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I. Bevezetés 

I. 1. Témaválasztás 

Disszertációm a Magyar Királyi Honvédség keretében létrehozott Székely Határvédelmi 

Erők 1940-1944 közti történetét foglalja össze. A hangsúlyt a székelyföldi honvéd katonai 

alakulatok megszervezésére és kiképzésére, tehát a hadseregszervezési folyamatok 

bemutatására helyezem, ami a helyi társadalom és a honvédelem kérdéseinek részletesebb 

taglalásában ölt testet. A hadseregszervezés a hadtörténetírásnak
1
 egy olyan részterülete, 

mely a társadalmi kérdéseket a hadviselés problematikájába ágyazza.
2
 

A székelység történeti önképének része a katonáskodás múltja, amire a helyi közbeszéd 

reflektál a mindennapokban. Viszont a kisebbségi lét felerősíti mindazon kulturális 

vonásokat, melyek a székelyföldi nemzetépítés szolgálatába állíthatók, így a székely 

hadszervezetekről alkotott történeti kép mítoszainak fejlődése és átalakulása folyamatos, 

ami kihívás a történész számára. 

A Székely Határvédelmi Erők története élénken él a székelyföldi idősebb korosztályok 

kollektív emlékezetében, és Magyarországról is érdeklődés övezi a székelység második 

világháborús részvételét. Ugyanis a székelységet a történelmi Magyarország keleti határát 

védő „katonanemzetként” tartja nyilván a közbeszéd. Ez az utolsó időszak, amikor létezett 

a magyar haderő keretei között megszervezett, részben önálló székelyföldi hadszervezet, 

ami a „határvédő” mítoszt erősítette meg az emlékezetben. 

A második világháború iránti általános érdeklődés magyar viszonylatban nem kisebb, 

mint más országokban, hiszen rendkívüli, változatos és egyben megrázó események 

sorozatával találkozik az olvasó. Nemhiába kiemelt téma főleg nemzetközi viszonylatban a 

dokumentumfilmek és a játékfilmek készítői számára is. Azonban messze 

                                       
1
 A hadtörténelem alapvető kérdései lehetnek: 

- miként készülnek a nemzetek a háborúra? 

- hogyan viselik és fejezik be a háborúkat? 

- hogyan befolyásolja a háborúkra való felkészülés és azok megvívása a társadalmat? 

- a nemzetek miként határozzák meg és szabályozzák a fegyveres erőik békebeli funkcióit? 

Részterületei: fegyvertörténet, erődítménytörténet, csatatörténet, haditérképészet, hadseregszervezés 

története, katonai kiképzés története, alakulattörténet, fegyvernemek története. Lásd: ZACHAR József: 

Csakis csatatörténet? Hadtörténelemről, hadtörténetírásról. In: Hadtörténelmi Közlemények, 119. (2006) 

1. sz. 159. 
2
 A totális háború teszi valóban globális társadalmi jelenséggé a háborút, amennyiben az érintett emberi 

közösségek társadalmi, gazdasági és szellemi szféráját egyaránt hatása alá vonja. A XX. századi háborúkat 

nem lehet a társadalmi viszonyok elemzése nélkül vizsgálni, ezért a hadtörténelem tárgya kiszélesedett, ami 

miatt szükségképpen közelebb került a történettudomány egészéhez. Lásd: POLLMANN Ferenc: Háború 

és béke a történelemben. In: Hadtörténelmi Közlemények, 119. (2006) 1. sz. 154. 
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alulreprezentáltak a keleti hadszíntérnek az 1944-es hadiévben végbement eseményei, 

melynek részei a magyarországi hadműveletek is. 

A Székely Határvédelmi Erők történetének feldolgozására mindeddig átfogó módon 

nem került sor, azonban születtek olyan feldolgozások, tanulmányok, melyek érintenek 

különböző részkérdéseket.  

I. 2. Historiográfiai áttekintés 

1989 előtt a nyilvános közbeszédben tabu téma volt a Székely Határvédelmi Erők 

története, mind Romániában, mind Magyarországon. Csupán az emlékezetben élt, ami 

néhány titokban írt napló és visszaemlékezés formájában öltött testet. Mivel 1990 után a 

székelyföldi háborús veteránok nyilvánosan is tematizálták a kérdést, elkezdődött a 

háborús naplók és a korábban írt visszaemlékezések kiadása és további visszaemlékezések 

megírása, egészen a 2010-es évek elejéig.
3
 Kiemelhetőek Szőts Dániel,

4
 Gocz József,

5
 

Blénessy Jenő,
6
 Ivás István

7
 veteránok írásai, továbbá Sylvester Lajos sepsiszentgyörgyi 

újságíró gyűjtőmunkája is.
8
 A kérdés magyarországi tematizálását elősegítették azon volt 

tisztek megjelentetett visszaemlékezései és naplói, akik Észak-Erdélyben szolgáltak 1940-

1944 között: Sebő Ödön főhadnagy,
9
 Szepesvári Béla főhadnagy,

10
 Varga Ferenc zászlós

11
. 

Az eddig megjelent visszaemlékezések és naplók száma mára elérte az 50-et, továbbá 

részben a kutatók rendelkezésére áll ennél jóval több kiadatlan forrás is (naplók, 

visszaemlékezések, levelek). 

A nyugati emigrációban egyetlen feldolgozás született az észak-erdélyi katonai 

viszonyokról, Veress Lajos volt vezérezredes tollából, mely csak részben érinti a 

                                       
3
 A legfiatalabb székelyföldi generáció, aki katonaként szolgált a második világháborúban, 1925-ben 

született. 
4
 Dr. SZŐTS Dániel: Sohasem felejtem el. Sepsiszentgyörgy, Albert Kiadó, 1999. (A továbbiakban: SZŐTS 

1999) 
5
 GOCZ József: 3006 év hadifogságban. Sepsiszentgyörgy, Charta Kiadó, 2001. 

6
 BLÉNESSY Jenő: A Mikó-vártól Darnicáig. Csíkszereda, Alutus Kiadó, 2006. (A továbbiakban: 

BLÉNESSY 2006) 
7
 IVÁS István: Az utolsó székely határőrök. Budapest, Timp Kiadó, 2004. (A továbbiakban: IVÁS 2004) 

8
 SYLVESTER Lajos: Úz-völgyi hegyomlás. Sepsiszentgyörgy, H-Press Kft, 1996. (A továbbiakban: 

SYLVESTER 1996) 
9
 SEBŐ Ödön: A halálra ítélt zászlóalj. Gyimesi szoros 1944. Budapest, Magyar Könyvklub, 1998. (A 

továbbiakban: SEBŐ 1998) 
10

 vitéz SZEPESVÁRI Béla: A hazáért mindhalálig. Háborús napló. Budapest, Nemzetek Európája Kiadó, 

2013. (A továbbiakban: SZEPESVÁRI 2013) 
11

 VARGA Ferenc: Besztercei hegyitüzérek a Kárpátokban. Barót, Tortoma Kiadó, 2009. (A továbbiakban: 

VARGA 2009) 
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székelyföldi eseményeket.
12

 1990 után Szabó József János hadtörténész volt az első, aki 

1996-tól kezdve kutatta az Árpád-vonal történetét és Székelyföldön is készített interjúkat a 

háborús veteránokkal.
13

 Őt követte Ravasz István muzeológus-hadtörténész kötete, aki 

először foglalta össze Észak-Erdély második világháborús hadtörténetét, a hangsúlyt az 

1944 őszén felállított 2. hadsereg észak-erdélyi harcainak bemutatására fektetve.
14

 

Átfogóbb képet Illésfalvi Péter, Számvéber Norbert és Szabó Péter hadtörténészek közösen 

írt kötete ad, mely 2005-ben jelent meg és az 1944 őszi harcok taglalása mellett kitér a 

békeévek hadseregszervezési kérdéseire is.
15

 Mindkét esetben a szerzők a hadműveletek 

taglalásánál, az Erdély területén valaha megvívott legnagyobb ütközet, a tordai csata 

bemutatására helyezik a hangsúlyt, tehát elsősorban hadművelettörténeti munkák. 

A székelyföldi alakulatok sajátosságaira Illésfalvi Péter tanulmánya hívta fel a 

figyelmet, aki először reflektált arra a kérdésre, hogy miért szervezték meg a Székely 

Határőrséget,
16

 mint részben katonai, részben társadalmi szervezetet. Az első székelyföldi 

alakulattörténet jellegű munkát Berekméri Árpád Róbert marosvásárhelyi történész-

levéltáros írta a második világháborúról, aki a marosvásárhelyi 27. székely könnyű 

hadosztály történetét
17

 dolgozta fel, mely azonban csak rövid ideig volt a Székely 

Határvédelmi Erők része, mivel 1944 tavaszán a keleti hadszíntéren vetették be. 

A m. kir. Honvédség második világháborús hadtörténetét bemutató munkák
18

 a Székely 

Határvédelmi Erők tágabb keretek közötti értelmezését segítik elő, akárcsak a magyar 

katonapolitikai, politikai és társadalmi viszonyokat tárgyaló írások.
19

 A hadseregszervezés 

különböző résztémáinak megértéséhez a korabeli magyar tisztikar írásai járulnak hozzá.
20

 

                                       
12

 Dálnoki VERESS Lajos: Magyarország honvédelme a második világháború előtt és alatt. III. kötet. 

München, Danubia Kiadó, 1973. (A továbbiakban: VERESS 1973) 
13

 SZABÓ József János: Az Árpád-vonal. A Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere a Keleti-

Kárpátokban 1940–1944. Budapest, Timp Kiadó, 2002.  
14

 RAVASZ István: Erdély, mint hadszíntér. Budapest, Petit Real Könyvkiadó, 1997. 
15

 ILLÉSFALVI Péter - SZABÓ Péter - SZÁMVÉBER Norbert: Erdély a hadak útján 1940-1944. 

Nagykovácsi, Puedlo Kiadó, 2005. (A továbbiakban: ILLÉSFALVI-SZABÓ-SZÁMVÉBER) 
16

 ILLÉSFALVI Péter: A Székely Határőrség megalakítása 1941-1943 között. In: Csaba Királyfi elárvult 

népe. Szerk.: TAKÁCS Péter. Debrecen, Erdély-történeti Alapítvány, 2009. (a továbbiakban: ILLÉSFALVI 

2009) 
17

 BEREKMÉRI Árpád-Róbert: „Lesz még kikelet!” – A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd 

könnyű hadosztály a második világháborúban (1940-1945). Marosvásárhely, Lector Kiadó, 2015. (A 

továbbiakban: BEREKMÉRI 2015)  
18

 Szakály Sándor, Számvéber Norbert, Szabó Péter, Ungváry Krisztián és Gosztonyi Péter írásai. 
19

 Dombrády Lóránd, Szabó Mária, Zeidler Miklós és Rainer M. János művei. 
20

 Éltető Gábor, Mouillard Oszkár, Szoboszlay Zoltán, Szabó János és Bartal Béla stb. főtiszteknek a Magyar 

Katonai Szemlében megjelent írásai. 
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A Észak-Erdélyről szóló társadalom- és politikatörténeti művek kevésbé reflektálnak a 

hadviselési viszonyokra, azonban fontos adalékul szolgálnak. Kiemelhetjük Bárdi 

Nándor,
21

 Ablonczy Balázs,
22

 Oláh Sándor,
23

 Murádin János Kristóf
24

 és Hámori Péter
25

 

munkásságát. Jelenleg doktori disszertációját írja gazdaságtörténeti témában Tóth-Bartos 

András
26

 és társadalomtörténeti témában Sárándi Tamás.
27

 Dolgozatomban elsősorban 

olyan társadalomtörténeti kérdéseket tárgyaltam, melyek a hadseregszervezést 

befolyásolták. 

Disszertációmban több, a hadtörténelemről és a hadtörténetírásról szóló átfogóbb és 

elméleti szakmunkát használtam fel Perjés Géza, Harai Dénes, John Keegan, Carl von 

Clausewitz, Henri Jomini, Basic Liddell Hart, Robert Kershaw, Samuel Huntington, John 

Jessup, Robert Coakley és Michael Howard írásait. E szakirodalom segítette a magyar 

második világháborús hadtörténeti kérdések nemzetközi keretek közötti értelmezését és 

elhelyezését a modern európai hadviselési kultúra történetében. 

Az 1944 őszi hadműveletek megírásánál olyan német és szovjet/orosz szakirodalmat 

használtam fel,
28

 melyek közül több munka szintén alulnézetből tárgyalja az 1944 őszi 

hadieseményeket.
29

 Mivel a hadműveleteket csupán vázlatosan foglaltam össze, nem 

használtam fel német és szovjet levéltári forrásokat.
30

 

                                       
21

 BÁRDI Nándor: Otthon és haza. Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Csíkszereda, 

Pro-Print Könyvkiadó, 2013. (A továbbiakban: BÁRDI 2013) 
22

 ABLONCZY Balázs: A visszatért Erdély. 1940-1944. Budapest, Jaffa Kiadó, 2011. 
23

 OLÁH Sándor: A „kis magyar világ” 1940-1944. In: Székelyföld története. III. kötet. 1867-1990. Szerk: 

BÁRDI Nándor, PÁL Judit. Székelyudvarhely, MTA BTK-EME-HRM, 2016. (A továbbiakban: OLÁH 

2016) 
24

 MURÁDIN János Kristóf: Az Erdélyi Párt dominanciája és az anyaországi pártok térnyerési kísérletei 

Észak-Erdélyben 1940 és 1944 között. In: Erdélyi Múzeum, 80. (2018) 1. sz. 
25

 HÁMORI Péter: A magyar kormány szociálpolitikája a visszacsatolt Felvidéken és Észak-Erdélyben. In: 

Integrációs stratégiák a magyar kisebbség történetében. Szerk.: BÁRDI Nándor – SIMON Attila. Somorja, 

Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. 
26

 TÓTH-BARTOS András: Gazdasági reintegráció, modernizáció és helyi elitek 1940-1944 között. In: 

Elitek Háromszéken a 19-20. században. A politikai, gazdasági, egyházi és kulturális élet szereplői. 

Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2015. (A továbbiakban: TÓTH-BARTOS 2015) 
27

 Levezényelt visszacsatolás. A magyar katonai közigazgatás Észak-Erdélyben, 1940. Összeállította: 

SÁRÁNDI Tamás. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2016. (A továbbiakban: SÁRÁNDI 2016) 
28

 Paul Klatt, Julius Braun alakulattörténeti és Klaus Schönherr, Matvei Vasilevich Zaharov 

hadművelettörténeti munkái. 
29

 Henry Metelmann, Johannes Friessner visszaemlékezése és Vaszilij Groszman kiadott naplójegyzetei. 
30

 Főleg a szovjet levéltári források fordíttatása okozott nehézséget, melyeket a dolgozat későbbi, publikált 

változatában szándékozok felhasználni, ahol nagyobb teret fognak kapni az 1944 őszi hadiesemények. 
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A felhasznált román nyelvű szakirodalom a háború alatti román katonapolitikai és 

hadseregszervezési kérdéseket tárgyalja, mely összefüggésbe hozható a hasonló 

magyarországi folyamatokkal.
31

 

I. 3. Kutatásmódszertani megközelítések 

Második világháborús kutatásaimat 2007-ben kezdtem meg, azonban már az elején 

szembesültem a súlyos forráshiánnyal. A Székely Határvédelmi Erőket, melyet a 

Honvédség első hegyi felszerelésű és kiképzésű hadtestévé szerette volna fejleszteni a 

magyar hadvezetés, hét határvadász-zászlóalj, 20 székely határőr-zászlóalj, 12 erődszázad, 

a 27. székely könnyű hadosztály és néhány egyéb csapattest
32

 és alosztály
33

 alkotta. A 

felsorolt alakulatok közül egyetlen parancsnokság iratai sem maradtak fenn teljes 

egészében, csupán töredékek.
34

 Ezért már a kezdettekkor arra kényszerültem, hogy 

interjúkat készítsek a még élő háborús veteránokkal. 2015-ig összesen 460 idős férfival 

sikerült beszélgetnem, akiknek nagyobb része Székelyföldön él/élt, és többségük a Székely 

Határvédelmi Erők alakulataiban szolgált a második világháború idején.
35

 A székely 

határvédelem 251 veteráninterjúja közül 110 beszélgetést sikerült teljes egészében 

legépelnem/legépeltetnem, a további interjúkból információszegénységük miatt, csak a 

fontosabb adatokat írtam ki a visszahallgatás során.
36

 Az interjúalanyok 1916
37

 és 1925 

között születtek, tehát 2007-ben a legfiatalabb háborús veterán 82 éves volt. Az 

interjúkészítést segítették a megyei veteránirodák, melyek nyilvántartásokkal rendelkeznek 

a romániai második háborús veteránokról,
38

 ezek települési megbízottai és az adott 

lakóközösség útbaigazításai. 

Kontroll jelleggel készítettem néhány interjút székelyföldi román nemzetiségű, volt 

honvéd katonával, magyar nemzetiségűekkel Kolozs megyében és a Partiumban, továbbá 

                                       
31

 Cornel I. Scafeș, Ioan Dănilă és szerzőtársaik tanulmánykötetei. 
32

 A m. kir. Honvédségben az ezred, az önálló zászlóalj, önálló osztály, valamint az ezredszintű, állandó 

hadrendi elemként szervezett csoport tartozott a csapattest fogalomkörébe. 
33

 Alosztály elnevezéssel a század, üteg megnevezésű katonai szervezeteket illették, valamint a hatályos 

szervi határozmányokban alosztályként meghatározott kötelékeket. 
34

 A második világháború idején, annak mozgóháború jellege miatt, sokkal nagyobb volt az iratpusztulás, 

mint az első világháború állásharcainak időszakában.  
35

 Általában csak az interjúkészítés megkezdésekor derült ki, hogy az illető hol szolgált, ezért nem 

hagyhattam abba az interjúkészítést abban az esetben, ha valaki pl. a m. kir. Honvéd Légierőnél szolgált 

Budapesten. 
36

 Egyes interjúk terjedelme csupán néhány perc, mivel több 90 éves kort meghaladó férfi kommunikációs 

készsége meggyengült. Más esetben azért nem lett sikeres az interjú, mert a veterán jelen lévő családtagjai 

folyamatosan beleszóltak a beszélgetésbe. A legépelt interjúk terjedelme egy és négy óra között váltakozik. 
37

 Blénessy Jenő tartalékos zászlós 2017-ben, 101 évesen hunyt el. 
38

 Nyugdíj kifizetése miatt írták össze 1990 után a helyi hatóságok a háborús veteránokat (főleg a volt 

hadifoglyokat) és az 1945 utáni politikai foglyokat. 
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Magyarországon, a Jászságban. Hogy a háború óta eltelt idő változásait még inkább 

nyomon követhessem a kollektív emlékezet alakulásának szempontjából, interjút 

készítettem 30 gyergyóremetei személlyel, akiknél azt vizsgáltam, hogy hogyan élték meg 

az államszocialista rendszert?
39

 

Az interjúk félig strukturáltak, a kérdések a katonai szolgálat megkezdésének 

körülményeire, a kiképzésre, a laktanyaéletre, az anyaországi kiképzőkerettel való 

viszonyra, a felszerelésre és fegyverzetre, a 1944. évi német megszállásra, a 

mozgósításokra és az 1944. őszi hadieseményekre vonatkoznak. A hadifogság nem 

szerepelt a feltett kérdéseim között, azonban számtalanszor voltam kénytelen végig 

hallgatni a hadifogoly-történeteket, mivel a háborús veteránok fontosnak tartották, hogy 

elmeséljék. Egyes személyekkel többször is készítettem interjút, akár négyszer is. Az 

interjúkban megjelenő kép pontatlan volt, azonban számtalan korabeli részeseményt 

világított meg. Az emlékezettörténeti szakirodalom tanulmányozása után fokozatosan 

ismertem fel, hogy mi is az, amit használhatok az elmondott információkból.
40

 

Az interjúknál megbízhatóbb források a veteránok által írt naplók és memoárok. A 

naplók forrásértékét az csökkenti, hogy a későbbi kiadás során a veteránok átírtak részeket 

vagy hozzá toldottak olyan gondolatokat, amelyek eredetileg nem voltak benne. A 

memoárok az interjúktól részletességükben és átfogóbb jellegükben térnek el. A 

veteránnak volt ideje gondolkodni megírásuk közben és sokkal több történetet, információt 

írt le, mint amennyit elmondott egy beszélgetés során. Azonban a naplókkal szemben a 

memoárok is az utókor hatásait viselik magukon az interjúkhoz hasonlóan (emlékezeti 

konstrukciók), attól függően, hogy mennyivel a megtörtént események után vetette papírra 

a veterán emlékeit.
41

 

Az interjúk mellett kb. 20.000 fényképet, levelet, verses és katonanótás füzetet, tábori és 

fogsági levelezőlapot/képeslapot szkenneltem be. Itt főleg a személyes hangvételű levelek 

bírnak forrásértékkel, melyeket a honvédek gyakran a tábori postai levelezőszolgálat 

                                       
39

 A háborús veteránok világháborúról alkotott narratíváit alakító későbbi korszakok közül az 

államszocialista időszak volt a legnagyobb hatással, hiszen életük aktív részét abban élték le. Azért 

készítettem e korszakról más személyekkel is interjút, hogy felismerjem és értelmezzem azokat a 

sztereotípiákat, melyek minden társadalmi csoportnál megjelenhetnek a XX. század eseményeit illetően és 

nem a második világháborús veteránok háborús élményeihez köthetőek, de ők is beleszőhetik történeteikbe. 
40

 Lásd: Kónya Anikó, Kovács Éva, Vajda Júlia, Bögre Zsuzsanna, Gyáni Gábor, Vértesy Lázár, Hunyady 

György, Tóth Eszter Zsófia, Keményfi Róbert, Keszeg Vilmos, Erős Ferenc, Maurice Halbwachs, Pierre 

Nora, Gabriele Rosenthal, Alan Baddeley és Frederic Bartlett munkáit. 
41

 Volt, hogy a veteránok azt is fel tudták idézni, hogy a bajtársaik/parancsnokaik közül ki vezetett naplót a 

békeévekben vagy később a harctéren, amit néhány esetben utólag meg is találtam. 
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megkerülésével, a katonai alakulatuk tartózkodási helyéhez legközelebbi település postáján 

adtak fel a hozzátartozók részére. A fényképek az egyenruha, felszerelés és fegyverzet 

kérdéseinek tisztázásához járulnak hozzá, továbbá egyes esetekben az alakulat tartózkodási 

helyének megállapításához is szolgáltatnak információt, kivéve, ha a fénykép hátuljára a 

szöveget a későbbiekben írta rá a fénykép tulajdonosa. 

A volt székelyföldi honvédek interjúi, naplói és memoárjai a második világháború 

eseményeit alulnézetből világítják meg, a nagy eseményeket átélő vagy elszenvedő 

hétköznapi ember szempontjából. Az anyaországi tisztikar írásai viszont tágabb 

dimenzióba helyezik a korabeli történéseket. Magasabb katonai képzettségüknek 

köszönhetően értékelni tudták az általuk megélt élményeket és több kérdésre adnak választ, 

mint az egyszerű székelyföldi katonák visszaemlékezései és naplói, akik pl. a katonai 

vezetők működésének elemzése helyett az étkezésekről írnak hosszabban. 

A nagy mennyiségű másodlagos forrás ellenére, a székelység második világháborús 

kollektív emlékezettörténetének megírása helyett, először mégis a Székely Határvédelmi 

Erők történetét foglaltam össze azért, mert a történeti háttér feltárása biztosabb alapot fog 

nyújtani az emlékezetkultúra változásainak értelmezéséhez. 

Az interjúkészítéssel párhuzamosan kezdtem el a levéltári kutatást a budapesti HIM 

Hadtörténelmi Levéltárban. A Honvéd Vezérkar és a Honvédelmi Minisztérium fondjaiban 

találhatók a székelyföldi alakulatokra vonatkozó rendeletek és parancsok. Az interjúkban 

megjelenő személyekre, eseményekre, helyszínekre és alakulatok neveire vonatkozó 

információkat a m. kir. Honvédség második világháborúból fennmaradt iratain keresztül 

igyekeztem értelmezni, adott esetben igazolni vagy megcáfolni.
42

  

A tiszti- és tiszthelyettesi kar tagjainak neveit nem tudtam a maga teljességében 

összeírni, mert több száz személyről van szó, és sokukról a Hadtörténelmi Levéltárban sem 

található információ.
43

 Továbbá aránytalanságok vannak abból fakadóan, hogy pl. míg a 

21. határvadász-zászlóaljban szolgált volt honvéd katonák közül 40 személlyel készítettem 

interjút, akik jórészt a Gyergyói-medence falvaiban éltek/élnek, addig a marosvásárhelyi 

                                       
42

 Pl. egy időben és térben nehezen beazonosítható harctéri történet esetén, melyben megjelentek valós 

személyek és helyszínek, megvizsgáltam az adott helyszínhez köthető hadieseményeket vagy a veterán által 

megemlített másik alakulat korabeli forrásait néztem át, így el tudtam helyezni a személyes történetet a 

háború eseményeinek sorában. A felidézett bajtársak neveit a veszteségi listákban ellenőriztem, az 

anyaországi tisztikar életrajzait pedig a személyi okmánygyűjtőkből állítottam össze. 
43

 Ezért van a dolgozatban megjelenő személyek közül csak egy részének feltüntetve az életrajza. 
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19. székely határőr-zászlóalj katonái közül egyetlen személlyel sikerült beszélnem, mert 

Marosvásárhelyen nem jutottam hozzá a veteránok névlistáihoz és a tömbház negyedekben 

az emberek kevésbé ismerik egymást. 

A székelyföldi állami levéltárakban (a Román Nemzeti Levéltár Hargita, Maros és 

Kovászna megyei kirendeltségei) a székelyföldi polgári közigazgatás iratait vizsgáltam 

meg (alispáni, főispáni, járási hivatalok iratai és települések, intézmények, családok 

fondjai). A székelyföldi honvéd katonai parancsnokságok gyakran érintkeztek a polgári 

közigazgatás szerveivel, leveleket, átiratokat intéztek hozzájuk, melyek betekintést 

nyújtanak a katonai alakulatok mindennapjaiba és a helyi társadalommal való 

viszonyaikba. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Gyergyószentmiklósi 

Gyűjtőlevéltárában található, Gyergyó térségi plébániai iratok a tábori lelkészet 

kérdéskörén keresztül tartalmaznak a Honvédséggel kapcsolatos információkat.  

A HIM Hadtörténeti Könyvtárban található korabeli szabályzatok a hadseregszervezési, 

kiképzési és harcászati kérdésekben nyújtanak támpontot. A bukaresti Nemzeti Történelmi 

Központi Levéltárban a korabeli román katonai hírszerzés iratain keresztül pillanthatunk 

bele az észak-erdélyi katonai viszonyokba. A budapesti Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltárában pedig az anyaországi tiszti-, törzstiszti- és tábornoki kar háború 

utáni népbírósági pereinek irataiban találhatunk adatokat a székelyföldi katonai szolgálat 

időszakára vonatkozóan.
44

 

Mivel a naplókat, korabeli személyes beszámolókat, visszaemlékezéseket és interjúkat 

nagy számban használtam fel a levéltári források mellett, a disszertáció címében is jelzem 

e tényt. Egyes esetekben a levéltári források hiánya miatt csupán ütköztethettem a 

szubjektív forrásokat. Máskor a másodlagos források vezettek el a levéltári forrásokhoz, 

ebben az esetben csak a levéltári források jelennek meg a hivatkozásokban vagy mindkét 

forrástípus (pl. levéltári forrás kiegészítve interjúkkal). 

I. 4. A dolgozat felépítése 

A II. fejezet a Magyar Királyi Honvédség észak-erdélyi és székelyföldi berendezkedését 

tárgyalja 1940 őszén. A katonaföldrajzi viszonyok bemutatásával (II. 1. alfejezet) a katonai 

alakulatok jellege és a földrajzi környezet közötti összefüggésekre próbálok rávilágítani, 

                                       
44

 Továbbá kutatásokat végeztem a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Kirendeltségének levéltárában 

és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában is, azonban az itt feldolgozott forrásokat ebben a 

dolgozatban nem használtam fel. 
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hogy miért szerveztek elsősorban hegyi felszerelésű és kiképzésű csapatokat 

Székelyföldön, továbbá hogy a „székely zsák” stratégiai helyzete miatt hogyan helyezték el 

az alakulatokat a területen? A kolozsvári IX. hadtest létrejöttének (II. 2. alfejezet) taglalása 

azért fontos, mivel a székelyföldi alakulatok a Székely Határvédelmi Parancsnokság 1943. 

évi létrejöttéig, közvetlenül tartoztak a kolozsvári hadtestparancsnokság alárendeltségébe.  

Az ország határvédelmét a határvadász-zászlóaljak látták el (II. 3. alfejezet) a második 

világháború idején, ide vonult be tényleges katonai szolgálatra a székelyföldi standbéli 

legénység tekintélyes része. Másik részük a 27. székely gyalogdandár soraiban szolgált, 

azonban ennek történetét feldolgozta Berekméri Árpád Róbert, továbbá ezen alakulat 

szervezése nem tért el a Honvédség más gyalogdandárjaiétól (1942-től könnyű 

hadosztályaiétól) és csak rövid ideig tartozott a Székely Határvédelmi Parancsnokság 

alárendeltségébe. 

A III. fejezet a kiképzés kérdését taglalja, mely a civil társadalmi életből kiszakadt 

korabeli fiatal férfikorosztályok honvéd katonává válásának folyamatát mutatja be. 

Próbálok magyarázatot adni arra is, hogy miért választották olyan nagy számban 1940 

őszén a székelyföldi fiatalok a katonai szolgálatot, továbbá mennyire azonosultak a 

Honvédség viszonyaival. A m. kir. 27. honvéd kiegészítő parancsnokság feladata volt (III. 

2. alfejezet) a nyilvántartásba vétel és a sorozások megszervezése a békeévekben. Itt arra 

keresem a választ, hogy a Honvédség mennyiségi és minőségi fejlesztésével mennyiben 

volt összhangban a székelyföldi hadseregszervezési folyamat. 

A székelyföldi alakulatok legénységét helyből sorozták be, a tiszti- és tiszthelyettesi kar 

pedig a négy év alatt zömmel anyaországi maradt. A romániai kisebbségi létben 

szocializálódott székely legények (kisebb részt román és szlovák nemzetiségűek) 

elvárásokkal kezdték meg katonai szolgálatukat. Az anyaországi tisztikar (III. 3. alfejezet) 

is otthonról hozott, a székelységről alkotott sztereotípiáinak birtokában fogott hozzá a 

fiatalok kiképzéséhez. Mindez sajátos viszonyt eredményezett az anyaországiak és a 

helyiek között, kérdés, hogy ez a kiképzés jellegét befolyásolta-e? 

A katonai kiképzés sikerét az biztosította, hogy mennyire volt a Honvédség kiképzési 

rendszere korszerű, továbbá, hogy mennyire feleltek meg a helyi társadalom tagjai a 

kiképzőkeret támasztotta elvárásoknak (III. 4. és 7. alfejezetek)? A hegyi határvadász-

zászlóaljak a Honvédség hegyi csapatainak sorába tartoztak, melyek a korban, magyar 

viszonylatban, elit gyalogos alakulatoknak számítottak. A hegyi kiképzés feltételeit 
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biztosította a hegyi terep, a Kárpátok bércei. A frissen kidolgozott hegyi kiképzési elvek és 

az alakulatok hegyi harcra való képességének megteremtése a gyakorlatban nehézségekkel 

járt (III. 5. alfejezet). Még inkább sajátos volt a téli kiképzés (III. 6. alfejezet), ami új 

eszközök beszerzését is jelentette, hiszen a Honvédség addig nem rendelkezett ehhez 

megfelelő mennyiségű és minőségű felszereléssel. Az újító szándék a finn téli 

harceszközök beszerzésén át a helyi kezdeményezésekig terjedt, több-kevesebb sikerrel.  

Békében a határok felügyeletét és védelmét a határvadász-zászlóaljak portyázó századai 

látták el, melyek Székelyföldön új kihívásokkal néztek szembe a hegyi viszonyok és a 

terület stratégiai helyzete miatt (IV. fejezet).  Hogy mennyire volt hatékony e határőrizeti 

rendszer, azt meghatározta a Honvédség határvédelmi koncepciója, anyagi helyzete és a 

román-magyar viszony (IV. 1. alfejezet). 

A két világháború között a székely férfilakosság a Román Királyi Hadseregben szolgált, 

élményeik és a katonai szolgálatról alkotott felfogásuk különbözött a katonai szolgálatukat 

már a Honvédség soraiban megkezdettekétől, ami más elvárásokkal és a kiképzőkeret 

részéről más bánásmóddal járt (V. fejezet). 

A kisebbségi létből kikerült székelyföldi társadalom a magyar államiság biztosítékának 

látta a Honvédség jelenlétét Székelyföldön, szemben a belső erdélyi, román többségű 

vidékekkel. Mindez egy teljesen más viszonyt eredményezett a katonák és civil társadalom 

között, mint más régiókban vagy akár az anyaország területén (VI. fejezet). A polgári 

adminisztráció lehetőségei szerint támogatta a Honvédség igényeit, főleg a székelyföldi 

infrastruktúra modernizációját elősegítő beruházások, pl. laktanyaépítések miatt.  

A VII. fejezet a Keleti-Kárpátok megerődítését mutatja be, székelyföldi viszonylatban. 

Az Árpád-vonal védelmi koncepciójának elméletéből kiindulva megvizsgáltam a 

székelyföldi védelmi lehetőségeket a völgyzárak, a határvadászcsapatok elhelyezkedése és 

a borszéki erőd (Tölgyesi-szoros) szisztematikus felmérése és 3D rekonstrukciójának 

segítségével. Eddig ilyen jelleggel egyetlen, az Árpád-vonal részét képező völgyzár 

felmérése sem történt meg. 

1942-től a székelyföldi társadalom (VIII. fejezet), Magyarország XX. századi 

történetében egyedülálló módon vette ki részét a honvédelemből, ami azt jelentette, hogy 

az idős, első világháborút megjárt férfiakat behívták katonai szolgálatra, a reguláris 

alakulatoktól eltérő módon. A katonai szolgálat igénye a kisebbségi lét visszatértétől való 
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félelemből, a katonáskodás történelmi hagyományaiból
45

 és a már az első világháború 

idején megfogalmazódott szándékból fakadt (VIII. 1. alfejezet). Az eredmény 42 és 60 

éves „öreg székely határőrök” alkotta székely határőr-zászlóaljak létrejötte volt (VIII. 2. 

alfejezet), melyek fokozatosan tagozódtak be a reguláris alakulatok közé, a magyar 

hadvezetés támogatásával, és a helyi társadalom igényeinek megfelelően (VIII. 3. 

alfejezet). A székely határőrök zöme megjárta az első világháború harctereit, 1940 őszétől 

a legaktívabb társadalmi csoportként nyilvánultak meg a Honvédség társadalmi 

szervezeteiben való részvételt illetően. 

Ezzel azt szeretném bizonyítani, hogy az irreguláris fegyverviselésnek, paramilitáris 

szervezeteknek Székelyföldön nem volt hagyománya az újkor óta.
46

 Az újkori katonai 

határőrvidékhez és az osztrák-magyar katonai alakulatok korszakához hasonlóan a székely 

társadalomban a közép-európai német hadviselési kultúrának volt hagyománya 

(Clausewitz), szemben a gerilla hadviseléssel
47

 vagy bármilyen más, nem európai 

hadviselési kultúrával szemben.
48

 

1943 tavaszától a székelyföldi alakulatokat közös parancsnokság, a Székely 

Határvédelmi Parancsnokság alá rendelték, melynek élére Kozma István vezérőrnagyot 

nevezték ki (IX. fejezet). Így a székely zsákban létrejött egy mozgósítás
49

 esetén 55.000 

                                       
45

A székely hadszervezetek története az alábbi korszaki bontásban értelmezhető: Árpád-kor – 1526 (önálló 

székely hadszervezet a Magyar Királyság feudális keretei között), 1526-1711 (a székely hadszervezet 

válsága az Erdélyi Fejedelemség idején), 1763-1851 (a székely katonai határőrvidék a Habsburg Birodalom 

hadseregének keretében), 1867-1918 (az általános hadkötelezettség kora, amikor nem volt önálló székely 

hadszervezet, mivel Székelyföld területe betagozódott az Osztrák-Magyar Monarchia hadkiegészítési 

rendszerébe), 1940-1944 (Székely Határvédelmi Erők). 
46

 Reguláris hadsereg a szabályos, törvényszerű, az állam által megszabott hadkiegészítés útján nyíltan 

szervezett és fenntartott hadsereg, amelynek felállítását és működését katonai doktrínák, szabályok 

(regulák) határozzák meg. Magyarország történelmében reguláris hadseregről 1715 után, az állandó 

hadsereg megszületését követően beszélhetünk. 
47

 A hegyvidéki terep elméletileg lehetővé tette volna a gerilla hadviselési szokások működését. 
48

 Az európai hadviselési kultúra három alappillére: a görög városállamoktól örökölt életre-halálra folyó 

ütközet elve, a „szent háború” arab etikája (keresztes hadjáratok) és a mozgó háború elvének átvétele a 

középkori lovas nomád népektől. Carl von Clausewitz tábornok (1780–1831) háborúról alkotott nézeteinek 

megjelenése óta a háború a politika eszközeként jelenik meg Európában, ami által új legitimációt nyert. A 

XIX. században a fő haderők harctéren való megsemmisítésének elve egyeduralkodóvá vált az európai 

kontinensen (a totális háború előzményei), ami a politikai alárendeltségnek köszönhetően a haderőt egyszer 

s mindenkorra laktanyákba zárta a civil társadalom elől és világosan elválasztotta a civil és a katonai 

társadalmat egymástól. Ettől kezdve nagyobb hatékonysággal szervezték meg a hadseregeket, 

szolgálatukba állítva a technológiai fejlődést, ami professzionalizmust eredményezett (vezérkarok, 

szakfegyvernemek, gyorstüzelő fegyverek megjelenése). Clausewitz tábornok tanai szinte minden európai 

állam hadseregében kötelező érvényűvé váltak. Lásd: KEEGAN, John: A hadviselés története. Budapest, 

Corvina Kiadó, 2002. (A továbbiakban: KEEGAN 2002) 
49

 Az ország erőforrásainak átcsoportosítása háborús igényeinek megfelelően és a gazdaság hadigazdaságra 

való átállítása. A katonai alakulatok esetén a békelétszám feltöltése kiképzett tartalékosokkal, lovak, 
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fős önálló hadtest erejű seregtest,
50

 mely háború esetén az „R” (román) és az „O” (orosz) 

határvédelmi tervek koncepciói szerint (IX. 3. alfejezet) kellett ellássa a határvédelmet. A 

Székely Határvédelmi Parancsnokság önálló hadseregszervezési folyamatot indított el, ami 

a Székely Határőrség megfiatalításához vezetett a leventeképzés két utolsó évfolyamának 

(18 és 19 éves korosztályok) tényleges katonai szolgálatra való bevonultatásával (IX. 2. 

alfejezet). 

E hadseregszervezési folyamatot Magyarország 1944. március 19-i megszállása 

szakította félbe (X. fejezet), ami a Székely Határvédelmi Erők mozgósításával (X. 1. 

alfejezet) és a németellenes Kozma István vezérőrnagy Székelyföldről való eltávolításával 

járt (X. 3. alfejezet). A székely határvédelmi parancsnoklási rendszer hatékonyságának 

első megpróbáltatását a Szovjetunióból érkező menekültek fogadása és továbbszállítása 

jelentette (X. 2. alfejezet). A katonapolitikai viszonyokra a Székely Határvédelmi 

Parancsnokság működésének, belső viszonyainak és a német-magyar magasabb 

parancsnokságok hierarchiájában való elhelyezkedésének bemutatásával igyekszem 

rávilágítani.  

A XI. fejezet a székelyföldi társadalom mobilizálását mutatja be, mely sajátos 

társadalmi szervezetek létrejöttében (Székely Határőr Egyesületek Szövetsége, 

csapatzászló mozgalom, katonazenekarok alapítása, Bajtársi Szövetségek, polgári 

légoltalom, egészségügyi ellátó rendszer), és a polgári közigazgatással párhuzamosan 

működő katonai közigazgatási parancsnokságok létrejöttéhez vezetett, ami eltért az 1940. 

őszi katonai közigazgatás viszonyaitól. Mindezen folyamatok sikerét árnyalták vagy éppen 

semlegesítették a Sztójay-kormány politikai és katonai intézkedései. 

A XII. fejezet az 1944 őszi hadieseményeket vázlatosan mutatja be,
51

 melyek a Székely 

Határvédelmi Erők alakulatainak harctéri próbatétele volt. A dolgozat első felében felvetett 

több kérdés (kiképzés, harcászat) a harcok bemutatása által nyerhet igazolást. Így csupán a 

határvadász-zászlóaljak és a Székely Határőrség harctéri alkalmazásának jellegét mutatom 

be egy-egy ütközet beható vizsgálata által, mivel „a csata lehet az a fonal, amelynek 

                                                                                                                    
gépkocsik, országos és más járművek bevonultatása mellett. Minél nagyobb volt a békelétszám, annál 

gyorsabban lehetett a mozgósítást keresztül vinni. 
50

 A m. kir. Honvédségben minden magasabb köteléket seregtestnek neveztek a hadműveleti egységtől 

felfelé. Ide számítanak a felsorolás szerint a benne foglalt alakulatok és a létszám nagyságát tekintve, 

növekvő sorrendben: a dandár, hadosztály, hadtest, hadsereg. 
51

 Az 1944. évi székelyföldi harcok összefoglaló megírására terjedelmi okok miatt sem lett volna lehetőség. 
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mentén felfejthető az adott társadalom teljes szövetének szerkezete”.
52

 Egy egyenruhába 

öltöztetett férfitársadalom harctéri körülmények között is az otthonról hozott kulturális 

minták szerint nyilvánul meg. Tehát a társadalmi viszonyaik feltárása elvezethet a harctéri 

viszonyok jobb megértéséhez is. 

A XIII. fejezetben a Székely Határvédelmi Erők örökségét mutatom be, mely 1990-ig 

rejtetten, a kollektív emlékezet szintjén működött, és amely a székelység emlékezet-

örökségében napjainkig fontos szerepet tölt be. 

Disszertációm elkészítéséhez nyújtott sokrétű segítségükért, támogatásukért és nem 

utolsósorban türelmükért hálás köszönet illeti Silló Ágotát, szüleimet, Szakály Sándort, 

Illésfalvi Pétert, Berekméri-Árpád Róbertet, Számvéber Norbertet, Zeidler Miklóst, Szabó 

Pétert, Magyarósi Sándort, Molnár Editet, Páhi Katalint, Laczkó-Szentmiklósi Juditot, 

Oláh Sándort, Sárándi Tamást, Tóth-Bartos Andrást, Laczkó-Albert Elemért, Lukács 

Bencét és Portik-Lukács Lászlót. Köszönettel tartozom a 460 háborús veteránnak, akik 

idős koruk ellenére rendelkezésemre álltak és megosztották velem élményeiket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
52

 KEEGAN, John: A csata arca. A közkatonák háborúja 1415-1976. Második, javított kiadás. Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 2013. 70. (A továbbiakban: KEEGAN 2013) 
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II.  A Magyar Királyi Honvédség berendezkedése Észak-

Erdélyben 1940 őszén 

 

Az 1940. augusztus 30-án meghozott második bécsi döntés értelmében 43.104 km
2
-nyi 

területet csatoltak vissza Romániától Magyarországhoz német és olasz politikai 

támogatással. Az 1941. évi népszámlálás szerint a területen 1.344.000 magyar, 1.069.000 

román és 47.000 német nemzetiségű lakos élt. Románia területén hozzávetőlegesen 

400.000 magyar maradt.
53

   

Erdély területét két részre osztották, így Magyarországhoz került annak északi része 

Székelyfölddel együtt. A terület kelet-nyugati irányú, hosszan elnyúló jellege miatt 

stratégiai szempontból előnytelen helyzetbe hozta Magyarországot egy déli irányból jövő 

támadás esetén. Viszont a Keleti-Kárpátok vonala biztos védelmet nyújtott keleten, 

Moldva felé. A birtokba vett erdélyi rész dél-keleti irányba mélyen benyúlt Románia 

határvonalába és három oldalról vette körbe az új magyar-román határ. Sőt Beszterce 

vidékén 70 km-re szűkült össze, ahogy akkor nevezték, a „székely zsák” (Kosnai 

beszögellés). 

 

1. A kosnai beszögellés (Göring könyök) 

 

                                       
53

 GERGELY Jenő - IZSÁK Lajos: A huszadik század története. Budapest, Pannonica Kiadó, 2000. 103. (A 

továbbiakban: GERGELY-IZSÁK 2000) 
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Székelyföld nagy fontossággal bírt a magyar kormány számára, hiszen a magyarság 

által többségben lakott területek visszacsatolása prioritást élvezett a revíziós politikában. A 

bécsi döntés idején Horthy Miklós kormányzó maga is „aggódott” Székelyföldért,
54

  

amikor a román-magyar viszony pattanásig feszült. Radu Crutzescu, Bukarest berlini 

követe javasolta a határok teljes lezárását Székelyföld körül, hogy gazdasági 

nyomásgyakorlással mutathasson rá a román politikai vezetés a bécsi döntés 

abszurditására.
55

 

Az 1940. szeptember 5-én reggel kezdődő katonai bevonulás során a m. kir. Honvédség 

alakulatai kilenc nap alatt vették birtokba a „felszabadult” területet.
56

 Az 1. hadsereg 

Gyorshadtestéhez tartozó csapattestek szeptember 9-én érték el Székelyföldet és 13-án 

estére Alsó-Háromszék területét is megszállták.
57

 A gyorscsapatokat követően 

megérkeztek a gépesítettség hiányában lassabb menetütemű gyalogos csapattestek is.  

Székelyföld területét a román 3. hadsereg alakulatai ürítették ki, melyek zömmel Moldvába 

vonultak vissza.
58

 A „bécsi diktátum” sokkjától Bukarestben politikai válság tört ki, majd 

szeptember 5-én Ion Antonescu tábornok vette át a hatalmat. 

Néhány hét múlva megkezdődött a honvéd csapatok fokozatos kivonása Észak-

Erdélyből december 1-ig. Az erdélyi helyőrségek megalakításáig csupán a VI. és a VII. 

hadtest alakulatait, valamint a Gyorshadtest 1. és 2. gépkocsizó dandárját tartották vissza. 

Az 1. hadsereg-parancsnokságot véglegesen Kolozsvárra helyezték, ahol hozzáfogott az 

erdélyi alakulatok megszervezéséhez. Nagy Vilmos
59

 gyalogsági tábornok, az 1. hadsereg 

parancsnoka 1940. október 26-án adta ki ideiglenes intézkedését a határvédelemre, amely 

szerint Székelyföld határainak védelmét a VII. hadtestparancsnokságnak alárendelt 2., 3. és 

7. határvadászdandárok lássák el. Különösen fontos volt ennek zökkenőmentes 

végrehajtása a november 8-18. közötti időszakban, amikor az Erdély területére 

                                       
54

 L. BALOGH Béni: Küzdelem Erdélyért. A magyar-román viszony és a kisebbségi kérdés 1940-1944 

között.  Budapest, Akadémiai Kiadó, 2013. 38. (A továbbiakban: L. BALOGH 2013) 
55

 L. BALOGH 2013. 126. 
56

 1940 augusztusában az 1., 2. és a 3. magyar hadsereg vonult fel a magyar-román határra, melyek közül a 2. 

és a 3. hadsereg zöme visszatért békehelyőrségeikbe a fegyveres konfliktus elmaradásával. 
57

 Lásd: ILLÉSFALVI Péter - SZABÓ Péter: Erdélyi bevonulás, 1940. Barót-Budapest, Tortoma – Kiskapu 

Kiadó, 2010.  
58

 DOBRE, Florica – MANEA, Vasilică – NICOLESCU, Lenuţa: Armata română de la ultimatum la dictat, 

Documente, Vol. II. Bucureşti, Editura Europa Nova, 2001. 46. (A továbbiakban: DOBRE 2001) 
59

 Nagy Vilmos (Parajd, 1884. május 30. – Piliscsaba, 1976. június 21.) vezérezredes, honvédelmi miniszter, 

katonai szakíró. Az első világháború idején vezérkari századosi rendfokozatban különböző beosztásokat 

töltött be csapatoknál és a honvédelmi minisztériumban. 1940-től 1941. évi nyugdíjazásáig az 1. hadsereg 

parancsnoka volt. 1942. szeptember 24-től 1943. június 12-ig honvédelmi miniszter. A nyilas 

hatalomátvétel után letartóztatták, 1945. április végén szabadult. A háború végén hazatért és Piliscsabán élt, 

ahol megírta emlékiratait. 
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áthelyezésre kijelölt határvadász alakulatok mozgásban lesznek.
60

 Nagy Vilmos tábornok 

védőleges (passzív) határvédelmet határozott meg, szemben az aktív határvédelemmel, 

amely megengedi, hogy a harcászati célok érdekében a saját csapatok idegen területre is 

behatolhassanak. 

 

2. A m. kir. Honvédség szervezete fegyvernemként változott a második világháború idején 

 
Azonnal meg kellett kezdeni a régi-új határ menti műszaki munkálatokat is, amelyeket 

egyedül nem voltak képesek ellátni a gyalogdandárok alakulatainak árkász alosztályai, 

ezért műszaki csapatokat
61

 is vezényeltek a térségbe. A műszaki alakulatoknak kellett az új 

határszakaszon a határvadász alakulatok elhelyezését, berendezkedését szolgáló 

munkálatokat elvégezni. Közel három hónap alatt csaknem 60 határőrs épületet (istállóval, 

fáskamrával, jégveremmel, kúttal), 170 fűthető útellenőrző bódét és melegítő kunyhót, 

több száz járműterelőt, sorompót, közel 50 anyagraktárt, 260 egyéb építményt és 10 hidat 

építettek.
62

 

1940. szeptember 14-én megkezdte működését a katonai közigazgatás, mely 1940. 

november 26-ig, a polgári közigazgatás megszervezéséig működött. Célja a 

legszükségesebb közigazgatási tennivalók ellátása, a lakosság életviszonyainak és 

                                       
60

 Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár (A továbbiakban: HL) 5396/eln. 1. vkf. – 1940. 
61

 A m. kir. Honvédség egyik fegyverneme volt a műszaki. Keretébe tartoztak az utász-, hidász-, híradó- és 

vegyiharc-csapatok, valamint a folyamerők (flottilla). 
62

 ILLÉSFALVI-SZABÓ-SZÁMVÉBER 2005. 36. 
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magatartásának szabályozása, a közrend, a közbiztonság és a gazdasági élet 

folytonosságának a fenntartása volt. Három szinten működött: járási (városi), vármegyei és 

az 1. hadsereg közigazgatási csoportja.
63

 A parancsnoki beosztásokat többnyire 

nyugállományból visszahívott tábornokok és törzstisztek látták el. A 1. hadsereg 

mozgósított állományából nem volt ezekre a pozíciókra elkülöníthető személy. 

Mivel Székelyföld vasúti összeköttetése megszűnt az anyaországgal, hiszen a 

Kolozsvár-Marosvásárhely vasútvonalat elvágta az új határ, a terület ellátása gondot 

okozott, amit zömmel a Beszterce-Szászrégen vonalon tehergépkocsik beállításával 

pótoltak. Laborcz Gyula százados, csapattiszt így emlékezett vissza a székelyföldi rossz 

közlekedési viszonyokra: „Hát a Székelyföld kívánatossága mellett is igen sok hátránnyal 

járt. 1940. november 3–i levelemben írom feleségemnek: A posta itt rendkívül nehézkes! 

Szolnoktól Besztercéig vasúton, Besztercétől Szászrégenig gépkocsival, Szászrégentől 

Marosvásárhelyig ismét vasúton, Marosvásárhelytől Székelyudvarhelyig repülőn. Az 

utazás is ilyen körülményes! Legjobb esetben 26 óra alatt van itt az ember, de van úgy, 

hogy 36–48 óra alatt, mert a 3 csatlakozás közül valamelyik nem sikerül, vagy az autóbusz 

ezeken a rossz utakon elromlik.”
64

 A Honvéd Vezérkar rendeletére, a terület 

közigazgatásának hatékonyabb működtetése érdekében október végén felállították 

Marosvásárhelyen az „1. hadsereg parancsnokság székelyföldi katonai közigazgatási 

kirendeltségét”.
65

  

 A hadvezetés szempontjából a katonai közigazgatás sikeres volt, hiszen pacifikálta a 

magyar állam részére a területet és megteremtette a feltételeket a Honvédség végleges 

berendezkedéséhez. A közigazgatási hatóságok élén álló katonák polgári ügyekben viszont 

gyakran hoztak a magyarság helyzetét javítani szándékozó jóhiszemű, de hibás döntéseket, 

melyek megalapozták a négy éves magyar világ viszonyait és kész helyzet elé állították a 

későbbi polgári közigazgatást is. A helyi magyar lakosság körében a nyelvi tájkép 

magyarosodásának köszönhetően osztatlan sikert aratott (utcák, kirakatok feliratai, sajtó, 

kulturális élet megváltozása, magyar állami intézmények megjelenése).
66

 Az észak-erdélyi 

magyarok (székelyek) zöme eufórikus hangulatban élte meg a magyar államiság 

visszatértét és hajlandó volt ezért bármilyen áldozatot meghozni.  

                                       
63

 SZABÓ Péter - SEBESTYÉN Elemér: Észak-Erdély és Székelyföld magyar katonai közigazgatás alatt 

(1940. szeptember-november). In: Székelyföld Kulturális Folyóirat, 12. (2008) 7. sz. 111-112. 
64

 HIM HL VII. 233. Tanulmányok és visszaemlékezések gyűjteménye (A továbbiakban: HL TGY.). 3055. 

LABORCZ Gyula: Katonaéletem 1931-1945. 
65

 HIM HL Honvéd Vezérkar főnöke iratai (A továbbiakban: HL VKF), Om. oszt. 1940. 54/om. 
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II. 1. Katonaföldrajzi viszonyok 

A háborúk történetével egy idős az a felismerés, hogy a földrajzi környezet alapvetően 

befolyásolja a haditevékenységet. A katonaföldrajz a földrajzi térségek társadalmi-

politikai, természeti, gazdasági és katonai tényezőit vizsgálja a honvédelemre gyakorolt 

hatásuk szempontjából.
67

 E felfogás szerint a korabeli katonai gondolkodók Erdélyt 

Magyarország „hadászati fellegvárának” nevezték, mely a hegyláncok közé ékelve, 

nehezen leküzdhető akadályt jelent. A korabeli hadviselés lehetőségei szerint külső 

támadás nagyobb erőkkel csak a folyóvölgyekben és a medencékben juthatott előre. Mivel 

azonban a bécsi döntés sajátos területi helyzetet teremtett Erdélyben, újra kellett értelmezni 

csak az észak-erdélyi viszonyok szempontjából a katonaföldrajzi kérdéseket. 

Észak-Erdély területét három részre tagolták: alföldi peremvidék (Kőrösök és Szamos 

vidéke, Érmellék), északkeleti felvidék (Máramaros és a Radnai-havasok), Észak- és 

Kelet-Erdély (Szilágyság, az Erdélyi-medence északi része és Székelyföld). „Székelyföld 

lényegében a keleti Kárpátok külső és belső vonulatából és a közte lévő medencékből áll. A 

Keleti Kárpátok zord, szaggatott, erdős magas középhegység. A külső vonulat esése kelet 

felé fokozatos, nyugat felé meredek, a belső vonulat kifelé meredek és befelé szelídebb 

lejtet mutat. A folyóvölgyek mind nyugat félé húzódnak, ezért ilyen irányú gyors 

hadművelet számára alkalmas területnek mutatkozik. Keleti irányban általában kevés 

átjáróval rendelkezik, s a járhatósági viszonyok kevésbé előnyösek.”
68

  

Tehát azzal számoltak, hogy a Keleti-Kárpátok vonala viszonylag könnyen lezárható. A 

Kárpátok belső vonulatán a Maros és az Olt felső folyása mentén lehet előrenyomulni. 

Amennyiben a támadás dél felől érkezik, a támadók először a Déli-Kárpátokkal, majd a 

Mezőség szegélyhegységeivel találják magukat szembe. A védelem a mezőségi 

szegélyhegységek mentén kedvezőbb, de főleg kelet-nyugati vagy fordított irányból érkező 

támadás esetén. Ezért a hadvezetés már a kezdettekkor arra az elhatározásra jutott, hogy a 

Keleti-Kárpátokban 80-100 km mély az a terepszakasz, ahol igazán hatékony 

harctevékenységhez hegyi felszerelésű és ilyen szervezésű csapatok az igazán célszerűek.
69

 

Viszont bármely csapattisztnek, ahhoz hogy tájékozódni tudjon a terepen, szüksége van 

korszerű térképekre is. A m. kir. Honvéd Térképészeti Intézet a trianoni Magyarország 

területén minimalizálta munkálatait, azért hogy 1941-ben teljes kapacitással elkezdhesse 
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Észak-Erdély területének térképezését.
70

 Az erdélyi részeken a felmérő számára 1:40.000 

méretarányban kéknyomatot készítettek, amellyel a topográfus bejárta a terepet és ahol arra 

szükség volt, helyesbített. Az 1:40.000 méretarányban külön elkészült a síkrajz és külön a 

domborzati rajz, amelyet kicsinyítés után 1:50.000 méretarányban sokszorosítottak.
71

 

 

3. Székelyföld domborzati térképe 

 

II. 2. A m. kir. IX. honvéd hadtest megalakulása 

A magyar államiság kiépítése Észak-Erdélyben nemcsak a második világháború 

általános körülményei miatt folyt erőltetett iramban, hanem a román-magyar feszült 

viszony is sürgetően hatott. A román-magyar kapcsolatok fokozatosan a mélypontra 

süllyedtek 1940 után. A gazdasági-kulturális kapcsolat gyakorlatilag megszűnt. Bár a 

formális diplomáciai viszony fennmaradt, mindkét kormány csak a megfelelő alkalomra 
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várt, hogy egy egymás ellen viselt háború révén leszámoljon a másikkal. Mindkét állam 

egyfajta politikai eszközzé degradálta a kisebbségeket, felismerve a bennük rejlő zsarolási 

potenciált.
72

  

A két állam versengése 1942-ig a náci Németország irányába tett pozitív gesztusokban 

is testet öltött. 1939-1941-ben Németország Lengyelországot 18, Norvégiát 24, Hollandiát 

6, Belgiumot 19, Franciaországot 44, Jugoszláviát 18 és Görögországot 27 nap alatt győzte 

le, ami a kor számos politikai és katonai vezetőjében a német haderő legyőzhetetlenségébe 

vetett hitet erősítette meg.
73

 

A két világháború közötti magyar közgondolkodás központi eleme volt a revízió, 

melynek „genetikai hibája volt, hogy lázas állapotban fogant, később pedig, mivel 

szélsőséges indulatok és egymásnak feszülő politikai erők hatása alatt állt, mindvégig 

konfrontatív maradt. Formai túlzásai olykor szándékaival ellentétes hatást keltettek, 

célkitűzései pedig végzetes ellentétben álltak a lehetőségekkel”.
74

 Nem volt ez másképpen 

a haderő viszonylatában sem, melynek vezetői a teljes revíziót hirdették, miközben a 

Honvédség korszerűtlensége és kis létszáma lehetetlenné tett bármilyen sikeres 

harctevékenységet a szomszédos államokkal szemben, egészen 1938-ig. 

A magyar tábornoki-, törzstiszti- és tisztikar azon a clausewitzi elven szocializálódott a 

közép-európai német hadviselési kultúra örökségét magukon hordozó katonai nevelő 

intézetek keretében, miszerint az ütközet az egyedüli valóban háborúszerű tevékenység és 

a háború célja az ellenséges haderő harctéren való megsemmisítése.
75

 Ekképpen a totális 

háború elméleti kereteinek XIX. századból eredő európai gondolatát sajátították el más 

európai nemzetek katonáihoz hasonlóan. A technikai fejlődéssel együtt a „militarizált ipari 

társadalmak” hadművészete az első és a második világháborúban részben a 

„tömegmészárlás mechanikájává süllyedt”.
76
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A két világháború között a magyar katonai vezetés azzal számolt, hogy a m. kir. 

Honvédség döntő háborúban fogja megvalósítani a revíziós célokat. A trianoni 

békeszerződés korlátai miatt a csak az 1930-as évek derekán felgyorsuló hadseregfejlesztés 

1940 őszére nyolc hadtestparancsnokság katonai-közigazgatási kerületében valósult meg, 

melyek összesen 550.000 katonát tudtak kiállítani mozgósítás esetén, a tartalékosok 

bevonultatásával együtt.  

Észak-Erdély visszacsatolása után a Honvédelmi Minisztérium (HM) úgy döntött, hogy 

a területen lévő és az újonnan létrehozandó alakulatok egységes irányítására és kiképzésére 

felállítja a IX. hadtestparancsnokságot, Kolozsvár székhellyel. A seregtest
77

 mozgósítás 

esetén, mint önálló hadműveleti parancsnokság, az erdélyi alakulatok élén a terület 

védelmét is feladatul kapta.
78

 

A HM illetékeseit 1940 őszén Észak-Erdéllyel kapcsolatban a létrehozandó honvéd 

alakulatok nagyságának, kiegészítésének és ellátásának mennyiségi kérdései, továbbá ezek 

szervezetének, összetételének, felszereltségének és telepítésének lehetőségei 

foglalkoztatták.
79

 E fegyveres erők felhasználása már a Honvéd Vezérkar feladata volt. A 

Magyar Királyi Honvédség észak-erdélyi és székelyföldi alakulatainak története azért 

mutat sajátos képet, mivel az észak-erdélyi stratégiai-védelmi problémák mellett a helyi 

társadalom soknemzetiségű jellege, a székelyföldi hagyományos közösség helyi igényei és 

a 22 éves kisebbségi múlt érvényesültek a hadseregszervezés során.
80

 

A IX. hadtestparancsnokság 1940. november 6-án alakult meg Budapesten az 1. 

hadsereg-parancsnokság égisze alatt. A szűkebb törzs már november 10-e és 20-a között 

bejárta Erdély fontosabb helyőrségeit tájékozódás végett. A tágabb törzs november 20-án 

települt Kolozsvárra, ahol 25-én kezdte meg önálló működését.
81

 A parancsnokság e napon 

vette át a határvédelem irányítását is, azonban a határokon zajló műszaki munkálatok 

továbbra is az 1. hadsereg-parancsnokság alárendeltségében maradtak.
82
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   A hadtest beosztott törzstisztjei zömében székely származásúak voltak, azonban a 

parancsnokává
83

 az angol származású Stirling László altábornagyot nevezték ki. A 

vezérkari főnök a csíkmadarasi származású Horváth Ferenc
84

 vezérkari ezredes lett, a 

hadműveleti osztály vezetőjévé pedig az előpataki születésű Kásás Andor
85

 vezérkari 

alezredest nevezték ki. 

 

4. A m. kir. IX. honvéd hadtest alakulatai Észak-Erdélyben (1940-1944) 

 

Az új hadtest kiegészítési területén a 25. (Nagyvárad), 26. (Kolozsvár) és 27. 

gyalogdandárokat állították fel, melyek közül a 27. számú került Marosvásárhelyre. A 

gyalogdandár-parancsnokság alárendeltségébe tartozott a 27. gyalogezred-parancsnokság, 

mely három zászlóalj puskás és géppuskás századaiból, valamint e zászlóaljak 
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közvetlenjeiből állt. Sepsiszentgyörgyre került a 27/I., Székelyudvarhelyre a 27/II. és 

Marosvásárhelyen maradt a 27/III. zászlóalj. A gyalogdandár tüzérségét a 27. tábori 

tüzérosztály alkotta (három üteg). A dandár 1942. február 28-tól a „Székely könnyű 

hadosztály”
86

 elnevezést kapta.
87

 A magyar hadvezetés már 1940 őszén elrendelte a 

„harcos székely katonai öntudat ébrentartására”, hogy a Székelyföldön állandó 

békehelyőrséggel rendelkező, illetve onnan kiegészítendő alakulatok a „székely” 

megnevezést hivatalosan is vegyék fel nevükbe.
88

 A 27. gyalogdandár parancsnoka 

Kolthay Ferenc altábornagy volt, aki családjával szolgálati évei alatt aktív társadalmi életet 

élt Marosvásárhelyen. Az alakulat elhelyezkedése mutatja, hogy elsősorban Székelyföld 

déli és nyugati, az erdélyi Mezőség fele nyitottabb határait zárta le, kiegészítve ezzel a 

határvédelmet, melyet a határvadász-zászlóaljak láttak el.  

Az erdélyi alakulatok az előzetes tervek szerint 1940. november 16-tól alakultak meg, 

ezt legkésőbb november 23-ig be kellett fejezniük. December 1-ig szervezetüket oly 

mértékig kellett megszilárdítsák, hogy december 2-án a bevonuló erdélyi újoncokat 

fogadni tudják.
89

 Tehát december 2-áig a csapatoknál nemcsak a tiszti- és az altiszti kar, 

hanem a legénység is még teljes egészében anyaországiakból állt. Az 1. hadsereg-

parancsnokság egészen 1941. november 29-ig maradt Kolozsváron, amikor 

visszahelyezték Budapestre.
90

 A VII. hadtestparancsnokság szintén visszatért Miskolcra 

már 1940 őszén. 

 

II. 3. A székely határvadász-zászlóaljak 

A két világháború között, a szomszédos államokkal való feszült viszony miatt, a magyar 

állam rendészeti feladatokat is ellátó határvédelmi alakulatokat állított fel. A korabeli 

magyar elképzelés szerint a határvédelem célja egy ország határainak az ellenséges betörés 

elleni védelme és saját erői számára a határmögötti felvonulás biztosítása. Míg egy 
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gyalogzászlóalj zászlóaljtörzsből, három puskás és egy géppuskás századból állt, addig a 

határvadász-zászlóalj állományába több fegyvernem tartozott. 

1939. január 23-tól a határvadász-zászlóaljak látták el a közvetlen határvédelmet, 

melyeknek mozgékony alosztálya a határvadász portyázó század volt. Ez a zászlóaljból 

erre a célra kikülönített legénységből állt, a határvonalat felügyelte állandó járőrözéssel, 

figyeléssel és a határ biztosításával. Különös körültekintést és igényeket jelentett az ilyen 

típusú szolgálat megszervezése hegységben, ahol az időjárási és a terepviszonyok, 

valamint a lakott helyektől való távoli fekvés jóval komolyabb követelményeket támasztott 

a tisztikar és a legénység elé, mint a sűrűbben lakott síkvidéken. A határvadász 

sportembernek számított, télen síelt, nyáron hegyet mászott, csak a fizikailag 

legmegfelelőbbeket vették fel ezen alakulatok állományába. A tisztektől megkövetelték a 

minél nagyobb önállóságot, mivel a hegyi harcban az alosztályokat egymástól nagy 

távolságokra is alkalmazhatták. 

1940 őszén a Honvédség úgy hozott létre új alakulatokat Észak–Erdélyben, hogy a 

meglévő 34 határvadász-zászlóaljból 18 csapattestet oly módon szüntettek meg, hogy azok 

az átszervezés folytán az új erdélyi alakulatok gyalogságát és tüzérségét alkották. A 

gyalogezredek és a tábori tüzérosztályok elöljáró dandárparancsnokságuk hadrendi számát 

kapták. Végleges jelleggel nyolc határvadász-zászlóaljat helyeztek az erdélyi országrészbe, 

három portyázó osztályt pedig újonnan állítottak fel.
91

 

A Keleti-Kárpátok hágóinak védelmére ún. hegyi felszerelésű és kiképzésű határvadász-

zászlóaljakat állítottak fel. A hegyicsapatok a m. kir. Honvédség hadrendjébe
92

 1939. 

október 1-től beállított, hegyi felszereléssel és részben a sajátos terepviszonyoknak 

megfelelő fegyverzettel ellátott alakulatok összességét jelentette, amelyek különleges 

kiképzésüknek köszönhetően képesek voltak az ország hegyvidéki területein, akár 

szélsőséges időjárási körülmények között is a meghatározott harcfeladat végrehajtására. A 

négy székelyföldi, a kárpátaljai hegyi-zászlóaljak mintájára átfegyverzett és felszerelt 

határvadász-zászlóalj felépítése a következő volt: parancsnokság (élén törzstiszt),
93

 törzs, 

három puskásszázad, portyázó század, géppuskás század, málházott hegyiágyús üteg, 
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 ILLÉSFALVI-SZABÓ-SZÁMVÉBER 2005. 38. 
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 A hadrend a haderő parancsnoklási és szervezetszerű tagozását határozza meg. ZACHAR Sándor: Katonai 

zseb-lexikon. 1939. Budapest, Attila Nyomda Bt., 1939. 288. (A továbbiakban: ZACHAR 1939) 
93

 A magyar királyi Honvédségnél a főtiszti rendfokozatok közé tartozott a hadnagy, főhadnagy és a 

százados, a törzstisztek közé az őrnagy, alezredes és az ezredes, a tábornokok közé pedig a vezérőrnagy, 

altábornagy és a vezérezredes. 
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árkász század és a közvetlenek:
94

 páncéltörő ágyús, aknavető és távbeszélő szakasz. A 

puskásszázadok fő fegyverzetét az 1935 M. 8 mm-es ismétlő puska, gyalogsági 

nehézfegyverzetét az 1931 M. 8 mm-es Solothurn golyószóró,
95

 az 1936 M. 20 mm-es 

nehézpuska,
96

 az 1907/1931 M. 8 mm-es Schwarzlose géppuska
97

 és az 1936/1939 M. 81 

mm-es aknavető képezte. A géppuskás század 12 géppuskával rendelkezett, melyeket 

málháslovak szállítottak. A tüzérség löveganyagát négy, 1915 M. 7,5 cm-es Škoda 

hegyiágyú
98

 alkotta, melyeket málhás öszvérekkel szállítottak. Egy határvadász-zászlóalj 

békelétszáma 1940 őszén valamivel több, mint 1000 fő volt.
99

 

A m. kir. 33. székely honvéd határvadász-zászlóalj parancsnoksága Besztercére települt. 

A Beke Miklós
100

 alezredes vezette alakulat 2. százada Tihucára, 3. százada pedig 

Nagyilvára került.
101

 A zászlóalj portyázó százada a Radnai-havasok és a Kelemen-

havasok gerincein húzódó, mintegy 90 km-es határvonalat felügyelve. Innen északra a 

felsővisói 2. határvadász-zászlóalj helyezkedett el, mely már kívül esett Székelyföld 

területén és a „székely” előnevet sem viselte. 

                                       
94

 A közvetlenek mindig azok az alakulatok, amelyekkel az adott katonai szervezet parancsnoka közvetlenül 

rendelkezik, azoknak közvetlenül ő maga ad utasítást, nem pedig beosztottján keresztül. Léteztek zászlóalj-, 

osztály-, ezred-, dandár-, hadosztály-, hadtest-, hadsereg- és Fővezérség-közvetlen alakulatok is. Ezek sok 

esetben szakcsapat jellegűek voltak: távbeszélők, híradók, árkászok, utászok, páncéltörők, géppuskások, 

légvédelmi tüzérek stb., de közvetlenként valójában bármilyen alakulat beosztható volt. 
95

 A „Solothurn” golyószóró 1931 M. 8 mm űrméretű volt. Egyes, vagy sorozatlövésekre állítva, állványra 

szerelve földi célok ellen 1500, légi célok ellen 1000 méterig volt hatásos. Kis kötelékek kézi lőfegyvere 

volt. 
96

 Az 1936 M. 20 mm-es nehézpuskát eredetileg páncéltörő fegyverként rendszeresítették, mely a háborúban 

erre a feladatra már nem volt alkalmas, viszont 1000 méteren túl is kitűnő pontlövő tűzeszköznek 

bizonyult, elsősorban fa- és földerődök, géppuskafészkek és élőerő ellen. 
97

 A Honvédségnél az 1907/31 mintájú 8 mm-es vízhűtéses Schwarzlose géppuska volt rendszerben. Földi 

célok ellen közvetlen irányzással 1500 m-en, közvetett irányzással 3500 m-en, légi célok ellen 1000 m-en 

belül volt hatásos. Adagolása hevederből történt, a teljesen betöltött heveder 250 db lőszert tartalmazott, 

amit egy perc alatt lehetett kilőni. 
98

 Az 1915 M 7,5 cm-es hegyiágyút hét egységre bontva (elülső lövegtalp, hátsó lövegtalp, csőbölcső, 

csővezető burok, lövegcső, lövegtalp pajzs és lőszerpajzs), málházták és szállították, a lőszert pedig külön 

állatok vitték. 
99

 NAGY József: Székelyföld határvédelme a második világháborúban. In: Székelyföld története. III. kötet. 

1867-1990. Szerk: BÁRDI Nándor - PÁL Judit. Székelyudvarhely, MTA BTK-EME-HRM, 2016. 656-657. 
100

 Beke Miklós, nemes, alsócsernátoni (Diósgyőr, 1898. július 27. – ?). A 33. határvadász-zászlóalj 

megbízott parancsnoka 1940. november 15-től. Később véglegesen kinevezték e beosztásba, s az 1943. 

október 1. óta 33. hegyivadász-zászlóaljjá átszervezett alakulat vezénylete alatt vonult el hadműveleti 

területre 1944. március 25-én. Július 1-jén ezredessé nevezték ki. Szeptember 18-19-én megsebesült, azt 

követően különféle hadikórházakban ápolták, majd a 3. honvédkerületi parancsnokság állományában esett 

amerikai hadifogságba Salzburgban 1945. május 4-én. 
101

 HL VKF. ELn. 1. o. 5574/1940. 
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5. A határvadász csapatok elhelyezkedése Székelyföldön 1941-ben 

 

A Kelemen-havasoktól délre a Tölgyesi- és a Békás-szorosok vidékén (Gyergyói-

havasok) a 21. székely határvadász-zászlóalj portyázó százada felügyelte a határt. A 

zászlóalj parancsnoksága Egyedi Béla alezredes vezetésével és a közvetlenek 

Gyergyótölgyesen rendezkedtek be, beszállásolás útján, mivel nem rendelkezett a település 

laktanyával. Az 1. század Gyergyóbékásba (Almásmező) települt, a 2. századot Bélborba 

szerették volna elhelyezni, hogy a Bélbori-medencét felügyelje, azonban Bélbor hegyi falu 

nem volt alkalmas sem az emberek, sem az állatok elszállásolására, ezért a század 

Borszékra települt, ahol üdülővillákban kapott helyet a legénység.
102

 A zászlóalj állománya 

1943 őszén a következő volt: 40 tiszt, 1453 fő legénység, 44 hátasló, 4 tüzérségi hámos ló, 

48 vonat hámos ló, 4 tüzérségi műszeres málhás ló, 131 géppuskás málhás ló,
103

 36 öszvér, 

25 országos jármű, 28 taliga, 37 kerékpár, 5 személygépkocsi, 1 taligakonyha. Fegyverzete 
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 HL HM Eln. I. a. 40400/1940. II. Fejezet. Részletintézkedések.  
103

 Feltehetően a hucul lovakról van szó. A Honvédség idomított öszvérállományának alacsony száma miatt 

jelentős mennyiségben alkalmazták a hegyicsapatoknál. 
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(az 1942-ben felállított négy erődszázaddal együtt): 58 golyószóró, 9 állványos golyószóró, 

26 géppuska, 10 nehézpuska, 16 gránátvető, 12 aknavető, 13 páncéltörő ágyú, 4 hegyiágyú 

volt.
104

 

A Gyimesi-szoros, a Csobányos- és az Úz-völgy lezárására (Csíki-havasok) a 32. 

székely határvadász-zászlóalj parancsnokságát, a közvetleneket, a 32/3. határvadászszázadot 

és a portyázó századot Csíkszeredában, a régi laktanyában,
105

 valamint a volt földműves 

iskolában helyezték el. A 32/1. határvadászszázad Úzvölgy-telepre, a 32/2. pedig Gyimesbükkre 

került.
106

 Mindezt ideiglenesre tervezték és a Virágh Ferenc alezredes vezette alakulat részére, a 

határhoz közelebb új laktanyát szándékoztak építeni.
107

  

Súllyal az Ojtozi-szoros vidékének védelmét és határfelügyeletét (Nagypatak-Kommandó-

Sósmező-Lóbérc-havas) a 24. székely határvadász-zászlóalj látta el. Az alakulat Husztról 

érkezett Kézdivásárhelyre, ahol a parancsnokság, a közvetlenek és a 3. határvadászszázad a volt 

honvédségi laktanyában, a Székely Tanalap tulajdonát képező volt internátus és iskolaépületben, 

továbbá a járásbíróság épületének egy szárnyában kapott helyet. Az 1. század részére a volt 

román lőszerraktár épületeit utalták ki Berecken, a 2. századot Sósmezőn magánházaknál 

szállásolták el.
108

 

A négy székelyföldi, hegyi felszerelésűvé és magas állományú
109

 alakulattá átszervezett 

határvadász-zászlóalj egységes irányítására Gyergyószentmiklósra települt a 9. székely 

határvadász-dandárparancsnokság, Lánghy Emil gyalogsági tábornok irányításával.
110

 A 

parancsnokság ellenőrizte a szolgálatteljesítést, felügyelte az alárendelt csapatok 

mozgósítási előmunkálatait, kiegészítette a csapatok békeanyag szükségletét. Székelyföld 

keleti határán vezette a határszolgálatot és a határvédelmet. Ennek keretében ellátta az 

érdekelt kormányzati ágazatok határőrizeti feladatait is és ebben a szolgálatban való 

kiképzést, illetve továbbképzést vezette. Alárendelni olyan határszolgálati ügyekben, 

melyek egyes polgári kormányzati ágazatok céljait szolgálták, csak a honvédelmi 
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 HL HM Eln. I. a. 43000/1943. (Szervezési rendelet) Kimutatás a csapaton kívüli 2. (3.) éves sorlegénység 

áthelyezéséről és ezek utánpótlására szolgáló újonctöbbletről. K.1. melléklet. 
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 A régi laktanya a Mikó-várban volt, 1914-ben ott volt elhelyezve a brassói m. kir. 24. honvéd gyalogezred 

III. zászlóalja, az első világháború idején pedig a póttest. 
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 HL VKF. Eln. 1. o. 5508/1940 
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 HL VKF. Eln. 1. o. 4810/1940 
108

 HL VKF. Eln. 1. o. 5574/1940 
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 Amíg a magas állományú határvadász-zászlóaljak a zászlóaljtörzsből, a közvetlenekből (egy-egy 

páncéltörő ágyús, aknavető, távbeszélő és árkászszakasz), három puskás, egy-egy géppuskás, kerékpáros és 

portyázó századból, valamint egy fogatolt hegyiágyús ütegből álltak, az alacsony állományúaknál 

csökkentett létszámú és fegyverzetű zászlóalj-közvetleneket, egy puskás századot, egy portyázó századot, 

továbbá egy-egy géppuskás és kerékpáros szakaszt állítottak hadrendbe. Üteggel nem rendelkeztek. 
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 HL HM Eln. I. a. 40400/1940. II. fejezet, Részletintézkedések. 
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miniszternek lehetett, minden honvédelmi jellegű egyéb vonatkozásban az elöljáró IX. 

hadtestparancsnoknak.
111

 E parancsnokságot, illetve ennek dandárközvetlen híradószázadát 

is hegyi felszerelésűvé alakították át. 

Székelyföld nyugati határát, a kosnai beszögelléssel átellenben, a 22. székely határvadász-

zászlóalj Tekén elhelyezett portyázó százada felügyelte. Az alakulat a besztercei volt „Ferencz 

József” gyalogsági laktanyába települt. Ettől nyugatra a kolozsvári 62. határvadász portyázó 

osztály látta el a határvédelmet a dél-erdélyi határon.  

Délre, Udvarhely vármegye nyugati határán a 34. székely határvadász-zászlóalj portyázó 

százada helyezkedett el. Az alakulat Kovács Géza alezredes irányítása alatt a székelyudvarhelyi 

volt cs. és kir. 82. székely gyalogezred laktanyáját foglalhatta el.  

Maros-Torda vármegye mezőségi határán a marosvásárhelyi volt „Ferencz József” laktanyába 

elhelyezett 23. székely határvadász-zászlóalj portyázó százada védett. Ettől délre Erdővidéken az 

59. székely határvadász portyázó osztály két portyázó százada felügyelte a határt, egészen Alsó-

Háromszék déli határáig, ahol az általa felügyelt határ Bikfalvánál csatlakozott a 24. határvadász-

zászlóalj védősávjához. A Gádi Geyza százados vezette portyázó osztály parancsnoksága 

Baróton rendezkedett be, majd később Sepsibükkszádra települt. 

A 22., 34. és a 23. határvadász-zászlóaljak nem rendelkeztek hegyi felszereléssel és 

szervezésük is részben eltért a hegyi alakulatokétól, hiszen hegyi ágyús ütegük fogatolt maradt, 

megmaradt a gyalogzászlóaljakra jellemző kerékpáros századuk a lovas szakasz helyett, továbbá 

árkász századaikba is beosztottak egy kerékpáros szakaszt.
112

 A mezőségi dombvidék lehetővé 

tette a kerékpáros alosztályok hatékony igénybevételét. A kerékpáros század biztosította a 

nagyobb sebességet a zászlóalj számára és tűzerejével támogatni tudta a puskás századokat. 

Gyorsasága által képes volt elkülönülten, a lassabban mozgó részek előtt vagy azoktól más 

irányban felderíteni.
 113

 

A nyitottabb határ a védelem megerősítését is megkövetelte. Ezért a 27. székely gyalogdandár 

sepsiszentgyörgyi 27/I. zászlóalját is határvédelmi feladatokkal bízták meg.  

A 22., 34., 23. határvadász-zászlóaljak és az 59. határvadász portyázó osztály egységes 

irányítására Marosvásárhelyen létrehozták a 69. határvadászezred-parancsnokságot. Így 

Székelyföld mezőségi határának védelme is egységes irányítás alá került, Ferenczy Márton 

ezredes vezetésével. Az ezredparancsnokság gyalogsági tartalékát a 27. gyalogezred képezte. 

                                       
111
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1940 decemberére a 9. határvadászdandár és a 69. határvadászezred felállításával a „székely 

zsák” határainak lezárása ekképpen békeidőben megoldottá vált. Mindkét alakulat 

parancsnoksága közvetlenül a kolozsvári IX. hadtest alárendeltségébe tartozott. Így a bevonulás 

idején Székelyföldre érkezett honvéd alakulatok visszamaradt részei is visszatérhettek 

anyaországi békehelyőrségeikbe. 

1940 őszétől Magyarország határait 12 portyázó osztály, 16 határvadász-zászlóalj és a 9. 

székely határvadászdandár védte. Kárpátalján hegyi-zászlóaljak egészítették ki a védelmet. Tehát 

a hegyi határvadász-zászlóaljak és a kárpátaljai hegyi-zászlóaljak képezték a Honvédség 

hegyicsapatait 1940 őszén. 

 

III. Kiképzés a békés években 

 

III.1. A székelyföldi legénység nyilvántartása és sorozása 1940 őszétől 

A magyar hadvezetés tervei szerint a székelyföldi határvadász csapatok és a 27. gyalogdandár 

sorait minél előbb székely újoncok kellett felváltsák. Hiszen az észak-erdélyi alakulatokat 

ikreződés útján hozták létre anyaországi alakulatok, így azok állományát is újra fel kellett tölteni, 

ezért a székely újoncok kiképzésével fokozatosan helyezték vissza az anyaországi alakulatok 

soraiba az 1940 őszén ide vezényelt legénységet. 

Az erdélyi bevonulás miatt rövidített kiképzési évnek 1940. december elején kellett 

kezdődnie.
114

 Ezért 1940. december 2-án az első székely legények is bevonultak a határvadász-

zászlóaljakhoz és a 27. székely gyalogdandárhoz, akik részére az újonckiképzés 1941 márciusáig 

tartott. Azt követően, 1941. április-júniusban hajtották végre a tisztesképzést és az első átképző 

tanfolyamot az erdélyiek számára.
115

 A tisztesképzést minden csapattest önállóan végezte oly 

módon, hogy az újonckiképzés után, a kiképzési év januártól júniusig tartó időszakában ún. 

tisztesiskolát állított fel, amelynek elvégzését követően az arra rátermett honvédet őrvezetővé 

léptették elő. Az ügyesebbek három év alatt megszerezhették a szakaszvezetői rendfokozatot is. 

A karpaszomány
116

 viselésére jogosult legénység részére a tartalékos tiszti tanfolyam I. 

évfolyamát a 9. határvadászdandár központilag szervezte meg és azokon a 21., 24., 32. és 33. 
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 A kiképzési év mindig októbertől októberig tartott, s október 1-jén lépett életbe az új békehadrend is. 
115

 Azon erdélyi, a visszacsatolás során ismét magyar állampolgárrá lett személyek számára, akik 1940 előtt 

már teljesítettek katonai szolgálatot a román királyi haderő kötelékében. 
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 A m. kir. Honvédségben az érettségi vizsgával rendelkezők ún. karpaszomány viselésére voltak 

jogosultak, melyet a zubbony és a köpeny mindkét ujján viseltek. A karpaszomány egy néhány milliméter 

vastag, felfelé csúcsosodó, ék alakú sárga paszomány volt, közepén fegyvernemi színű (gyalogság: fűzöld, 

tüzérség: buzérvörös, gyorsfegyvernem: búzavirágkék, műszaki: acélzöld, stb.) csíkkal. A 

karpaszományosokból képezték a Honvédség tartalékos tisztjeit. 
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határvadász-zászlóaljak tartalékos tisztjelöltjei vettek részt.
117

 Hasonlóan szervezte meg a 

tartalékos tiszti tanfolyamot a 27. gyalogdandár és a 69. határvadászezred-parancsnokság 

Marosvásárhelyen a 22., 23., 34. határvadász-zászlóaljak és az 59. határvadász portyázó osztály 

részére. 

Ez a kiképzési rendszer 1944-ig érvényben maradt azzal a különbséggel, hogy a kiképzési év 

1941-től mindig október elején kezdődött az újoncbevonulással, akiknek az alapkiképzése az év 

végéig befejeződött. A tisztesképzés és a tartalékos tiszti tanfolyam I. évfolyama pedig mindig a 

következő év januárjától május, illetve június végéig tartott. 

Ahhoz, hogy a sorozást végre lehessen hajtani, először össze kellett állítani a katonaköteles 

férfilakosság nyilvántartását, amit a honvéd kiegészítő parancsnokságok végeztek. Ezek azonban 

1940 októberében, Észak-Erdélyben még nem voltak megalakulva, ezért a fővezérség maga 

intézett felhívást a vármegyék közigazgatási hatóságaihoz, hogy készítsék elő az állítási 

lajstromokat. Mivel a Honvédség soraiba minden évben zömmel a 21-ik életévét betöltő 

korosztály vonult be tényleges katonai szolgálatra, 1940 őszén az 1919-ben született korosztályt 

sorozták be. Emellett Észak-Erdélyben bevonulhattak azok az 1916-1918 és 1920-1923 között 

született legények is, akik a Honvédséghez való belépésre önként jelentkeznek és egyben már 

előre továbbszolgálatra vagy később a hivatásos állományba való átvételre kötelezik magukat, ha 

a román hadseregben tényleges katonai szolgálatot nem teljesítettek. Mivel 1940 őszén 

nagyszámú dél-erdélyi magyar érkezett Észak-Erdélybe, a hadvezetés úgy döntött, hogy közülük 

csak önkéntes jelentkezés esetén sorozhatók be az 1916-1923 között született korosztályok. 

Az 1919-es évfolyam összeírását a községi elöljáróságoknak 1940. október 20-ig kellett 

elkészítsék két példányban, majd másnap megkezdődtek a sorozások. A sorozást mozgó 

bizottságok végezték november 10-ig. Székelyföldön összesen kilenc sorozóbizottság járta végig 

a négy vármegye járásait. Utazási terveiket egyeztették a vármegyei katonai közigazgatási 

parancsnokságokkal. 

A sorozóbizottság a Honvédség tiszti rendfokozatú képviselőjéből (bizottsági elnök), a 

katonai közigazgatási parancsnokság közigazgatási szakközegéből, sorozó tisztből, honvéd 

orvosból, három írnokból és egy tisztes rendfokozatú segédmunkaerőből állt. A sorozásokat 

nagyrészt a járások központjaiban, legtöbbször a község- vagy éppen a városházán rendezték, 

ahol a községek vezetői vagy városi elöljárói is kötelesek voltak megjelenni az állításkötelesek
118

 

és az önként jelentkezők elővezetése és személyazonosságuk igazolása miatt. Az elővezetett 

legények először meztelenre kellett vetkőzzenek és az orvos megvizsgálta őket. Majd az 
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egészségesnek titulált személynek megmérte a magasságát, mellbőségét és megkérdezte, hogy 

nincs-e van valamilyen egészségügyi panasza. Az adatok lejegyzése után a sorozóbizottság 

elnöke még egy-két kérdést tett fel és az illető be is volt sorozva. 

A középiskolát végzettek már jelentkezhettek a tartalékos tiszti kiképzésre. A zsidótörvények 

alapján zsidónak minősített személyeket munkaszolgálatra írták össze.
119

 Kérelmük esetén 

kedvezményben részesítendők voltak: papok és papjelöltek, öröklött mezei gazdaságok 

birtokosai, családfenntartók, több katonát adó családok stb.
120

 A sorozásnál jelezni kellett a 

segédszolgálatra való alkalmasságot, melyet pontosan meghatároztak: szíjgyártó, nyerges, 

patkolókovács, szabó, cipész, gépkocsivezető, sebészi műszerkészítő, puskaműves, hajóács, 

kerékpáros műszerész, rádióműszerész, motorszerelő, gépkocsikezelő, bőrmunkás, rézműves, 

fényképész, litográfus, nyomdász és írnok.
121

  

Ha valaki nem jelent meg a sorozáson, azt hatósági kényszerrel sürgősen elő kellett állítani. 

Ez a kitétel inkább Észak-Erdély többségében románok lakta területein okozott problémát, ahol 

az állításköteles román nemzetiségű legények közül egyesek egyszerűen átszöktek a határon és a 

Román Királyi Hadseregbe jelentkeztek szolgálatra. Ugyanez történt a dél-erdélyi magyar 

nemzetiségűek esetében, akik átszöktek Romániából Magyarországra és a Honvédség 

kötelékében teljesítették katonai szolgálatukat.
122

 Jellemző a magyarok lakta Székelyderzs esete, 

mely település a bécsi döntés után Romániában maradt, azonban a katonaköteles legények rendre 

átszöktek a határ túl oldalán lévő Székelyudvarhelyre és ott még sorozási ünnepséget is 

tartottak.
123

 Hogy e jelenség összességében mennyire volt tömeges, arról nehéz lenne statisztikát 

összeállítani, mivel ehhez az összes észak-erdélyi járás körözési felhívásaiból ki kellene keresni a 

katonai szolgálatot megtagadók neveit. Székelyföld viszonylatában viszont nem volt annyira 

tömeges jelenség, mivel pl. Csíkvármegye gyergyótölgyesi járása volt az egyetlen román 

többségű járás a vármegyében.
124

 A gyergyóhollói Bota Petru pásztor volt a sorozás idején: 

„Volt behívó nekem, de nem adták ide, mert féltek, hogy én elszököm, három testvér meg is 
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szökött, akkor volt sok menekülés. Egy este, mikor mulattunk [kopog]. Tessék? Gazdánk ott 

volt, pásztorok, minden. Hát aszonták, hogy: itt van Bota Péter? Mondom: én vagyok. 

Pontosan a pohár pálinkával a kezembe volt. No, gyere velünk. Nem engedtek, abba a 

mocskos ruhába, tettek a gúzsba a csendőr. Féltek, hogy szököm meg, elmegyek, tettek 

kötelet es, s vezettek Ditróba,
125

 aztán ott rokultam bé.”
126

 A gyergyótölgyesi járás román 

nemzetiségű katonaköteles egyéneit általában észak-magyarországi alakulatokhoz hívták 

be. A magyar nyelvet többen máig jól beszélik, sokan miközben román nyelven mondták 

el interjúkészítéskor emlékeiket, bizonyos katonai kifejezéseket csak magyar nyelven 

ismertek. Számukra a „kis magyar világ” élménye a mindennapokban, a falujukban jelen 

lévő magyar csendőr személyén keresztül jelent meg. Mivel a mai román társadalom 

kollektív emlékezetében ezen időszak „a magyar elnyomás” korszakaként van számon 

tartva, a magyar csendőr a fenti történetben is negatív szerepben tűnik fel.
127

  

A magyar nemzetiségű legények esetén a sorozás valóságos népünnepély volt, aminek 

évszázados  hagyományai voltak Székelyföldön.
128

 Szinte minden járásban más helyi szokások 

voltak a sorozás idején: virágból készült bokréta tűzése a fiúk kalapjába, melyet szeretőjük 

készített el, katonavacsora, szekeres felvonulás zenekarral stb. A csíkmenasági Both Józsefet 

Csíkvármegye kászonalcsíki járásában sorozták be: „A sorozás Csíkszentmártonon vót. Szekérrel 

vonultunk le. Mentünk egy csoportként, ketten-hárman essze tárgyaltunk, megfogadtunk egy 

lovast, s az levitetett oda. Vissza es hozott, s osztán tudja, mindenkinek egy fél liter pálinka a 

kezibe, s ha nem, még több, s ju-ju-ju. Ilyen sorozások vótak tudja-e? Múlattunk abba az 

üdőbe.”
129

 

A háborús veteránok visszaemlékezéseikben mindig az önkéntesek nagy számát emlegetik. A 

gyergyócsomafalvi Baróti Sándor mivel 1923-ban született, 1944-ben kellett volna bevonuljon, 

de már 1940 őszén önként jelentkezett: „Amikor a tizenkilenceseket, az első korosztályt sorozták 

a magyarok, akkor soroztak minket es. A falunak fele jelentkezett korengedélyesnek, de osztán 

nem vittek el a tizenkilencesekkel, csupán egy embert. (…) Másik nyáron, 1941 nyarán béhíttak a 

községházához, hogy ha meggondoltuk, nem muszáj menjünk. A hadvezetőség úgy lehet 

meggondolta, hogy ha most mindenki bémenyen, akkor mikor rejánk kerül a sor, nem lesz aki 
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bémenjen.”
130

 A csíkszépvízi Váta Albert 1922-ben született, de már 1940 őszén önkéntesként 

vonult be: „Nagy szigorúság vót, de jó. Csak azok nem szerették a magyar hadsereget, akik 

hitván emberek vótak. Én a fegyelmet szerettem nagyon. De soha megbüntetve a három év alatt 

nem vótam. Még egy napi laktanyafogságot se kaptam.”
131

 

A magyar királyi honvédségbeli katonai szolgálat vonzalma a székelység esetén több 

tényezőre vezethető vissza. Ennek megértéséhez vissza kell tekintsünk a XIX. század nemzeti 

mozgalmainak korába, amikor a katonai szolgálat a XVIII. század késő feudális hadseregeinek 

viszonyaihoz képest nem volt kényszer többé, hanem a nemzetállam részére tett ösztönös 

szolgálattá vált, mely a férfit a „nemzet igazi tagjává” avatta testi, lelki és intellektuális 

értelemben, ezért egyre inkább lelkesedéssel vett részt benne.
132

 A „kötéllel” való verbuválás 

helyett a „Kossuth Lajos azt üzente” nóta sokkal hatásosabb lett a katonák toborzásában, akik 

1848-1849-ben már nem uralkodók, hercegek saját tulajdonú ezredeiben szolgálnak, hanem 

honvédzászlóaljakban. A magyar katona megnevezése ettől kezdve a „honvéd” lesz, mely szó 

magába foglalja a katona lelki erőterét, a „hazát” is.
133

 Az emberi és polgári jogok fokozatos 

térnyerése, illetve biztosítása azt jelentette, hogy ezután a politizáló társadalom egészének 

ügyévé és feladatává vált a háborúk megvívása.
134

 Mindez az általános hadkötelezettség 

bevezetésével járt, amit Ausztria-Magyarországon 1867-ben fogadtak el. Magyarországon a XX. 

század első felében különösen a vidéki falvakban volt nagyobb renoméja a katonai szolgálatnak, 

amit a férfivá válás fontos állomásának tekintettek. Székelyföld pedig a Kárpát-medence 

leginkább falusias jellegű, magyar többségű régiójának számított a korban. 

A második világháború idején a székely vámegyékben döntően mezőgazdasági termeléssel 

foglalkozó lakosság jövedelmi viszonyait a hagyományos – jórészt extenzív – termelési mód, az 

osztott örökösödési szokásjog következtében szétaprózott birtokszerkezet, rossz közlekedési 

viszonyok és szűk körű értékesítési lehetőségek jellemezték.
135

 Az összlakosság 69,6%-a volt a 

mezőgazdaság valamely ágazatában foglalkoztatva,
136

 az ipar és a bányászat terén dolgozók 

aránya pedig 35,5% volt.
137

 Nem igazán létezett jelentős gyáripar, az ipari termelés alapvetően 

                                       
130

 Interjú Baróti Sándorral (Gyergyócsomafalva), a hangfelvételt készítette a szerző 2010. január 24-én. 
131

 Interjú Váta Alberttel (Csobotfalva), a hangfelvételt készítette a szerző 2012. november 19-én. 
132

 KEEGAN, John: A második világháború. Budapest, Európa könyvkiadó, 2008. 35-38. (A továbbiakban: 

KEEGAN 2008) 
133

 HARAI Dénes: Katonaantropológia. Budapest, Balassi Kiadó, 2014. 66 (A továbbiakban: HARAI 2014) 
134

 CSIKÁNY Tamás: A szabadságharc hadművészete 1848-1849. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2015. 5. 
135

 OLÁH 2016. 609. 
136

 A székely vármegyék területének 33%-a erdő volt, ami a mezőgazdasági területek szűkösségét vonta 

maga után. 
137

 TÓTH-BARTOS 2015. 287. 



37 

 

kisipari jellegű volt (fafeldolgozás).
138

 A székelyföldi gazdasági helyzetet rontotta, hogy 1940 

októberében az ókirályság városaiból 25.000 kereső került haza, ami hozzájárult a kb. 80.000 

helyben élő „népfelesleg” kialakulásához.
139

 Fiatal férfiak és nők tömegei vállaltak napszámos 

munkát az ország különböző területein.
140

 A munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket nehezítette 

alacsony iskolai végzettségük is.
141

 

Így hát sok fiatal férfi számára nem maradt más, mint a honvédségi konjunktúra. A 

különböző katonai parancsnokságokhoz benyújtott kérelmekben számtalan érvet fogalmaztak 

meg az önkéntesek. A csíkszeredai György Árpád egyenesen Horthy Miklós kormányzóhoz írt 

levelet, hogy engedélyt kérjen a Honvédségbe való belépéshez: „legnagyobb vágyam a Magyar 

Honvédségnél szolgálatot kapni. Ezért alázatosan kérem Főméltóságú Kormányzó Urat 

pártfogolja kérésemet, s mint Erdély szülöttje én is használható polgárja lehessek sokat 

szenvedett hazámnak”.
142

 A kérésben kirajzolódik az állampolgári kötelességteljesítés 

motivációja is. Máskor a nehéz anyagi helyzet volt a fő oka a kérések megfogalmazóinak: 

„kérésemet bátor vagyok megindokolni azzal, hogy teljesen árva vagyok, s mint ilyen úgy érzem, 

hogy a m. kir. honvédség kötelékében megtalálom azt a régi óhajtott vágyamat, hogy a 

mindannyiunk közös édesanyjáért, Magyar Hazámért szolgálhatok, mert a katonai szolgálatra 

hivatottnak érzem magamat”.
143

 Jellemző a kérelmezők alacsony iskolai végzettsége is egyes 

esetekben: „szíveskedjen engem, soronkivül befogadni katonának, mert nagyon szeretnék katona 

leni, lehetöleg még az idén. Idáig székely becsületel szolgáltam szüleimet ezután még székelyeb 

becsületel szeretném szolgálni hazámot”.
144

 Sajnos tartalékos tiszti tanfolyamra leadott 

kérelmeket eddig nem találtam, melyeket viszont érettségivel rendelkező vagy éppen egyetemet 

végzett fiatalok fogalmaztak meg. Fennmaradtak kérelmek az ókirályságból hazatértek részéről 

is. A csíkszeredai André József 1940 őszéig Brassóban volt inas, ahonnan hazatért 

szülővárosába: „Azóta itthon vagyok munkanélküli. Egyébként szegény ember vagyok, nem 
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akarnám tétlenül tölteni a napokat, s miután nagyon vágyódom a katonaság után, inkább 

elmennék önként katonának”.
145

 Úgy tartották, hogy a katonai kiképzés növeli az önbizalmat és 

nagyobb erkölcsi értéket ad a katonaviselt embernek.
146

 

A fenti kérelmekben közös a hazaszeretetre való utalás, amit kapcsolatba hozhatunk a 

korszakra jellemző szófordulatokkal is, azonban a két világháború között az erdélyi magyarság a 

határrevízióban mindvégig reménykedett, ami a harmincas évek végére meggyőződéssé vált. Ha 

volt is próbálkozás a romániai integrációra, a Magyarország iránti lojalitás mindig felülírta a 

romániai integrációs „sikereket”.
147

 A román állammal szembeni ellenszenvet fokozta, hogy a 

román többségi társadalom, mint a történelmi Magyarország maradékára tekintett a romániai 

magyar kisebbségre és birodalmi kisebbségként kezelte azt. A magyarság pozícióvédelme, 

önszerveződése és kapcsolata az anyaországgal a történelmi Magyarországot idézte és 

biztonságpolitikai kérdéseket vetett fel.
148

 A székelyföldi társadalom a Honvédségre, mint az új 

állapotok legfőbb biztosítékára tekintett bécsi döntés után. 

A háborús propaganda négy év alatt egyre inkább teret nyert a székelyföldi sajtóban is. A 

helyi lapokban rendre jelentek meg írások a székely hősök vitézségéről, a székelység 

„katonanemzet” voltáról. Mindennek táptalajt biztosított a Honvédség sajtója is, ahol már a két 

világháború között, a hőskultusz kiemelt részét képezte a székelység katonai teljesítményeinek 

dicsőítése. Pl. az első világháborús harctéri események taglalásánál tabuvá vált az erdélyi 

románság és a szászok szerepe, annak ellenére, hogy több erdélyi kiegészítésű osztrák-magyar 

katonai alakulatban a román nemzetiségűek többségben voltak. Julier Ferenc hadtörténész, a 

nagyszebeni volt cs. és kir. XII. hadtest 1914. őszi galíciai harcainak történetét úgy dolgozta fel, 

hogy „székely hadtestnek” nevezte a seregtestet, miközben csapatainak csak egy része volt 

székelyföldi kiegészítésű: „Kevesen tudják azonban azt, hogy az említett orosz főtámadás 

kivédése céljából legelőször a szélső jobbszárnyunkon levő erdélyi hadtest az ő székely 

katonáival vetette magát az orosz tömegek elé. Az egyenetlen harcban a székelyek elvéreztek, de 

hősiességükkel az utókornak oly példát nyújtottak, amelynek emléke sohasem fog elhalványulni. 

A székely vitézek ma idegen uralom alatt szenvednek. A világháborús székely veteránok fiai ma 
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oláh ezredben szolgálnak. Ez nem ment fel bennünket a kötelesség alól, hogy hősi harcaik 

emlékét ma ne ápoljuk.”
149

  

A második világháború alatt a székelyföldi sajtó átvette az anyaországi sajtó diktálta stílust. A 

Csíki Hírlap 1943. július 11-i számában Székely László diák vakációban írt levelét közölte: „Az 

egyik negyediket végzett fiútól tudom meg, hogy osztályából 12-en a katonai pályára mennek. 

(…) Szükségünk van harcias fiúkra, akik az ezeréves katonaszellemet ápolják, és székely karral 

védik hazánkat, újkori ellenségeinkkel szemben. A székely fiúknak különös szerepük van az 

ország hadseregében. Törzs-gárdának kell lenniük mindenütt, - hisz az ezeréves határőrök 

ivadékai.”
150

 

 

III. 2. A m. kir. 27. honvéd kiegészítő parancsnokság 

Székelyföldön a sorozási és a férfilakosság nyilvántartási ügyei 1940 decemberére 

rendeződtek. A m. kir. 27. honvéd kiegészítő parancsnokság 1940. december 1-jén kezdte meg 

működését Marosvásárhelyen. Hatásköre egész Székelyföld területére kiterjedt: sorozási ügyek 

(összeírás, állítás, sorozás), katonai kedvezményi ügyek (családfenntartó, önálló mezőgazda, 

több katonát adó tartalékos tiszt, pap és szolgálathalasztás), nyilvántartási ügyek (katonai 

szolgálatot teljesített egyének), népmozgalmi nyilvántartási ügyek (amennyiben azok a katonai 

nyilvántartással összefüggnek) és ló nyilvántartási ügyek (lótenyésztés, lónyilvántartási 

változások). A parancsnoki teendőket Bánsághi Miklós ezredes látta el, aki december elején 

felhívást intézett a négy vármegye közigazgatási hatóságaihoz az állítási lajstromok 

összeállításának mikéntjéről.
151

 

1941-ben a többi hadtesthez hasonlóan, a IX. hadtest területén összesen kilenc bevonulási 

központot hoztak létre a területi kiegészítő parancsnokságok alárendeltségében. Székelyföldön a 

79. számú Csíkszeredában, a 80. Maroshévízen és a 81. Szászrégenben alakult meg.
152

 Mint alsó 

fokú katonai hatóságok nyilvántartották az illetékesség szempontjából hozzájuk tartozó 

hadkötelesek személyi adatait, foganatosították a behívásokat, valamint intézkedtek a bevonultak 

szétosztásáról, amennyiben nem egy meghatározott csapattesthez kellett bevonulnia az illető 
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személynek, hanem a bevonulási központhoz. 1943-ban egy ilyen központ állományában öt tiszt, 

13 fő legénység és három polgári alkalmazott szolgált.
153

 

1941 januárjától már a HM rendeletei szerint bonyolította le a 27. kiegészítési parancsnokság 

az állításkötelesek összeírását és sorozását. Az 1941. évi sorozásokat Székelyföldön a február 15-

e és május 15-e közötti időszakban tervezték megvalósítani, azonban a rossz közlekedési 

viszonyokra való tekintettel a befejezés időpontját kitolták június 15-ére. Zömmel az 1920-ban 

születetteket sorozták be, valamint bizonyos számú önkéntest. Az 1919-ben születettek közül 

azokat, akiket 1940 őszén valamilyen oknál fogva nem soroztak be, a dél-erdélyi magyarok 

közül azokat, akik már megszerezték a magyar állampolgárságot.
154

 

1941. február 27-én jelent meg Horváth Ferenc ezredesnek, a IX. hadtest vezérkari főnökének 

rendelete, melynek értelmében azok a volt cs. és kir. és honvéd altisztek és tisztesek, akik 1920 

után nem szolgáltak a román hadseregben és 55 évesnél fiatalabbak, pályázattal visszavehetők a 

voltak Honvédségbe.
155

 

Később fokozatosan terjesztették ki a nyilvántartást a tartalékos évfolyamokra is.
156

 A HM 

mellett a Belügyminisztérium is igényelt nyilvántartási jegyzékeket. Az 1941. május 19-i 

belügyminiszteri rendelet szerint a közigazgatási hatóságok június 5-ig meg kellett küldjék a 18-

60 éves lakosok listáját a 27. kiegészítési parancsnokságnak és a 12-17 éves fiúkét pedig a járási 

vagy városi állomásparancsnokságoknak.
157

 1941. szeptember 16. és október 2. között 

besoroztak bizonyos létszámú személyt az 1893-1918 közötti korosztályokból is. 

Az 1921-ben születettek összeírását a HM 1941. szeptember 22-én rendelte el és a 

székelyföldi közigazgatási hatóságoknak a névjegyzékeket december végéig kellett 

megküldeniük a 27. kiegészítési parancsnokságnak.
158

 Az új parancsnok, Görög Árpád ezredes 

1942 januárjában a mulasztásokra és a pontatlanságokra hivatkozva visszaküldte az állítási 

lajstromokat az alispáni hivataloknak, mivel a rovatok helytelenül voltak kitöltve és olyan 

személyek is be voltak írva, akik az adott településen nem bírtak állandó lakhellyel.
159

 Görög 

ezredes a késlekedés és a hibák megismétlődésének elkerülése végett 1942. február 5-én sorozási 
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értekezletet tartott Marosvásárhelyen. Az 1942 évi sorozásokra március 23 és május 22 között 

került sor. 

Az 1922-ben született évfolyamot a főszolgabírók 1942. szeptember 15-december 20 között 

írták össze, akik 1943 októberében vonultak be tényleges katonai szolgálatra.  Azokat a 

személyeket, akik „ismeretlen helyen” tartózkodtak vagy az adott településen születtek, de nem 

ott éltek az összeírás idején, külön feltüntették. Csík vármegye gyergyótölgyesi járásában 

jellemzően a 161 összeírt személy neve mellé 79 fő esetén az „ismeretlen helyen” vagy a 

„külföldön tartózkodik” megjegyzés került.
160

 

A fenti adatokból világosan látszik, hogy Észak-Erdély honvédelmi integrációja megegyezett 

a hadseregfejlesztés irányvonalával, ami 1943-ig a haderő mennyiségi növelését helyezte 

előtérbe, továbbá szerették volna minél előbb kiképezni az észak-erdélyi hadköteleseket. 

 

III. 3. A székelyföldi csapatok tisztikara 

A székelyföldi határvadász-zászlóaljak és a 27. gyalogdandár hivatásos tisztikarának zöme a 

Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémiát az 1930-as években végezte el. A 

csapatszolgálatukat hadnagyként megkezdő tiszteket áthatotta a nemzet szolgálatának eszméje, 

hűek voltak a hadsereg intézményéhez, melyről elfogadták, hogy a nemzet hatalmát és 

tekintélyét testesíti meg.
161

 Sajátos, zárt csoportot alkottak, amely szokásaiban, számon tartott 

eredetében, az úriemberség gondosan ápolt képzetében régi rendi elemeket hordozott.
162

 

Többségük vidéki, zömmel városi, de azért jelentős mértékben községi eredetű középosztálybeli 

családból származott (katonatiszti, csendőrségi, rendőrségi, állami, törvényhatósági, tisztviselői, 

tanári, mérnöki, orvosi).
163

 A határvadász-zászlóaljak állományában minimális volt a tartalékos 

tisztek aránya, akiknek előmenetelét a hosszú idejű csapattiszti szolgálat garantálta. A 

tartalékosok a tisztikar ideiglenes kiegészítői voltak, katonai rendfokozatukat iskolázottságuk és 

képzettségük határozta meg. 

A két világháború közötti magyar katonai gondolkodást meghatározta az ország megváltozott 

hatalmi helyzetének problémája, a középhatalmi státus visszanyerését a területi revízió minél 

teljesebb megvalósításában látták a Honvédség tisztjei.
164

 Egyben átöröklődtek a Monarchia 

idejét meghatározó ideálok: a „legfőbb hadúr”  iránti rendíthetetlen hűség, a választott hivatás 
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rajongásig menő szeretete, áldozatkészség, kötelességteljesítés, jellemszilárdság, mély 

becsületérzés, bajtársiasság és lovagias gondolkodásmód. A korszak eszményi tisztjének 

legszebb erénye a meggyőződéses fegyelmet alakítani tudó izzó hazaszeretet volt, mely a civil 

szféra elvárásainak megfelelően a korábbinál magasabb szintű általános műveltséggel egészült 

ki.
165

 

A tisztek közül sokan 1918 előtt születtek Székelyföldön és előszeretettel vették fel családi 

előnévként szülőfalujuk/városuk nevét vagy a székely katonarendű családi eredetre utaló 

megnevezést (primor, lófő, nemes stb.). 1942. május 12-én Ábrahám József, Csík vármegye 

alispánja vármegyei kisgyűlésen vetette fel az ebből fakadó problémát: „Divattá vált a primor és 

más címek használata, azonban általános a tájékozatlanság. Tisztázni kellene a címek jelentését 

és az azokhoz való jogosultságot. Meg kellene állapítani egy bizottság összeállításával azon 

családok nevét, amelyből való leszármazást igazolni kellene annak, aki a primori címet használni 

kívánja.”
 166

 A csíki elöljárók elhatározták, hogy ismertető szöveget állítanak össze a székely 

nemességről és annak osztályairól. Az eddig leigazolt nemességet is revízió alá szándékoztak 

venni, „mivel egyre sűrűbben fordulnak elő visszaélések, melyből a székelységnek kára 

származik”. 

A tisztek székelységről alkotott képe a „székely katonanemzet” gondolathoz kötődött, amit 

táplált a két világháború közötti magyarországi sajtó is, ahol nagyszámú, a székelyek háborús 

hőstetteit és kiváló katonai kvalitásait bemutató írás jelent meg. A Magyarországról érkezett 

tisztek nem voltak felkészülve a szegény sorsú, munkanélküli székelyföldi napszámosokra. A 

Ludovikán a hős magyar „parasztról”, arról a vitézről tanultak, aki pompásan helyt állt az első 

világháborúban.
 167

 Mikor kikerültek a csapatokhoz, döbbenten tapasztalták a falusi legénység 

gyenge fizikai és szellemi állapotát. 

Az 1940 őszén családjaikkal együtt Székelyföldre költöző tisztek bútoraikat és más 

ingóságaikat gépkocsi vagy vasúti szállítással hozatták arra a településre, ahol alakulatuk 

tartózkodott. A nőtlen tisztek a tiszthelyettesekkel együtt beköltöztek a laktanyák nőtlen tiszti 

lakásaiba, vagy ők is lakást béreltek. Az altiszti kar képzettebb része a jutasi M. Kir. Kinizsi Pál 

Honvéd Altisztképző és Nevelőintézet 1926 óta működő intézményéből került ki, akik mellett 
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nagyszámú tartalékos is szolgált. Az 1941-től tiszthelyetteseknek nevezett „jutasi altisztek” 

híresek voltak szigorúságukról.
168

 

 

III. 4. „Elhervaszt a katonaruha, a tölgyesi 21-es határvadász 

kaszárnyába”
169

 

Az első erdélyi újoncok 1940. december 2-án vonultak be tényleges katonai szolgálatra. 

Utána minden év október 4-én történt a bevonulás. 1940-ben kb. 400 újonc vonult be a 

gyergyótölgyesi 21. határvadász-zászlóaljhoz. Az anyaországi kiképzőkeret már türelmetlenül 

várta a „székely emberanyagot”. Kallay István főhadnagy az alábbiakat jegyezte meg a gyergyói 

legényekről: egészségesek, kissé gyengén tápláltak, szikár testűek, minden nap szeretik 

elénekelni a székely himnuszt.
170

 Kincses Gyula szakaszvezető: „Magam is sokat hallottam 

idősebb altisztjeinktől, hogy a székely milyen talpraesett és milyen vitéz katona. (…) Elhiszem, 

hogy többet vártunk az erdélyi újoncoktól és mást kaptunk. Ez most nagyon sok altisztet 

elkedvetlenít. Ez a csalódás sok oktatóból elkeseredést váltott ki, ami a türelmetlenségben 

nyilvánult meg.”
171

 Kincses szakaszvezető végül a problémát a „román tulajdonságok” 

elterjedésével magyarázta (véleménye szerint a románok lusták, nem szeretnek tanulni, a 

becsület szava ismeretlen nyelvükön).
172

 Főleg a falusi újoncok nehéz fizikai munkavégzés 

miatti merev testtartása (tornagyakorlatok nehézsége) és a gyakori sérvprobléma mellett higiéniai 

problémákat is ki kellett küszöbölni. A belügyminisztérium 1941. március 12-én felhívta a 

polgári hatóságok figyelmét, hogy a helyi orvosok kísérjék figyelemmel a bevonuló újoncok 

tetvességét és járjanak el a tetvetlenítés végrehajtásában, mivel főleg Kárpátalján és Észak-

Erdélyben az újoncok tetvesen vonulnak be és fellép a legénység többi részére is az eltetvesedés 

veszélye.
173

 

Both József honvédet Gyimesfelsőlokra, a 32-ős határvadász-zászlóaljhoz hívták be 1943. 

október 4-én: „Mikor bémentünk Szeredába az állomásra, s a delegátus ajánlta magát, 

összegyűtött, mondta meg, hogy ő ki, s mi az. (…) Felsőlokra mikor megérkeztünk, ez a kiküldött 

jött, hogy szedje össze eszket az újoncokot, véle mentünk oda bé. Akkor nekünk a kaszárnyába 

mán a helyünk meg vót (…). Úgyhogy a riadótérről mikor mentünk bé a szobába, elosztottak 
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harmincat egy szobába. S másokot es megint. Ott nekünk készen a ruha az ágyunkra le vót rakva, 

ha talált, ha nem, de ez így vót. Ezt a civil ruhát levettették, s egy zsákba belé raktuk, s azt ők 

elkűdték haza ide, erre a lakásra címezve. Aztán abba a katonaruhába őtöztünk fel. Mikor 

felőtözött mindenki, akkor kimentünk a kaszárnya elé, a riadótérre. Ott aztán a tisztek megneztek, 

kicsit átal kellett nezzenek, hogy milyen emberek vagyunk, hogy es legyen. S a ruhánkot, melyikre 

talált, melyikre nem, hát aztán azt essze lehetett cserélni, hogy mindenkire finomul találjon. 

Kicsike vótam, nekem a legküssebb kellett.”
174

  

A kiképzés idejére senki sem készítette fel a legényeket a honvágyra, a magánélet hiányára és 

főleg az alapkiképzés idejére jellemző durva közönségességre. A laktanyában az általában prűd 

székely falusi legények emberekkel teli szobában kényszerültek levetkőzni és kitenni testüket 

mindenki tekintetének és megjegyzéseinek. Alig maradt tere az a magánéletnek és az otthonra 

emlékeztető komfort is eltűnt. A kezdeti sokkot a humor és a bajtársiasság kialakulása idővel 

oldani kezdte.
175

 Az otthon előre elkészített, magukkal hozott katonakoffer maradt személyes 

életük világa: „A koffer 50 cm hosszú, 30 cm széles és 30 cm magas, vékony fenyődeszkából 

készült, kissé domború fedelű láda volt. Első részébe, egy kisebb (10 cm magas), rekeszekre 

osztott, betétszerű ládikába rakhattuk a szappant, borotvakészüléket, többféle célra szolgáló 

keféket, tűt, cérnát, zsebkendőket stb. A másik felébe raktuk az élelmet, a hazait is, ha volt és a 

komiszkenyeret. A ládát mindig zárva tartottuk. Kívül zöldre volt festve, a zár felőli oldalára 

fehér festékkel ráírták a regruta, a faluja nevét és a berukkolás évét.”
176

 

Életük a kiképzőkeret kezébe került, akik megszervezték, felszerelték és kiképezték őket, 

megtervezték tevékenységüket a nap 24 órájában.  Az adott alakulat „testületi szelleme (kollektív 

érzete)”
177

 a hosszú kiképzésben, a fegyelemben, a közös munkában, valamint az egyedülálló 

társadalmi felelősségben való osztozásban gyökerezett. Egy hivatásos katonánál senki sem tudta 

jobban, hogy az átlagember nem hős, de mégis a katonai hivatás úgy szervezte az embereket, 

hogy legyűrjék velük született szorongásaikat és gyöngeségeiket.
178

 

A kiképzés elején az alaki mozgások gyakorlása és a szabályzatok ismertetése dominált 

(fegyelmezett menetelés, díszlépés, vigyázzállás, tisztelgés és csuklógyakorlatok). A zártrendű 
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kiképzésre igyekeztek csak annyi időt fordítani, amennyi „a katonai fegyelem elérése és a 

Honvédségnek a helyőrségekben való tetszetős lelkesítő fellépéséhez szükséges” volt.
179

 

Bereczki Ferenc Szászrégenből vonult be a Marosvásárhelyre a 27. gyalogezredhez, ahol 

hamarosan kiosztották az egyenruhát és a felszerelést: „kapca, bakancs, alsófehérnemű, köpeny, 

nadrág, zubbony, sapka, sisak, derékszíj, köpeny, pokróc, különböző méretű csatolószíjak, 

tölténytáska, szurony, csajka, kulacs, karabély, hátizsák.
180

 (…) A magyar katonaruha csinos, 

szép, hódító volt, csak a viselete volt nehéz. (…) Az állandó kiképzés azt is szolgálta, hogy a baka 

ne tudjon magával foglalkozni, csak a kapott parancsok végrehajtásával. (…) Egyéniségünk 

összeolvadt, izmaink sarkos katonai vezényszóra idomultak.”
181

 A visszaemlékezők 

hangsúlyozzák a szigorúságot, azonban hosszú életük alatt átértékelték véleményüket és 

magyarázatot adtak erre: „ha nem szigorú, akkor nem lehet rendet tartani a katonaságban, az 

kellett, hogy rend legyen.”
182

 „Szenvedni kellett, de nem ártott. Megtanítottak ott ne félj.”
183

 

A Honvédség kiképzési rendszere elméleti szinten hatékonynak volt tekinthető a korban, 

mivel volt egy magasabb színvonalú hagyománya az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből és sok 

mindent átvett az 1930-as évektől kezdve a német haderő kiképzési rendszeréből, amely 

összességében a korban a legmodernebb volt.
184

 Ami mégis problémát okozott, az a szűkös 

anyagi kapacitás volt. Pl. a honvéd gyalogság a lőszerkiszabat szűkössége miatt nem tudott az 

elvileg meghatározott mennyiségű lövészeten részt venni a kiképzési évek alatt, hogy német 

társához hasonló lövésszé váljon. Korszerű fegyverek és gyakorlóterek híján a Honvédség 

kiképzése nem volt elég gyakorlati.
185

  

A háború alatt a kiképzés három éves volt,
186

 az alapkiképzés 1940 decemberétől március 31-

ig, 1941-től már októbertől januárig tartott. Ez alatt a hadrafoghatóságot minden alakulatnál el 
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kellett érni. 1941 januárjától már tartottak egy-egy helyőrségi menetgyakorlatot is, legalább 15 

km-es távra.
187

 1941. február-márciusra esett a rajkiképzés, április-májusra a szakaszkiképzés, 

júniusban már alosztály szintű kiképzésre került sor. Júliusban aratási szabadságra engedték a 

honvédeket. Augusztus-szeptemberben zajlottak a csapatgyakorlatok, amikor pl. az egész 

határvadász-zászlóalj nagygyakorlatra vonult el. A másod- és harmadéves legénység oktatói 

minőségben működött közre az újoncsorvány kiképzésénél, ellátta a laktanyaszolgálatot és 

továbbképzésen vett részt. 

A karpaszományosok újoncképzése októbertől decemberig tartott, gyorsított ütemben.  

Januártól májusig a tartalékos tiszti tanfolyam I. évfolyamát végezték el, júniusban kihelyezésen 

voltak, júliusban századszolgálatot láttak el, majd ők is részt vettek az augusztus-szeptemberi 

csapatgyakorlatokon.
 188

  A tartalékos tiszti tanfolyam második évét, hasonlóan a következő 

évben is január-májusban végezték el, majd ősszel felavatták őket tartalékos zászlóssá. Ők lettek 

az első helyből kikerült tartalékos tisztjelöltek, akik vagy csapatszolgálatot láttak el, vagy a 

különböző parancsnokságokon segédtiszti szolgálatra osztották be őket. A hivatásos tisztekkel 

szembeni felkészültségük hiányait ellensúlyozta magas iskolai végzettségük és helyi 

tekintélyesebb származásuk. A probléma inkább létszámuk elégtelenségéből adódott a helyi 

társadalmi viszonyok miatt, ezért más nagyvárosi vidékekről helyeztek át Székelyföldre 

tartalékos tisztjelölteket és tiszteket is. A visszaemlékezésekben gyakran megjelenik a „budapesti 

tartalékos tiszt” személye, aki a helyi viszonyokat nem ismerő idegen szerepét tölti be az 

időskorban megkionstruált veterántörténetekben. Azonban mivel Budapest volt az ország 

legpolgárosodottabb települése, ezért a Honvédség alakulataihoz széltében-hosszában osztották 

el a budapesti karpaszományosokat, pótolva a vidéki létszámhiányt. 1940 őszén a IX. hadtest 

alakulatainak összesen 1000 fő karpaszományosra lett volna szüksége, viszont csak 217 fő 

vonult be a hadtest területéről.
189

 

Az alapkiképzés után megkezdődött a szakkiképzés, ami akár alosztályon belül is elkülönült. 

A tüzérség pl. csak nagygyakorlatok idején volt együtt a gyalogsággal, amikor a csapattal való 

együttműködést gyakorolták. Az árkász alosztályok kiképzése szintén sajátos volt. Szabó Pál 

1941-ben vonult be a székelyudvarhelyi 34. határvadász-zászlóalj árkászszázadába: „Nagyon 

edzettek voltunk. Minden nap reggel hatkor ébresztő volt, hétkor reggeli, nyolckor kivonulás. Ha 

                                                                                                                    
utolsó évre. Magyarország fokozottabb háborús részvételével függött össze, hogy elrendelték a 2. évüket 

letöltött állomány visszatartását. 
187

 HL VKF Hdm. csf. 700/eln.1940. (Kiképzési rendelet) I. rész.  
188

 HL VKF Hdm. csf. 483/eln. 1942. Az 1941-1942 évi kiképzési év. 59.000/eln. 5. vkf. számhoz. 1.a. 

melléklet. 
189

 HL VKF 1. oszt. 5781/1941 



47 

 

nagyon hideg volt, zubbonyban mehettünk, de nyáron egészen késő őszig, derékig meztelenül. A 

tíz perces csuklógyakorlaton még a szakaszvezetők is részt kellett vegyenek. Nagyon kellett a 

fiatalságnak, de kiszedték az emberből az energiát. (…) A lényeg az volt, hogy az egyént tömeggé 

kellett gyúrják. (…) Egyszer elméletben megtanultuk a műszaki zárásnál az aknatelepítéseket, a 

mustárgáz telepítést. Volt az érintő akna, a botlódrótos akna, az elektromos érintőakna és volt a 

fertőző. Botlódrót volt szintén [a fertőző akna telepítésénél], s az aknát, hogy ha nedves időben 

telepítették, milyen fokban, s hogy egy-egy akna hány négyzetmétert fertőzött be mustárgázzal. 

Persze ez le volt jegyezve.”
190

 Égei István 1942-ben vonult be ugyanide: „Az árkásznak (…) volt 

csákány, lapát, fejsze, fűrész. Aztán katonai viszonylatban a robbanó szerelékek, azok 

segítségünkre voltak. Ha kellett, akkor robbantottunk is. (…) Futóárkokat csináltunk, hídépítés, 

javítás. Az Oltra, a Küküllőre építettünk [hidat].”
191

 A korabeli szabályzatokkal összehasonlítva, 

az interjúkban megjelenő részletes beszámolók a kiképzésről sok hasznos kiegészítő információt 

tartalmaznak. Az élénk emlékezet azt jelzi, hogy az illető életében pozitív élményként jelenik 

meg a katonai szolgálat időszaka és szívesen gondol rá azóta is. Akiknek identitása egy 

kiemelkedő múltbeli esemény emlékéhez kötődően rögzült, általában epikus hangot ütnek meg, 

akik pedig a visszaidézés időpontjában már megváltozott értékrendszer szerint élnek s 

gondolkodnak, általában ironikus hangnemben nyilatkoznak az általuk átélt eseményről.
192

 Ezért 

a békeévek vidám tónusú történetei világosan elkülönülnek az 1944. évi háborús év tragikus 

eseményeitől. A tartalékos tiszti tanfolyamot végzők esetén sem volt ez másként. Búzás Imre 

borszéki tanító 1941-ben vonult be: „A kiképzés változatos volt, főleg a bemutató lövészetek 

tetszettek. Érdekes tűzijátéknak tűnt. Nem is gondoltunk arra, hogy ezeket a tűzfegyvereket 

valamikor élő célokra fogjuk használni.”
193

 

Az első időszakban hozzá kellett szokjanak az étkezésekhez két napra kiadott komiszkenyér 

helyes beosztásához, hiszen a fizikai igénybevétel fokozta az étvágyat: „A kiképzés alatt 

egyikünk sem tudta, hogy mi az elég, állandóan ettünk volna.”
194

 Emellett jól esett, ha valaki a 

családból csomagot hozott, amit sokszor a bajtársakkal együtt fogyasztottak el.  

                                       
190

 Szabó Pál interjú. 
191

 Égei István interjú. 
192

 VÉRTESI Lázár: Oral history. A szemtanúként elbeszélt történelem lehetőségei. In: Aetas, XIX. (2004) 1. 

sz. 166-167. 
193

 BÚZÁS Imre: Krónikám. Az eseményeket, adatokat leírta Búzás Imre. 49. Kézirat másolata a szerző 

gyűjteményében. (A továbbiakban: Búzás Imre visszaemlékezése) 
194

 HL TGY 3405. 10. 



48 

 

Az új fegyver- és csapatnemek
195

 megjelenése mellett a szakfegyvernemek fontossága a 

második világháború idején hangsúlyosabbá vált az első világháborúhoz képest. A gyalogság 

sokkal több sorozatlövő fegyverrel, tehát nagyobb tűzerővel rendelkezett. Ezt tekintették 

továbbra is a fő fegyvernemnek és igyekeztek ide beosztani a legkiválóbbakat. Az egyes 

gyalogos katona kiképzésének gerince a csatárkiképzés volt, melynek célja a harcban való 

öntevékeny és helyes magatartás, a harceszközök helyes értékelésének és használatuknak 

elsajátítása volt.
196

 A terepkihasználásra való neveléssel hangsúlyt fektettek a mozgás rejtésére, a 

jó tüzelőállás kiválasztására és az ellenséges tűzhatás csökkentésére.
197

 A terepen gyakorolták a 

rejtett mozgást, a fedezéktől-fedezékig való előrelopózást és a tüzelőállástól-tüzelőállásig való 

előrerohanást. A katonákat rászoktatták a villámgyors felpattanásra, a rohanásszerű futásra és a 

hirtelen levágódásra.
198

 Ezt szökellésnek nevezték, amely az előremozgásnak csupán egyik faja 

maradt, helyét átvette a szivárgás és a kúszás. Támadásban a széles rajvonalak előremozgása 

megszűnt, a sűrű, széles vonalak helyett a laza és mély alakzatokban harcoltak.
199

 

A kézitusa helyes megvívásánál már nem a szuronyhasználat volt a döntő elem, hanem a 

kézitusa bevezetését szolgáló kézigránátdobás.
200

 Ettől függetlenül a kézitusára való kiképzés a 

második világháborúban már elavult módszernek számított a közelharckiképzés keretében. 

Hiszen a gépesített mozgóháború korában egyre kevésbé került rá sor. A korszerű harcászatban a 

puskás csatárok hátul maradtak, és csak ha az ellenséget már legalább 500 m-re megközelítették, 

akkor avatkoztak be a harcba. Elől a nehézfegyverek voltak túlsúlyban, melyek különböző 

tűzösszpontosításokkal kötötték le az ellenséget.
201

 

Az alapkiképzés idején a honvédek fokozatosan szoktak hozzá a fegyverek kezeléséhez és 

azok állandó cipeléséhez. A puskafogások gyakorlása során, a sok kapkodástól az ujjaik 

ízületei megsebesedtek a tapasztalatlanság miatt, akárcsak a lábujjak a rossz bakancsoktól.
202

 

 

III. 5. A hegyi kiképzés  

A székelyföldi alakulatoknál a kiképzés a hegyi felszerelésű határvadász-zászlóaljak esetén 

volt a legnehezebb és a legkorszerűbb is.  A hegyi határvadász-zászlóalj a sík vidéki határvadász 
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zászlóaljaktól a hegyi terep követelményei szerint való fogatolásban, a nagy kiterjedésben való 

alkalmazhatóságban, a hegyi-zászlóaljaktól pedig a határszolgálat ellátásában, mindkettőtől 

pedig magas létszámával és tűzgépeivel
203

 tért el.
204

 

Hegyvidéken a gyors előrenyomulás utak hiányában keresztülvihetetlen, a hirtelen 

megrohanást terepakadályok gátolják, továbbá az áttekintés hiánya, az elvágás és a bekerítés 

veszélye is fokozottan fennáll. Azonban már Clausewitz is megjegyezte a XVIII. század elején, 

hogy az úttalan terep nem egyenlő a járhatatlannal. Ahol a tüzérség és a lovasság nem tud 

menetelni, ott még a gyalogság előrenyomulhat.
205

 Ezért a hegyicsapat feladata az volt a 

második világháború idején, hogy olyan terepnehézségeket küzdjön le, amelyre más fegyvernem 

nem volt képes, sajátságos emberanyaga, szervezése, felszerelése és kiképzése révén.
206

 

Támadásban feladata volt az ellenség határvédelmének felderítése, annak egyes helyeken való 

áttörése, az ellenség zavarása, rombolások és szabotázsok végrehajtása.
207

 A harc tengelyében a 

szakasz állt, támadásnál és védelemben egyaránt. A tüzérség a tarajvonalak mögül tüzelt, a lapos 

röppályájú, kaszáló fegyverek a kilátópontokról, az aknavetők a mélyvonalakból, a lejtőkről 

tüzelhettek. A szakasz pedig harcolt a rendszerint átszegdelt, áttekinthetetlen terepen.
208

 Az 

elszigetelten harcoló szakaszok a század harcához alkalmazkodva harcoltak, abba beleillesztve, 

illetve azt kiegészítve. A századparancsnok nem állhatott egyik vagy másik egység élére, mert 

elveszítette volna összeköttetését egységeivel, kiesett volna kezéből a vezetés, egységei esetleg 

szétdolgoztak volna.
209

 A harcoló századok bázisa a zászlóalj volt. A 12 géppuskával rendelkező 

géppuskás századot esetenként a zászlóaljparancsnok alárendelte valamelyik önállóan küzdő 

századnak, továbbá tűztámogatást nyújtott a hegyiágyús üteg, az aknavetőszakaszok és a 

páncéltörő ágyús szakaszok harcbavetésével.
210

  

A nehézségek a lassú helyváltoztatásban, a lőszerellátás lassúságában, a nagy létszámú ellátó 

rendszerben voltak. A tűz sohasem lehetett olyan tömegjelenség, mint egyébként a síkvidéki 

gyalogzászlóaljak esetén. A nagy mennyiségben fogyasztott lőszert a kis teljesítményű 

málhásállatok nem tudták megfelelően pótolni. Ha viszont a lapos röppályájú fegyvereket a 
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kilátópontokon megfelelően el tudták helyezni, a hegyek között szinte korlátlan átlövési 

lehetőségek nyíltak.
211

 Közelharcban, főleg erdős területen leghatékonyabb fegyvernek a 

géppisztoly bizonyult, viszont a gyalogságot csak minimális mennyiségben volt képes ellátni a 

magyar hadiipar a 39 M. és később a 43 M. Király géppisztolyokkal.
212

 

Hegyi harcban előnyben voltak a meredek röppályájú fegyverek a lapos röppályájúakkal 

szemben. Kiváló fegyvernek bizonyult az aknavető és a gránátvető,
213

 melyek viszont szintén 

nem álltak megfelelő számban rendelkezésre. A zászlóalj egyik legsebezhetőbb alosztálya a 

fogatolt páncéltörő ágyús szakasz volt, amely mindig a völgyben rendezte be tüzelőállását, 

esetleg a hegyoldalon, de úgy, hogy az ágyú a hegyoldalt végig tudja pásztázni.
214

 Egy völgyet 

legalább két ágyúval zártak le. A harcoló csapatot, amely hegygerincről hegygerincre támadt, 

nem tudta követni a völgyekhez kötött páncéltörő ágyú, továbbá a terep jellege miatt az ágyúkat 

sem tudták szélességben tagozni.
215

 A magyar gyártmányú 3,7 cm űrméretű páncéltörő ágyút 

tervezték 7,5 cm űrméretű lövegre cserélni, de ez anyagi okokból a székelyföldi határvadász 

csapatok esetében sem valósult meg. A csak „diótörőnek” nevezett páncéltörő ágyúk a második 

világháborúban használt szovjet közepes vagy nehéz harckocsik ellen hatástalanok voltak. 

A hegyi határvadász-zászlóalj többi része málházott volt, ahová több száz málhás (ló)öszvér 

(muli) és kistermetű hegyi ló volt beosztva. Az öszvér állóképessége miatt hatékonyabbnak 

bizonyult a lónál, azonban nem állt elég rendelkezésre belőle, hiába vonultatták be az öszvéreket 

a lakosságtól is. Észak-Erdélyben a Honvéd Vezérkar főnöke már 1940. november 15-én 

elrendelte az öszvérek összeírását.
216

 Hegyen a málhásállatok erőállapotától függött a csapat 

mozgóképessége. Az öszvérek és lovak vezetését külön tanfolyamokon sajátították el a 

málhásállat-vezetők.
217

  

A hegyi határvadász-zászlóalj málházott hegyiágyús ütege lövegeit, lőszerét és élelmét is 

öszvéreken szállította. Egy üteg összesen négy löveggel rendelkezett, egy 7,5 cm űrméretű 
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hegyiágyút hét egységbe osztva szállítottak.
218

 A kiképzés elején a málházási mozzanatok alatti 

teendők feszes szabályozása és e málházási szabályok következetes betartása nem ment 

zökkenőmentesen. A kezelők felmálházásnál több ízben más egységet málháztak, mint 

lemálházáskor. Először az állatokat körbe szaladgálták, az egységeket több ízben levették és újra 

visszatették.
219

 Később, az állandó sulykolásnak köszönhetően olyan fokú rutint értek el, hogy 

képesek voltak tűzkész állapotba helyezni a löveget a legnehezebb terepakadályok közepette is.  

A hegyi tüzérség feladata az ellenség közlekedési vonalainak megbénítása volt a hátsó 

övezetekben, ehhez a tűz kiegészítésére, a közelebbi célpontokra az aknavetőket is beállították a 

tűzösszpontosítás rendszerébe.
220

 Az átalakított 1915 M. lövegek viszont elavultak voltak, a 

hadvezetés a 10,5 cm űrméretű hegyi tarackokat szerette volna rendszeresíteni a 

hegyicsapatoknál, azonban erre nem került sor, mivel 1944 tavaszán a német megszállás 

következtében a magyar löveggyártás kis híján leállt.
221

 

A mozdonyállás két részre tagolódott hegyen: a járműveket magába foglaló tulajdonképpeni 

mozdonyállás a völgyben vagy az út mentén és a málhásállatokból álló öszvérállás a 

járhatatlanabb részeken. A kettő közötti lőszerutánpótlást a lőszermálhásállatok bonyolították le 

ingajáratban.
222

 A hátsó terepszakaszokról a völgybe való szállításhoz már tehergépkocsikra is 

szükség lett volna, azonban ezek hiányában a szállítást mindvégig „országos járművekkel” vagy 

kisvasúton oldották meg. 

A fenti harcászati elvek figyelembevételével a hegyi kiképzés feladata az volt, hogy a 

honvédeket a hegyekhez szoktassa, beléjük nevelje a hegyek között való mozgás és 

harctevékenység sajátosságait.
223

 A siker kulcsa a kiképzőkeret felkészültségében rejlett, akik 

jórészt anyaországiak voltak, tehát a hegyvidéki környezetet csak 1939, Kárpátalja 

visszacsatolása óta ismerték meg. Nem különb nehézségekkel találta magát szembe Varga 

Ferenc,
224

 budapesti hadapródőrmester, akit a besztercei 33. határvadász-zászlóaljhoz hívtak be, 

előzetes hegyikiképzés nélkül: „Olyan borzalmas hegy- és sziklamászások voltak komoly súllyal 
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a háton, hogy már átkoztam a hegyeket és azt mondtam, hogy otthon még a küszöböt is 

kivetetem, hogy ne kelljen átlépni.”
225

 

A hivatásos tisztikar legnagyobb része csapatszolgálatát a háborús évek idején folyamatosan 

hegyi alakulatoknál végezte, így a tisztek fokozatosan sajátították el a hegyi kiképzés és 

harcászat fortélyait. Tudásukat különböző tanfolyamokon és továbbképzéseken fejlesztették. 

1939-től kezdve vezényeltek főtiszteket németországi hegyi alakulatokhoz, kiképzőtáborokba 

vagy a német hadsereg magashegyi harciskolájába. Téli kiképzés céljából többen vettek részt 

finnországi sí tanfolyamon, ami a korban legkorszerűbbnek számított.
226

  

A Ludovika Akadémiáról és a Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémiáról kikerülő 

hadnagyoknak általában évente 5-10%-a került a hegyi csapatokhoz, ami fedezte a szükségletet, 

miközben a Honvédségben általános volt a hivatásos tisztek hiánya.  Áttörést hozott a Ludovika 

Akadémia hegyivadász alosztályának 1943. évi létrejötte, amely nem volt külön tantermi egység, 

de terepen folytatott gyakorlatait elkülönülten végezte. Az alosztály kiképzését Makray Zoltán 

százados irányította, melyet a Keleti-Kárpátok különböző helyszínein hajtottak végre 

magashegyi, sí-, sziklamászó stb. tanfolyamokon.
227

 

Elmondhatjuk, hogy a tárgyalt időszakban más nemzetek szárazföldi haderőinek klasszikus, a 

magyar Ludovika Akadémiának megfeleltethető katonai tanintézményeiben nem létezett olyan 

jellegű oktatás-kiképzés, mint amilyen a Ludovika hegyivadász alosztályának keretei között 

zajlott, kivéve Németországban. Más országokban tanfolyamokon vagy magánál a csapatnál 

kapták meg a tisztek a hegyi kiképzést. Németországban viszont nemcsak a különböző 

fegyvernemeknek, hanem még a csapatnemeknek is létezett külön tisztképző intézménye. A 

német hegyi csapatok tisztikarát a mittenwaldi Hegyivadász Tisztjelölt Iskola biztosította 

(Gebirgsjäger-Fahnenjunkerschule in Mittenwald).
228

  

A Ludovika Akadémia hegyivadász alosztályának sziklamászó tanfolyama 1944. június 17-

július 19. között zajlott Gyergyóban, a Gyilkos-tó környékén.  A mászókiképzést Rudolf 

Margreiter
229

 német hadnagy vezette, továbbá a gyergyótölgyesi 21. határvadász-zászlóalj is az 
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akadémikusok kiképzését segítette. A magyar-német együttműködés a magyar tisztjelöltek 

korszerű kiképzését biztosította. 

A hegyi határvadász-zászlóaljak tisztikarának zöme az anyaország különböző területeiről 

származott. Többen intenzív művelői voltak valamilyen sportágnak, akárcsak a kis létszámú 

anyaországi legénység, akiket szintén Székelyföldre hívtak be. Csupán a székely nagyobb része 

volt az, aki már gyermekkorától kezdődően szokva volt a hegyvidéki élethez. Az önellátó 

mezőgazdasági életforma keretében szocializálódott emberek számára nem okozott különösebb 

nehézséget a sok nyári eső a hegyeken vagy a nagy téli hideg. Aki a szénás szekérrel esőben, a 

hegyi utak sártengerében haza tudta szállítani szénáját, az a hegyiágyú egységét szállító mulit is 

fel tudta tuszkolni a magaslatra. A fakitermelésben vagy a fafeldolgozó üzemben dolgozó legény 

egy fejszével könnyedén felépített egy óvóhelyet fából vagy egy deszkabarakkot. 

Szénakaszáláskor hajnalhasadtával a kaszás kezében már suhogott a kasza a harmatos fűben, 

ehhez legkézenfekvőbb volt, ha éjszaka az erdőn aludt „kalyibában”. Tehát egy magashegyi 

kihelyezésen, a hegyen való éjszakázás legfeljebb a kaszálásokra emlékeztette és tudta, hogy 

pontosan mekkora mennyiségű füvet kell lerakjon a földre ahhoz, hogy ne ázzon meg a háta és 

ne is zsibbadjon el a földön alvástól. Otthon állatokat tartottak: lovat, marhát, juhot, disznót, 

baromfit leginkább. Aki egy életen át minden korán reggel ellátta lovát, az ugyanezt rutinosan 

elvégezte a laktanya lovardájában is, sőt a málhásállat-vezető tanfolyamon sem teljesített rosszul, 

mikor a szakadék szélén meg kellett tartani a kantárszárat. Legfeljebb a szakadékba zuhant 

szénás szekere jutott eszébe, hiszen abban a korban mindenkivel előfordult egyszer-kétszer az 

életben ilyesmi.
230

 

A fizikai munkát végzők testi erejével nem is volt probléma a kiképzés idején, annál inkább a 

merev testtartásukkal, melyre így emlékezett Szepesvári Béla, a 32. határvadász-zászlóalj 

főhadnagya: „A székelyeket először meg kellett tanítani katonásan járni. A székely ugyanis a 

hegymászásnál megszokta, hogy lógatja a fejét (figyeli, hova lép) és testét billegetve megy, mint a 

medve. (…) A székelyeket megismerve, személyüket és magatartásukat nagyon megszerettem, és 

rájöttem, hogy a székelyt önérzetében megsérteni nem szabad, mert önérzetéért meghalni is 
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képes.”
231

 Katonáit gyakran birkózásra hívta ki, mivel azt tartotta, hogy „az egyszerű emberek 

körében tekintélyt szerezni a legjobb módszer a testi fölény.”
232

 Hasonló volt a tapasztalata 

Szabó Jánosnak, a 21. határvadász-zászlóalj hadnagyának a gyergyói legényekkel is: „Az első 

hetekben volt olyan ember, akinek annyira merevek voltak az ízületei a nehéz, durva munka 

miatt, hogy vigyázz állásban nem tudta kinyújtani a kezét.”
233

 

A kiképzés heti hat napot tartott, vasárnap pihenőnap volt, amikor reggel templomba mentek 

a honvédek. Minden reggel kivonult a zászlóalj alosztályonként a gyakorlótérre vagy a környező 

hegyekbe. Délben ebédre vonultak be a körletbe, majd délután legtöbbször elméleti foglalkozás 

következett. Máskor a gyakorlótéren fogyasztották el az ebédet, melyet málhás állatokkal 

szállítottak. Voltak több napos kihelyezések, amikor az éjszakát is a hegyekben töltötték. A hegyi 

menetek megterhelőek voltak és gondosan meg kellett tervezni, hiszen a síkvidékkel szemben az 

idő is másképp számított. A távolságokat menetnél lépésben sohasem szabadott meghatározzák, 

hegynek fel ugyanis rövidebbet, hegyről le pedig hosszabbakat lépünk.
234

 A lövészeteken szintén 

számolni kellett a különleges viszonyokkal. Hegyen erősen felemelt vagy erősen süllyesztett 

csőállásokkal kellett tüzelni. A fegyverek lő adatainak megállapításánál figyelembe kellett venni 

a nagyobb hőmérsékletingadozást, mivel melegebb időben hosszú, hidegebb időben rövidebb 

lövéseket kapunk.
235

 

A Gyilkos-tónál és a Radnai-havasokban szerveztek magashegyi sziklamászó tanfolyamot is, 

ahol az egészen szélsőséges viszonyok közti harchelyzeteket, tábori kötélpálya kiépítésével pedig 

a fegyver- és lőszerszállítást, valamint a hegyi mentést gyakorolták. Mindezeken részt vettek a 

székely határvadász-zászlóaljak vezényelt katonái is, hogy aztán hatékonyan tudják irányítani a 

saját legénységi állomány ilyen irányú szakképzését.
236

 

 

III. 6. Téli kiképzés 

A második világháború téli hadjáratai új tapasztalatokkal jártak a téli hadviselés terén. A téli 

háborúra fel nem készített csapatot ebben az időben a biztos vereség várta. A téli kiképzés céljai 

az alábbiak voltak: hó és hideg elleni védelem, téli szállások építésének gyakorlati elsajátítása, 

mozgás és mozgatási lehetőségek télen (síkiképzés, fegyverek és anyag szállítása hóban, 
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nyomtaposás nagyobb egység számára, mely a nyomtaposó járőr feladata volt, téli menetek, 

tájékozódás, jégen való áthaladás), hegyi veszélyek és azok elleni küzdelem, téli állások és azok 

rejtése fagyott földben és hóban.
237

 

A hegységben szolgálatot teljesítő zászlóaljaknak fontos volt a síkiképzés, melyet a szűkös 

anyagi feltételek ellenére a kolozsvári IX. hadtest valamennyi csapatteste részére megpróbálták 

megszervezni. 1942. január 12-től Hargitafürdőn megalakult a IX. hadtest síoktató tanfolyama. E 

tanfolyamra meglehetősen mostoha körülmények között került sor. Három hétig tartott, de a 

csapatok meg voltak elégedve az elért eredményekkel. A hadtestparancsnokság a hargitafürdői 

síkiképzőközpontot úgy kívánta kiépíteni, hogy nemcsak az erdélyi, hanem a Honvédség többi 

alakulatainak korszerű síkiképzését is irányítani tudja. A területet birtokló csíkcsicsói 

közbirtokosság 1941. augusztus 3-i gyűlésén tiszti és legénységi sí- és kiképzőszálló építéséhez a 

IX. hadtest részére díjmentesen telket ajánlott fel és 800 m
3 

fát, amennyiben az nem számít be a 

község engedélyezett évi vágóterébe.
238

 A tervezett központ építkezései 1942-ben 

megkezdődtek, azonban még 1944 nyarának végére sem fejeződtek be. 

A Radnai-havasokban található 2279 m magas Ünőkő környékén 1942 áprilisában 

megszervezett magashegyi sítanfolyam is háromhetes volt. Kiváló terepadottságai miatt e 

tanfolyamra az ország belsejéből is érkeztek csapatok, illetve intézetek. Ezen kívül a Gyilkos-

tónál, 1942-1943 telén Marosfőn, illetve Csíkszentdomokoson tartottak sítanfolyamot. E 

tanfolyamokon a kiképzés mellett látványos sportversenyekre is sor került. A csíkszentdomokosi 

tanfolyam 1941. február 7-i zárónapján síversenyt rendeztek, ahová a 9. határvadászdandár 

parancsnoka meghívta Csík vármegye elöljáróságát is.
239

 A IX. hadtest 1944. februári 

hargitafürdői síoktató tanfolyama háromnapos síversennyel zárult. Első nap 12 km-es 

futóverseny, második nap lesiklóverseny, harmadik nap 16 km-es harcszerű járőrverseny volt. 

Külön csoportban indultak a tisztek, tiszthelyettesek és a honvédek. A járőrverseny egyik 

győztese Elekfalvy Ferenc utász hadnagy volt, aki 1 óra 33 perc alatt teljesítette a 16 km-es távot. 

Ezenkívül külön versenyeket szerveztek a helyőrségek egymás között is.
 240

 A sítanfolyamokra 

az egyes alakulatok válogatott legénysége érkezett, és a cél a magas fokú sítudás elsajátítása volt.  

Télen a síkiképzés a hegyi határvadász-zászlóaljak esetében állandó jelleggel folyt, a 

síkvidéki határvadász-zászlóaljak és a 27. gyalogdandár esetén viszont nem volt mindennapos. 

1940 telén még nem állt elegendő oktató és felszerelés a csapatok rendelkezésére. A 21. 
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határvadász-zászlóalj pl. századonként csupán 70 pár sílécet és ennél is kevesebb bakancsot 

kapott. Ezért a századokat csoportokra osztották és az egyes csoportok naponként felváltva 

síztek.
241

 1941-től kezdve bevezették az 1941 M. sílécet és az 1941 M. sícipőt, amivel a későbbi 

években igyekeztek ellátni minden egyes honvédet a hegyi csapatoknál.  

Szabó János hadnagy a 21. határvadász-zászlóaljnál síoktatóként tevékenykedett: „Mindig 

hallottam, hogy itt a Székelyföldön mindenki nagy síző. Valószínűleg elbújhatok a 

sítudományommal, - gondoltam. (…) A legénységből mindössze egy síversenyző volt, aki 

aztán tudott is. A többi ellenben alig tudott megállni a legkisebb lejtőn.”
242

 A síkiképzést 

15 perces sícsukló előzte meg, hogy puhuljanak az emberek ízületei. Szabó hadnagy 10-15 

főből álló csoportokra osztotta századát és ezek élére segédoktatókat nevezett ki, akikkel már 

előző este átvette a másnapi kiképzés anyagát. A naponta zajló csapat-síkiképzés célja a síléccel 

való közlekedés elsajátítása volt, hogy minden ember tudjon hegyi felszereléssel is a 

legmeredekebb lejtőn lejönni és legyen edzett nagyobb hegyi túrák végrehajtásához.
243

 A 

legénység számára, mikor már uralni tudta a sílécet, egyre nagyobb túrákat szerveztek a 

hegyekben. A 21. határvadász-zászlóaljnál nem volt ritkaság a három napig tartó 100 km-es túra 

sem. A téli menetek háromféle típusúak voltak: menet sível, menet hósaruval és menet 

bakancsban. Hósaruval felszerelt egységek főleg utak és gerincek mentén meneteltek. A 

bakancsban menetelő rész hátul menetelt, a már kitaposott úton. Málhásállatokkal vagy 

kitaposott úton, vagy legfeljebb 50 cm mély hóban lehetett menetelni. Általában véve kerülni 

kellett az éles, szabad hátterű gerinceket.
244

  

Legmegerőltetőbbek a téli kihelyezések voltak. A 21. határvadász-zászlóalj akár hat napos 

kihelyezéseken is végezte a terepsízést, amikor összefüggő harcgyakorlatokat végeztek sítalpon 

és hósaruval.
245

 A 32. határvadász-zászlóalj téli kihelyezéseit 1942 tavaszáig a Hargita-

hegységben tartotta, ahol a hegyimenetek idején általában öt honvéd felváltva taposta elől a 

nyomot, majd besorolt hátrább. Éjszakára hó kunyhókat vagy fűthető lombsátort építettek és 

azokban aludtak. A januári -30 C° fokot meghaladó hidegek próbára tették az anyaországi 

kiképzőkeretet is. Szepesvári Béla főhadnagy ennek ellenére kénytelen volt példát mutatni: 

„Hegyivadászok lévén, az volt a legstrammabb ember, aki legjobban bírta a hideget. Ezért pár 
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tiszttársammal elhagytuk a köpenyt és csak a zubbonyban jártunk ebben az irdatlan 

hidegben.”
246

  

A sí, hóköpeny, hósarú, hószemüveg és egyéb szerszámok mellett a gyalogsági 

nehézfegyverzet, lőszer és élelem szállításához használtak hószánkót és akját is.
247

 Tálas László 

főhadnagy Finnországban ún. Sissisota partizán harckiképzési tanfolyamon vett részt. 

Hazatérésekor a 32. határvadász-zászlóalj részére Finnországból hozott ún. akját. Azonban a 

csíki legények nem szerették, mivel e csónakszerű, fából készült szállítóeszközt a derekukra 

kötözve húzták a hóban és az gyakran elütötte a hegyoldalon lefele, elöl menetelő 

határvadászt.
248

 

A határvadászok télen bő és sok kalóriát nyújtó vegyes táplálkozásban részesültek.
249

 A 

síkiképzés katonai gyakorlatait előszeretettel sajátították el: tüzelőállás elfoglalásának módozatai, 

magatartás ellenséges tűzrajtaütés, tüzérségi tűz stb. esetén. Sok vidám pillanat, humoros élmény 

járt együtt a téli menetek idején.
250

 Benedek Áron tizedes a 34. határvadász-zászlóalj téli 

gyakorlatait vidám történetekként meséli el: „Télbe vót, nagy hó vót. Nekem, hogy nem vót 

puskám, csak pisztolyom, hát kijelöltek jelzőnek, partizánnak. Negyedmagammal mentünk, s 

aztán támadtuk az egész zászlóaljat, egyszer ezt a csapatot, máskor azt a századot. Rájuk lőttünk 

vaktölténnyel, akkor elbújtunk, lett egy nagy riadó, nagy támadás. Kerestek, de nem kaptak meg. 

Még úgy es vót, bebújtunk a hó alá s rajtunk keresztül futtak. Hó alá, hidak alá, mindenhova 

elbújtunk, nem kaptak meg. Azért tettek engem, mert én nagyon eleven vótam.”
251

 Általában a 

második világháborús veteránok önmagukat bátor és okos katonaként mutatják be. Az 

élményeket órákig tartó epikus narratívák formájában jelenítik meg, vagyis az események 

idősorrendjét követik.
252

 Jellemző módon folyton csak egyes kiragadott epizódokat adnak elő az 

elbeszélők a háborúról való szüntelen mesélés ürügyén, és ezekből rendre hiányzik az eredeti 

kontextus bemutatása. A mesélő-emlékező ismételten és szakadatlanul előadja a számára 

felejthetetlennek bizonyult, elementárisan megrázó emlékképeket (többnyire a valamikori 

vizuális benyomásait).
253

 György Benjamin honvéd 1941-ben önkéntesként vonult be a 

kézdivásárhelyi 24. határvadász-zászlóaljhoz: „Amikor mentünk, az élelmünköt a hátunkon 
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vittük, s sível mentünk. Itt az erdőn a bükkös közt mentünk. Olyan nehéz vót. Neki csapta hamar a 

fának a honvédot.”
254

 

Összességében, miközben a m. kir. Honvédség sok mindent átvett a német haderő kiképzési 

elveiből, a magyar katona kiképzése távolról sem hasonlított a Wehrmachtban alkalmazott 

módszerekhez. A német kiképzési elvre inkább a „hegesztés” kifejezés illett. Az újoncokat 

inkább megtörték, mint összekovácsolták. Az állandó kiképzés alatt a német katona elveszítette 

akaratát és a parancsokat feltételek nélkül követni kezdte, anélkül, hogy mérlegelte volna: 

helyesek vagy helytelenek? A tisztek a megtört egyéneket elképzeléseik szerint gyúrták újra, 

melyek valamiféle katonai hagyományokban gyökereztek.
255

 Németországban az 

engedelmesség, a hűség, a becsület, a szellemi tisztesség, a realizmus és az ésszerűség korábbi, 

hagyományosnak tartott katonai eszményeit ég és föld választotta el a nácik abszolút 

gátlástalanságától, amoralizmusától és irracionalizmusától.
256

 

 

III. 7. A tisztikar és a legénység viszonya 

A hegyi határvadász-zászlóaljaknál szolgáló legények különösen büszkék voltak 

alakulataikra, hiszen puszta megjelenésük is megkülönböztette őket a rohamsisakos honvéd 

alakulatoktól. Bőr szemernyővel ellátott tábori sapkát viseltek, melynek bal oldalára fajdkakas 

hegyi tollforgót tűztek.  Később a sapka jobb oldalára a hegyi csapatok jelvénye, a havasi gyopár 

is felkerült. 1941 M hegyi cipőt és 1941 M bőszárú nadrágot hordtak, gyalogsági hátbőrönd 

helyett hátizsákot csatoltak fel.
257

 

A Honvédség öltözeti szabályzatában külön meg voltak határozva jelvényeik: vadász 

nagykürt (sárga fémből készült kürt formájú jelvény, melynek közepében a zászlóalj száma fehér 

színű volt), vadász tollforgó (acélkék kakastoll a sapkába tűzve), vadász kiskürt (tisztek és 
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altisztek társasági sapkáján), vadász jelvény (a jobb zubbonyzseb fölött, fűzöld posztó alapon 

kardot markoló, álló szárnyú turulmadár, mely a köpenyen, a jobb felső karon, a zubbonyzseb 

felső szegélyének magasságában kapott helyet). A kettős hajtókával ellentétben a hajtóka színe 

egységesen fűzöld színű volt, piros nadrágszegély helyett pedig fűzöld színűt viseltek.
258

  

A határvadász alosztályok, amikor reggel kivonultak a gyakorlótérre, végig vonulva 

Csíkszereda vagy éppen Kézdivásárhely központján, impozáns képet nyújtottak a helyi lakosság 

előtt. A kohéziót erősítette a közösen énekelt katonanóta. Csíkban „minden fiatal férfi 32-ős 

határvadász szeretett volna lenni”.
259

 A honvédeken mégsem uralkodhatott el annyira 

azért a büszkeség, mivel a kiképzőkeret markában voltak. Az alapkiképzés alatt rendre 

megtörték őket és személyiségüket a katonai viszonyok keretében a hierarchia gondos 

betartására nevelve alakították át. A katonatiszt úgy nevelte engedelmességre katonáit, 

hogy szüntelenül foglalkozott velük, ami megkövetelte tőle, hogy alaposan értse és ismerje 

a legénységet. Tudta azt, hogy a hadsereg ereje a szigorú fegyelemben és a parancsnokok 

iránti rendíthetetlen engedelmességben rejlik.
260

 Az engedelmesség pedig a katonák 

részéről lehetett jó taktika a túlélés érdekében, meggyőződés nélküli automatizmus, 

védekezőreflex, de lehetett a hűségen alapuló kötelességteljesítés is.
261

 

Váta Albert így emlékezik a 32. határvadász-zászlóaljbeli viszonyokra: „Az 1. század az Úz-

völgyébe vót, ott Jobbágyi Károly vót a parancsnok. Ő olyan szigorú vót, hogy a lova, mikor 

elnyerítette magát, a század vigyázzba kellett álljon. Ott vót a román határ, s szigorúság kellett 

legyen. Másképpen Horthy Miklós katonája vótam, de jó katonája! (…) A fegyelmet nagyon 

szerettem.”
262

 Az interjúk során a veteránok hasonló módon nyilatkoznak a tisztekről, 

szigorúaknak, de emberségeseknek írják le. Brambring Vilmos főhadnagy 1943-ig a 24. 

határvadász-zászlóalj málházott hegyiágyús ütegének parancsnoka volt. Hírhedt fegyelmező 

tevékenységéről történetek keringtek a határvadász-zászlóaljak között. Mégis Sólyom Áron 

honvéd így emlékezik a kivonulásokra: „Nem lehetett lépést menni. Futni kellett, ha nem, 

tapodtatott le a lóval. Betyár ember vót. Nem es születik olyan. Finom ember vót.”
263

 1943 végén 

Brambring főhadnagyot áthelyezték Gyergyótölgyesre, ahol a 21. hegyiágyús üteg parancsnoka 
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lett. A visszaemlékezők szerint kardlappal verte a tüzéreket, mert meneteléskor a többi századdal 

szemben nem tudtak szépen és hangosan énekelni.
264

 

Az anyaországi tiszthelyetteseket és tiszteseket is szigorúnak írják le, azonban kivételes 

helyzetekben, főleg a tisztesek tekintélyelvűségével már szembe mertek szállni. Gál Ignác 

honvéd részletesen beszámol a következő incidensről, amely egy csíkszeredai kocsmában, 

éneklés miatt játszódott le emlékezete szerint: „A mi rajparancsnokunk egy pökhendi 

anyaországi tizedes volt. Nem bírt magával.
265

 (…) Molnár Sándor élesebb hangjával kissé 

kivált a többitől, ez sértette a mi parancsnokunk fülét, s odakiáltotta durván. 

- Hé, nem vagy otthon, mit mecseregsz!  

Molnár Sándor is rátarti gyerek volt, ezt könnyen nem raktározta el. Ő tudta magáról, 

hogy jó hangja van, jól énekel, ő nem katona, őt egy csontcsillagos
266

 ne igazgassa.  

- Visszakiáltott: - Ha bajod van velünk, gyere ide, mond meg itt! A tizedes ugrott is, a 

többi is talpra állt.  

- Mit akarsz? – kérdezte Molnár az odalépő tizedestől. 

- Hogy ne mecseregj! 

- Ki vagy te, hogy ezt nekem megtiltod? 

- Én magyarországi vagyok, te pedig egy aláment oláhmaradék! Molnár úgy szájon 

vágta, hogy hátra esett. Szájából, orrából folyt a vér. A két asztal társasága támadásba 

lendült. Még más asztaloktól is jöttek a tisztesek ellen. Ütték őket, ahol érték.”
267

  

A heti hat napos „önkényeskedést” a vasárnapi kimenő alkalmával torolták meg ebben 

az esetben a csíkiak. Gál honvéd történetében is megjelenik az „oláhozás” problémája, ami 

egyes esetekben a tisztikarra is jellemző volt. A naplókban, visszaemlékezésekben és az 

interjúkban egyaránt beszámolnak e jelenségről a veteránok, mint olyan problémáról, ami 

legjobban zavarta őket. Kérdés az, hogy mennyire fogható a helyi viszonyok nem 

ismerésére és mennyire volt verbális agresszió azért, hogy megtörjék a fiatalok 

büszkeségét?  

A honvédek a szigorú kincstári modorú tiszteket először nehezen viselték el, mígnem a 

„drill” megszokottá nem vált. Ezzel szemben a tisztek visszaemlékezéseiben nyoma sincs 

konfliktusoknak, hiszen ők a hadsereg viszonyaihoz voltak szokva. Sebő Ödön, a 32. 

határvadász-zászlóalj főhadnagya, csíkszentdomokosi tiszti legényéről így ír: „Dénes 
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esténként soha nem fekhetett le tíz óránál előbb, mert mesélnie kellett nekem, akár egy 

kisgyereknek, elalvás előtt. Mindegy volt, miről mesélt, olyan gyönyörűség volt hallgatni 

minden szavát, azt a jóízű székely beszédet és azokat a furfangos történeteket a falujuk 

életéből.”
268

 A főhadnagy művén végigvonul a székely bakák dicsérete, ahol többek között 

kitér munkaszeretetükre, megbízhatóságukra. Ami a székelyek számára máig fájdalmas 

emlékként maradt meg, az Sebő főhadnagy számára említésre sem méltó katonai rutin 

része volt. Valójában egy érzékeny embert takart a feszes egyenruha: „Közben zajlott a 

háború, és úgy láttam, hogy nem akar úgy befejeződni, mint ahogyan valamikor 

elképzeltem. Egyre biztosabbá vált számomra, hogy ezt a borzalmat nem fogom tudni 

kikerülni. Nemcsak a személyes sorsom izgatott, hanem az is, hogy tudtam, ismét el fogjuk 

veszíteni Erdélyt. S ez sokkal nagyobb szorongást okozott nekem, mint gondoltam volna. 

Ismét előjött bennem a régi, gyerekkori szorongás: a félelem. Ez az önmagában mindenki 

számára természetes érzés nálam egy olyan kényszerrel párosult, amely mindig valami 

veszélyes cselekedetre ingerelt, hogy bebizonyítsam magamnak: én nem is félek.”
269

 Sebő 

főhadnagy visszaemlékezését viszont 1990 után írta, ezért figyelembe kell vennünk azt is, 

hogy élete során Erdélyre mint elveszített területre gondolt.
270

 Ha pedig a múltat úgy 

érzékeli a tudat, hogy az végérvényesen elveszett, akkor a hiány tudata olyan erős lesz, 

hogy valójában a mai emlékezet, így az emlékezethelyek is a múlt pótlékai és protézisei 

lesznek.
271

 Sebő Ödön sok évtized után ellátogatott volt bajtársaihoz Csíkba, és újra 

felidézték együtt az emlékeket. 

A tiszteket gyakran gyötörte az a tudat, hogy beosztottaikat egyszer majd a harctérre 

kell vezessék, ahol sokan el is eshetnek, akárcsak ők maguk is. A székely veteránok 

visszaemlékezéseiben nyoma sincs efféle gondolatoknak, túl fiatalok voltak és gondtalanok 

a veszély felismeréséhez, továbbá a katonai nevelés nem tette lehetővé a kritikát. Feltétlen 

győzelmi hitben nevelték őket. Sebő főhadnagy gondolatai demoralizáló hatásúak lettek 

volna, ha megismerik. Sőt a tiszteknek folyamatosan erőt, hitet és bátorságot kellett 

sugározniuk katonáik felé. Sebő főhadnagy egy gyakorlat alkalmával aknavetővel lövetett 

a közvetlen közelébe, kis híján saját magára: „A rettegéstől kipirult arccal keltem ki a 
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fedezékemből, és mint egy színész a főpróba után, úgy igazgattam arckifejezésemet, hogy 

majd az igazinál is jó legyen. A tüzelőállásba érve megkérdezték a legények és az őrmester, 

hogy valóban jól irányoztak-e. Hát, fiúk, mit mondjak, remekül csináltátok.”
272

 Szepesvári 

Béla főhadnagy válogatott trükköket alkalmazott katonáinak megregulázására: „Kis vétség 

esetén, akár dohányzott, akár nem, a vétőt megkínáltam egy cigarettával és tíz méterről 

kispuskával kilőttem azt a szájából.”
273

 Fontos volt, hogy a kiképzők a háború kérdését 

érzelemmentesen közelítsék meg, mert ha szándékosan érzelmi töltést kölcsönöztek volna 

egy már amúgy is erős emocionális tartalmat hordozó tárgynak, az egész kiképzés végső 

célját veszélyeztették volna. A törekvés hasonló az orvosi egyetemekéihez, melyek 

igyekeznek elérni, hogy hallgatóik „szenvtelen tárgyilagossággal  viszonyuljanak betegeik 

fájdalmaihoz és szenvedéseihez”.
274

 

Az anyaországi tisztek és a székelyek között valós probléma volt ellenben a 

kommunikáció, mivel a székelyek úgy kellett elsajátítsák a katonai szaknyelvet, hogy az 

anyaországi köznyelv nyelvi fordulatait sem ismerték, akárcsak fordítva. Szabó János 

főhadnagy a 21. határvadász-zászlóaljban a gyergyói nyelvjárással kellett megküzdjön: 

„Az ember sokszor a tüdejét kikiabálja napokig egy-egy gyakorlat oktatásánál és csak a 

harmadik napon jön rá arra, hogy nem értették meg az egyes gyakorlatok kifejezéseit. 

Természetesen ennél foga nem is tudják, mit kell végrehajtaniok.”
275

 

Kis létszámban a határvadász-zászlóaljaknál szolgáltak román nemzetiségűek és felvidéki 

szlovákok is, akik a kassai VIII. hadtest területéről érkeztek Székelyföldre. A 24. határvadász-

zászlóaljban a szlovákok: „nem tudtak magyarul, csak annyira, hogy félre beszéltek. Temetőben 

voltunk gyakorlatozni egyszer, s egy szlovák kiáltotta: „Bunker! Bunker! Mozog a temető!”
276

 A 

IX. hadtest alakulatainál igyekeztek szlovákul tudó kiképzőkeretet biztosítani, hogy a magyarul 

nem vagy csak kevésbé tudó szlovákok is megfelelő kiképzésben részesülhessenek. 

A m. kir. Honvédségben léteztek védett, félig védett és nem védett alakulatok. Nemzetiségek 

nem szolgálhattak a védett alakulatoknál, a nem védett alakulatoknál létszámuk nem haladhatta 

meg a 20%-ot. A határvadász-zászlóaljak a félig védett alakulatok kategóriájába tartoztak, ami 

azt jelentette, hogy a nemzetiségi legénység aránya nem haladhatta meg a zászlóaljak 
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legénységének 10%-át, továbbá nem szolgálhattak a zászlóaljak határszolgálatos részénél, vagyis 

a portyázó századnál.
277

  

 

IV. A határvadász portyázó századok 

 

A határvadász portyázó század a határvédelmi csapatok legelöl lévő, már békében is teljesítő 

része volt, melynek alegységei a határvadász őrsök voltak közvetlenül a határvonalon 

állomásozva. Egy portyázó század általában 50-70 km határszakaszt felügyelt. Állományukat a 

határvadász-zászlóaljak legalább egy évet leszolgált, kikülönített legénysége alkotta, akik főleg a 

három puskás századból kerültek ki. A portyázó század feladata békében a határzár, 

határbiztosítás és a figyelés végrehajtása volt állandó járőrözéssel. Háború esetén feladata a 

határszakasz védelme, ellenséges betörés megakadályozása, betört ellenség visszavetése vagy 

legalább is elreteszelése, túlerejű ellenség ellen halogatás volt. Ezek a harcok részben elővéd, 

részben utóvédharcokhoz hasonlítottak. A cél az volt, hogy felfejlődésre kényszerítse az 

ellenséget, harccal felderítse erejét és csoportosítását, összességében időt nyerjen a hátánál álló 

zászlóalj megalakulásához és harcbavetéséhez.
278

 

A határvonalon tiszti őrsök, őrsök és ezek alárendeltségébe kisőrsök tartoztak. A Keleti-

Kárpátok hegyszorosaiban kivétel nélkül tiszti őrsök helyezkedtek el, zászlóaljanként négy-öt, 

melyek élén hivatásos tisztek álltak, zászlóstól főhadnagyig. Legénységük csak alaposan 

válogatott magyar nemzetiségű lehetett. A 40-70 fős állománnyal rendelkező tiszti őrsökhöz 

tartozott egy hivatásos tiszthelyettes, mint őrsparancsnok-helyettes, egy hivatásos határvadász 

nyomozó tiszthelyettes, akit külön tanfolyamon készítettek fel erre a speciális feladatra, s egy 

hivatásos vagy továbbszolgáló írnok tisztes vagy tiszthelyettes. Minden tiszti őrshöz tartozott két-

három kisőrs, melyeknek legénységét hetenként váltották. A 8-10 fős kisőrsök élén hivatásos 

tisztes vagy ritkábban tiszthelyettes állott, melyek szintén közlekedési útvonalon vagy jó 

kilátóponton helyezkedtek el. Minden kisőrs távbeszélő készülék útján volt összekötve az adott 

tiszti őrssel és állományát hetente váltották, melyben nem szolgálhatott 30 év feletti egyén.
279

  

                                       
277

 HL HM Eln. I. a. 43000/1943. Az újoncokkal rendelkező alakulatok rendszeresített sorköteles 

állományának biztosítása. 9. Nemzetiségek felhasználása. 
278

 SIPOS Lajos százados: Hegyi határvadász portyázó századok. In: Magyar Katonai Szemle, 10. (1940) 9. 

sz. 630-631. 
279

 KATONA Sándor főhadnagy: Portyázás vagy kisőrsrendszer? In: Magyar Katonai Szemle, 11. (1941) 7. 

sz. 69. 



64 

 

 

6. Határvadász őrsök és kisőrsök Háromszék déli határán 

 

A határvonal állandó megfigyelését három főből álló figyelő őrsök és a kisőrsök között 

folyamatosan járőröző két fős járőrök végezték, kiterjesztve a határvonal mögötti kettő-

négy km kiterjedésű sávra is az ellenőrzést. Ezzel megakadályozhatták az ellenséges 

behatolást, az illegális határátlépést és a csempészetet. Rossz látási viszonyok esetén ki 

kellett terjeszteni a megfigyelést a hátsó fontosabb utakra és irányokra is. Bőséges 

lőszerellátást kaptak, és mozgékony vezeték nélküli híradó eszközökkel szerelték fel, így 

napokig harcolhattak akár elszigetelve is.
280

 Fontos szempont volt a kémgyanús személyek 

kiszűrése és a kettősbirtokosok tevékenységének ellenőrzése. Ahol vasút vagy út vezetett 

keresztül a határon, ott a határvadászok a határrendőri kirendeltségekkel közösen látták el a 

legfontosabb feladatokat. A személyi állomány fegyverzetét az 1935 M. puskákon és a 

1937 M. Frommer öntöltő pisztolyokon kívül egy 1931 M. 8 mm-es golyószóró, valamint 

nagyobb mennyiségű kézigránát és robbanóanyag jelentette. 

A kisőrsök gyakran nagy távolságra feküdtek egymástól, a Kelemen- és a Radnai-havasokban 

gyakran 2000 m feletti hegygerinceken vezettek a járőrök útvonalai. Az elszigeteltség, a nagy 

távolság az orvosi segítségtől, a szállítás nehézségei, sok akadályt gördítettek működésük elé. 

Ezért kiképezték az őrsök legénységét elsősegélynyújtásra, mivel megtörténhetett, hogy sérülés 

esetén csak öt-hat óra alatt tudták elszállítani a sebesültet a zászlóalj egészségügyi szolgálatáig. A 
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hosszú járőrözések is megviselték az embereket, hiszen két kisőrs között a távolság átlag 5-6 km 

közötti volt, de előfordult a 60 km-es portyázás is. A hegyekben ugyanazon a napon gyalogoltak 

tűző napsütésben izzadva vagy hajnali havas esőben fagyoskodva.
281

 Mindez közrejátszott 

abban, hogy Bartha Károly
282

 honvédelmi miniszter 1940. november 25-én elrendelte, hogy 

az Észak–Erdély határait őrző tisztek számára december 1-től havonta határszéli gyakorlati 

pótdíjat fizessenek (nős tisztek részére 30, nőtlen tisztek esetén 15 P).
283

 

 

7. A 32. határvadász-zászlóalj őrsei és kisőrsei 

 
A kisőrsök gyakran önellátók voltak a hegyekben, zöldséges kertet tartottak fenn, 

állatokat neveltek. Ennek mértékét mutatja, hogy 1942. augusztus 8-án a gyergyóbékási 

21/1. tiszti őrs parancsnoka, Dénes Károly őrmester, a gazdáságában lévő 13 sertés és 19 
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malac részére 70 q árpát vásárolt a gyergyószentmiklósi járástól.
284

 A többi szükséges 

holmit az elöljáró portyázó század parancsnoksága biztosította és málhásállatok 

segítségével szállította a kisőrsök részére. 

 

IV. 1. A határőrizet nehézségei 

A határőrizet komplex feladatot jelentett, gyakran kisebb régiókat vagy éppen településeket 

vágott ketté az új határ. A Kárpátok hegyeiben pedig a hatalmas erdőségek és holtterek miatt 

szinte lehetetlen volt szisztematikusan lezárni a határvonalat. Ráadásul a Romániával való 

ellenséges viszony állandó határvitákba és határincidensekbe torkollott.  

Magyar részről ennek az volt az oka, hogy sem a közvélemény, a sem a kormány nem 

tekintette befejezettnek a revíziót, bár a Dél-Erdély iránti magyar igényt nem lehetett 

hangoztatni, tekintettel a tengelyhatalmakra.
285

 A dél-erdélyi határvonalat csupán a „demarkációs 

vonal”
286

 kifejezéssel illették, hangsúlyozva ideiglenes jellegét. 

Romániában 1940 őszén a nemzeti legionárius állam legfőbb célja Észak-Erdély 

visszaszerzése volt a szovjet veszély elhárítása mellett. A kényszerű, de harc nélküli lemondás a 

román nemzet bölcsőjének tartott Erdély egy részéről, hosszú távon valósággal traumatizálta a 

nemzettudatot. Még jobban felkorbácsolta a régi magyarellenes elfogultságot, az indulatokat és 

újabb hisztériát gerjesztett. Az Észak-Erdélyből elmenekült román tisztviselők és értelmiségiek 

hozzájárultak a közhangulat felfokozásához.
287

 Románia 1941. szeptember 15-én kimondta a 

bécsi döntés érvénytelenségét, azonban a Németország részére küldött memorandumot a német 

külügy nem fogadta el. 1942. január 14-én a román nagyvezérkar 2. osztálya intézkedett olyan 

sejtek létrehozásáról az észak-erdélyi románok között, amelyek feladata fegyveres konfliktus 

esetén a szabotázs lett volna. A magyar kormány szintén 1942-ben többször foglalkozott a 

Románia elleni háború kérdésével.
288

 

1942-ben a határon átívelő feketekereskedelem egyre erősödött. Április 27-én a 

sepsiszentgyörgyi magyar összekötő tiszt jelentése szerint Romániából Magyarországra 

fegyvercsempészés folyt. 1942 tavaszáig Gyergyóbékás és Gyergyótölgyes környékén 150 

különböző, román területről származó, sok tölténnyel ellátott fegyvert foglaltak le a 

magyar hatóságok. A helyi katonai szerveknek nem volt egyértelmű bizonyítékuk a román 
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állam felelősségét illetően, viszont megállapították, hogy mivel nagy mennyiségű fegyvert 

rövid idő alatt osztottak szét, szervezetten kerülhetett az ország területére, ami nem 

képzelhető el a román határőrizeti szervek tudta nélkül.
289

 

Romániában a legfelsőbb katonai vezető Ion Antonescu
290

 marsall volt, a hadsereg 

ügyeit a nemzetvédelmi miniszterrel együtt a nagyvezérkar intézte. A határvédelmet ellátó 

katonai alakulatokat többször újjászervezték. 1941-ben a határőrség állományát (corpul 

grănicerilor) nyolc ezred (1-8) alkotta (regimente de paze), melyek négy határőrdandárba 

szerveződtek (1-4), mindezt kiegészítette egy folyamőr csoport. A határőrség parancsnoka 

1940. augusztus 1-től 1944. december 16-ig Ion Negulescu
291

 tábornok volt. A határőrség 

működését az 1943. október 22-én kibocsátott 2982. számú törvényhatározat határozta 

meg, mely szerint feladata az ország határainak őrzése, fedezése és felügyelete, a 

határzónában lévő köz- és magánjavak védelme, a vámtörvények alkalmazásában kérésre 

segítség, biztonság és rend fenntartása a határövezetben.
292

  

A határőrezredek a határvonalakon állomásoztak, ellátva a közvetlen határvédelmet. 

Székelyföld mezőségi határán a nagyszebeni 7. határőrezred, a keleti határon a jilavai 6. 

határőrezred állomásozott. Egy határőrezred három zászlóaljból állott, mindegyik 

tartalmazott egy nehézfegyver- és két puskásszázadot. Továbbá minden ezred 

alárendeltségébe egy lovas szakasz is tartozott. Háború esetén a határőr alakulatokat az 

adott területen elhelyezkedő hadtest parancsnoksága alá rendelték.  

A határőrezredek felszerelése és fegyverzete korszerűtlen volt a harctérre küldött 

alakulatokéval szemben (1893 és 1895 M. Mannlicher ismétlőpuska, 1907/12 M. 

Schwarzlose géppuska, 1936/39 M. Schneider páncéltörő ágyú). A hiányos anyagi ellátást 

kompenzálta a minőségi emberanyag. A határőr egységekhez csak a legkiválóbbak 

kerülhettek (granicsárok). A corabiai határőr kiképzőközpontban a kiképzés során 
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hangsúlyt fektettek a kezdeményező szellemre, az elszigetelt vagy kis csoportokban való 

harcképesség elsajátítására, mind nappali, mind éjjeli napszakban. 

A határvonalon határőrsök (pikétek) látták el a határfelügyeletet. Közöttük, valamint a 

hátrább elhelyezkedő határőr parancsnokságokkal távbeszélő összeköttetés működött. A 

pikéteken beosztott katonák létszáma 15-25 fő között mozgott. A határvédelmet 

kiegészítették lovas járőrök és a keleti hadszíntérre küldött alakulatok visszamaradt részei. 

1942 őszén összesen nyolc gyalogdandár állomásozott Dél-Erdélyben és három 

Moldvában, melyekkel a magyar határvédelemnek számolnia kellett volna háború 

esetén.
293

 A román határőrezredek szervezetében 1944 tavaszán állt be változás, amikor 

felállítottak ezredenként egy-egy kiképzőzászlóaljat.
294

  

A határviták egyik döntő oka az volt, hogy a határokat kijelölő német-olasz vegyes bizottság 

egy meglehetősen nagy léptékű térképen, vastag kék irónnal vonta meg a vonalat, s ez a terepen 

két-három kilométeres eltéréseket jelenthetett. Így a román granicsárok és a magyar 

határvadászok a határvonal kitűzése ellenére, gyakran tévedtek egymás területére, ami néha 

fegyveres összetűzésekhez is vezetett. 1942-ben a kölcsönös provokációk és az egymás területére 

való behatolások egyre szaporodtak, ami megterhelte a diplomáciai viszonyt. 

A Honvédség észak-erdélyi bevonulásának befejezése után már két nappal, 1940. szeptember 

15-én Székelyzsombornál fegyveres összetűzésre került sor. A Mirkvásár felé vezető úton 

három határvadász teljesített szolgálatot. Dél tájban feltűnt négy granicsár a közelben, akik 

közül kettő a közeli kukoricásban eltűnt és leadott két lövést a határvadászok irányába. 

Erre a magyarok egy románul tudó polgári egyén segítségével a közeledő másik két román 

járőrrel beszélgetést folytattak, akik követelték, hogy a magyarok egy km-rel vonuljanak 

hátrább. Mivel a határvadászok megtagadták ezt, dulakodás támadt, az időközben újonnan 

érkezett negyedik honvéd szuronyával megszúrta az egyik granicsárt, aki ennek ellenére 

még el tudott szaladni, de társát elfogták és lefegyverezték. Szeptember 28-án román-

magyar vegyes bizottság tárgyalta az ügyet, viszont nem akartak hosszas diplomáciai 

eljárást. A magyar fél kiadta a foglyot felszerelésével együtt, majd a román bizottság 

kijelentette, hogy a sérülést szenvedett román tizedes is jól van.
295

 A két parancsnokság 

igyekezett minél hamarabb és minél alacsonyabb szinten megoldani az ügyet, azonban 

álláspontjukból ritkán engedtek. 
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Magyar részről is történt hasonló önkényes „határkiigazító” incidens, melyről román 

jegyzőkönyv is maradt fenn: „1940. szeptember 17-én 11.00 órakor egy magyar százados 

egy Sepsiszentgyörgyi motorizált alakulattól [3. gépkocsizó-zászlóalj] egy jegyzéket 

mutatott be a román parancsnoknak a határvonalon, melyben kérte Kökösbácstelek és 

Aldoboly falvak átadását, mert az új határ két fele vágja a Magyarországhoz került lakosok 

birtokait. Hozzátette, hogyha 16.30-ig nem kap választ, megtámadja és elfoglalja a 

településeket. Állítása szerint felsőbb utasítást hajt végre, melyet a román-magyar vegyes 

bizottság hagyott jóvá, addig is mindkét fél csapatai a határ két kijelölt oldalán kell 

maradjanak, másképpen erőszakra erőszakkal válaszolnak.”
296

 A magyar 1. gépkocsizó-

dandár parancsnoksága szerint ilyen ultimátum átadása nem történt meg, hanem a vitát az 

okozta, hogy a két fél egymástól eltérő helyen határozta meg a demarkációs vonalat. A 

magyar fél szerint Aldobolynál a határ délebbre kellene legyen, mint ahol állomásoznak a 

granicsárok. Szeptember 17-én végül a román és a magyar határőrző alakulatok Aldoboly 

és Kökösbácstelek kölcsönös kicserélésében állapodtak meg, mivel Kökösbácstelek 

lakossága román, Aldobolyé pedig magyar többségű volt. A nézeteltérés másik oka az volt, 

hogy a demarkációs vonal a régi adatok szerint Kökösbácstelek északi részén húzódott, az 

óta viszont északi irányban megnőtt a falu területe és az új határ így a jelenlegi falu 

közepére esett.
297

 

Volt olyan eset, amikor a polgári lakosság provokációja okozta az incidenst. Az ügyről 

készült jegyzőkönyv szerint: „a vizsgálat megállapította, hogy a román határőrök a jelzett 

időben, 19-20 óra között, 1940. szeptember 21-én, Ágostonfalvától délre eső dombokról 2 

géppuskával kb. 30 percig tüzeltek Köpecz községre. A becsapódások nyoma Köpecz 

községben az Olt folyó felé vezető 3 ucca házainak falán megállapítható volt. Szeptember 

22-én 3 óra tájban a románok géppuskával újra tüzeltek a községre kb. 30 percig. A 

határvadász századparancsnok 23-án megkérdezte az Ágostonfalvi vasútállomáson a 

román őrség parancsnokát, - egy altisztet - hogy miért tüzeltek, ekkor a román altiszt 

előadta, hogy ő rendelte el a tüzelést, mert magyar részről polgári egyének kihúzták az 

általuk jelzett határjelző cölöpöket.”
298

  

A román 18. gyaloghadosztály-parancsnokság 1940. szeptember 26-án jelentette, hogy 

befejeződött a határvonal kialakítása. „A román küldöttség tisztjeinek jelentéseiből az 

alábbiak állapíthatók meg: 
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 1 - A határ megállapítása rendben és incidensek nélkül zajlott le. 

2 - A késlekedések azért történtek, mert a magyar delegáció tagjai nem mindig álltak 

rendelkezésre egyéb megbízatásaik miatt. 

3 - A határvonal meg van jelölve 1/1 m földtöltésekkel, mindegyiken egy mereven állított 

jelzőkaró van. A jelzőkarókat a granicsárok fehérre fogják lemeszelni. A földtöltések 

egymástól 200-300 m-re vannak. 

4 - Idetartoznak egyes román lakosok panaszai, akik egyes határkiigazításokkal 

kapcsolatban kérik, hogy a hatóságoknál a román tárgyaló felek járjanak közbe kéréseik 

teljesítése érdekében.”
299

 A román jelentés is alátámasztja azt, hogy a helyi lakosság 

igyekezett érvényesíttetni érdekeit a saját határőrizeti szerveinél, ezért gyakran részese volt 

a határ menti konfliktusoknak. 

 A jelentések általában a másik felet okolják az incidensek kirobbantásáért. Az 59. 

határvadász portyázó osztály jelentésében az áll, hogy 1940. december 24-én 15 óra tájban 

a miklósvári határőrs területén lévő köpeczi iparvasútnál álló határvadász járőrre a 

szemben lévő granicsár tüzelni kezdett. A román járőrt a közeli laktanyában elhelyezett 

granicsárok is támogatták, erre a határvadászok a tüzet viszonozták. A lövöldözés kb. öt 

percig tartott, utána a románok visszahúzódtak és a tüzelést beszüntették, sebesülés nem 

történt.
300

  

Voltak halálos áldozattal járó incidensek is, melyek külpolitikai konfliktust generáltak. 

1941. március 3-án Mezősámsondnál a 23. határvadász-zászlóalj körletében történt 

súlyosabb incidens. A 23/2. határvadász őrs jelentése szerint a román pikét, melynek 

létszáma elérte az 50 főt, az éj folyamán meg akarta támadni a határvadász őrsöt. Egy 

golyószóróval és egy géppuskával rövid sorozatokban zavarótüzet adtak le a magyar 

járőrre. A magyar őrsparancsnok ezt megtorlandó, hat fővel és egy golyószóróval a határtól 

500 m-re lévő román pikétet megközelítette, majd kézigránát dobásával szétugrasztotta a 

román granicsárokat. Magyar részről egy tisztes kisebb szilánksérülést szenvedett, román 

részről több halott volt az incidens ára. A román válaszlépéstől tartva a határvadászőrsöt 

megerősítették egy géppuskás rajjal.
301

 A továbbiakban az ügy megoldatlan maradt. 

Fegyveres összetűzésekkel jártak a román nemzetiségű honvéd és a magyar 

nemzetiségű román hadseregbeli katonák állandó szökései is. 1942. április 6-án 

Gyergyóbékásnál, román nemzetiségű behívottak a 21. határvadász-zászlóalj területéről át 
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akartak szökni román területre. Ezt észlelve, a határt őrző 21/1. határvadász tiszti őrs 

tizedese felszólította a szökni készülőket, hogy álljanak meg. Mivel azok nem álltak meg, 

tüzet nyitott rájuk, de sikerült átjutniuk román területre. Végül a magyar tizedes is átment a 

határon és utánuk dobott egy kézigránátot. A román őrs felől ekkor viszonozták a tüzet. 

Sánta György honvéd ezért a pikét bejáratáig hatolt, átszúrta az ajtót szuronyával, majd 

betört az épületbe és megsebesítette az egyik román személyt. A menekülők az ablakon 

keresztül távoztak, miközben több lövést adott le rájuk. A román-magyar vegyes bizottság 

elé került az ügy, ahol Fritz Pál százados, a 21. határvadász portyázó század parancsnoka 

„sajnálatát fejezte ki” a tárgyaláson. Ezzel elismerte a magyar fél vétkességét is.
302

 Ez az 

incidens azon ritka esetek közé tartozott, amikor sikerült a két félnek közös megegyezés 

során lezárnia az ügyet. 

A háború évei alatt a gyergyótölgyesi járás román nemzetiségű katonakötelesei rendre 

átszöktek a határon, majd később szinte ingáztak haza családjaikhoz a sűrű erdővel borított 

hegyeken. Leginkább élelmet hoztak családjaiknak, akik távozásuk miatt családfenntartó 

nélkül maradtak. Román területről petróleumot, dohányt, bocskort, sajtot, húst, 

puliszkalisztet hoztak, magyar területről háztartási edényeket, ruhaneműt, cukrot, kávét, 

marmeládét, gyümölcskonzervet és kenyeret csempésztek át Romániába.
303

 

Hasonlóan gyakori volt a román hadsereg magyar nemzetiségű állományának átszökése 

magyar területre. 1940. október 9-én Miklósvárnál a szökésben lévő Nágó Mihályt üldöző 

román határőr a magyar források szerint még akkor is lövöldözött a menekülő után, mikor 

az már átúszta az Olt folyót és magyar területre ért. Csak a határvadász járőr megjelenése 

után szüntette be a tüzelést. Nágó Mihály súlyosan megsebesült, majd kórházba 

szállították. A kivizsgálás során a granicsár főhadnagy kijelentette, hogy Nágó sebesüléseit 

még román területen kapta és vele együtt még két társa akart megszökni, akiket a román 

járőr elfogott. A magyar bizottság részéről Kovács László főhadnagy (59/1. portyázó 

század) vett részt a tárgyaláson. Szerinte Nágó Mihály a folyó előtt is kapott kisebb 

sebesülést, viszont nyílt lábszártörésével képtelen lett volna átúszni a folyót és 50 m-t 

szaladni. A román főhadnagy szerint azonban senki sem lépte át román részről a határt. 

Végül még a jegyzőkönyvet sem sikerült aláíratni a tárgyaló felekkel.
304
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1940. december 23-án a IX. hadest kolozsvári kémelhárító osztálya a csíkszeredai és 

szepsiszentgyörgyi kirendeltségeit utasította, hogy a romániai katonaszökevényekről 

azonnal jelentést tegyenek és kísérjék őket Kolozsvárra.
305

 1942. június 12-én a 

Miniszterelnökség Nemzetiségi Osztályán értekezletet tartottak a Romániába szökött, 

magyar állampolgárságú, román nemzetiségű egyének ügyében. Ellenlépésként 

előirányozták a kémelhárító kirendeltségek megfelelő személyzettel való megerősítését a 

román területről érkező propaganda miatt. Azokon a helyeken, ahol az átszökések 

gyakoriak voltak, elrendelték a fokozottabb határellenőrzést. Mindazon román nemzetiségű 

honvédek számára, kiknek illetékességi helye a határtól számítva 20 km-es sávon belül 

feküdt, szabadságtilalmat rendeltek el.
306

 

A portyázó század határvadászainak plusz feladatot jelentettek a határon átkelési 

engedéllyel rendelkező kettősbirtokosok, hiszen nemcsak a személyeket, hanem 

járműveiket és szállítmányaikat is ellenőrizni kellett. A magyar hadvezetés 1942. július 13-

án utasította a IX. hadtestparancsnokságot, hogy a határszéli forgalmat engedélyezni kell a 

kettősbirtokosok érdekeltségei miatt, mert a magyar érdekeltség román területen tízszerese 

a magyar területen lévő román érdekeltségnek. A keleti hegyszorosokban ráadásul 

erődítési munkálatok zajlottak, ahol el kellett tereljék a forgalmat a főútvonalakról a 

nehezebben ellenőrizhető mellékutakra.
307

 

A IX. hadtest új parancsnoka, Miklós Béla altábornagy 1942. július 27-én válaszában 

kérte, hogy hosszú távon számolják fel a határszéli birtokokat kölcsönös megvásárlással, 

mert folyó évben a tábori erődítések munkálatai is elkezdődnek, így nem marad szabad 

használható átjáró a kettős birtokosok részére.
308

 

A határt járó határvadászok és granicsárok néha hamis jelentéseket tettek feletteseiknek 

vagy éppen részesei voltak a csempészetnek. 1942. július 3-án a csobányosi 32/2. határvadász 

őrs pricske-tetői kisőrsével szemben lévő 65. számú granicsár pikét járőrszolgálatot teljesítő 

román járőre a magyar kisőrstől mintegy 30-40 m-re két puskalövést adott le. A lövedékek a 

kisőrs körül, illetve annak falába csapódtak be. Az első román lövés után az 1. számú magyar 

határvadász őr, Kocsis Gyula honvéd csőre töltött és a lövés irányába egy lövést adott le, majd 

fedezte magát. Ezután a román granicsár másodszor is tüzelt, ami a torkolattűz után ítélve 

kifejezetten Kocsis honvédre irányult. Ezután a 2. számú magyar határvadász őr, Kovács 
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Kálmán honvéd is leadott egy lövést, mialatt Kocsis az őrslaktanyába futott és riadóztatta a 

legénységet azzal, hogy „Lőnek az oláhok!”. A kifutó, felszerelt legénység felsorakozott a 

feladathoz, miközben Kocsis egy kézigránátot dobott a granicsárok felé, amely a határvonalon 

folyó Szulca-patak partján robbant. A legénység, Ráduly József őrvezető kisőrsparancsnok 

parancsára tüzelőállást foglalt, de a román oldalról további aktivitás már nem volt tapasztalható. 

Hajnalban az esetről a csobányosi őrsre beküldött jelentés után az őrsparancsnok elrendelte, hogy 

a román útellenőrző járőrtől tudják meg, mi volt a lövés oka? Ezt Kocsis honvéd egy magyarul 

tudó román tizedestől meg is kérdezte, aki így felelt: „Mi az, ti egy lövéstől megijedtek? Csak 

véletlenül sült el egy puska.” 

Az eset kivizsgálása során, közösen megejtett helyszíni szemlén a román határőrizeti 

parancsnok kijelentette, hogy a granicsár járőr a kérdéses időben nem is járt a helyszínen, 

lőszerkészletük hiánytalan. A jegyzőkönyv szerint miután a magyar fél bemutatta a 

bizonyítékokat, a román határőr tiszt azt válaszolta, hogy alárendeltjei félrevezették. A 

szembesítést a román fél halogató magatartása miatt megtartani nem lehetett, időközben a 

fegyvert használó granicsárokat is elhelyezték a román pikétről.
309

 

Gyakran a román és magyar levéltári dokumentumok összevetése sem segíti a 

tisztánlátást a határincidensek esetén. A magyar jelentés szerint 1943. szeptember 7-én, 

16.15 óra körül a mihályszállási 32/5. tiszti őrshöz tartozó arșița-tărcuței-i kisőrs közelében 

a Horváth János szakaszvezető vezette ötfős magyar járőr a határ magyar oldalán rövid 

kézitusa után egy háromfős román járőrt ejtett foglyul, akik lesállásban, támadólag léptek 

fel.
310

 Szeptember 10-én a granicsárok az arșița-tărcuței-i kisőrsre „magyar területről” tüzet 

nyitottak, majd visszavonultak. A kisőrs épületét több találat érte, azonban sebesülés nem 

történt.
311

  

Hogy mi provokálhatta ki a granicsárok lépését, rávilágít a román jelentés. E szerint 

szeptember 7-én, 18.30 órakor, Arșița-Tărcuțeinél kb. 40 fő határvadász 

meglepetésszerűen elfoglalta az 58. számú román pikétet. Elfogtak négy granicsárt és öt 

fegyvert zsákmányoltak. Mire a szomszédos román pikét legénysége visszafoglalta az 58. 

számú pikétet, azonban a magyarok elvitték a foglyokat.
312
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1943. szeptember 13-án délelőtt magyar küldöttség érkezett az 58. román pikéthez fehér 

zászlóval. A tarkői román határőrszázad parancsnokával, Hidu századossal szerettek volna 

beszélni. A magyarok kérték, hogy Hidu százados menjen velük és készítsenek 

jegyzőkönyvet a szeptember 7-i incidens lezárása érdekében. Az 58. pikét parancsnoka a 

jelentés szerint csapdának vélte a magyarok ajánlatát és lebeszélte Hidu századost a 

határon való átlépésről. Ez után Hidu százados javaslatot tett, hogy a találkozó helye a 

román területen lévő Chișirig település legyen.
313

  Ez esetben a találkozó megejtése miatti 

időhúzás vetett véget a vitának.  

 

8. A 32. határvadász portyázó század őrsei 

 
1943. szeptember 13-án a csügési 32/3. határvadász tiszti őrs alárendeltségébe tartozó 

kósteleki kisőrs területén, Gyepecénél szintén fegyveres incidensre került sor. A csügési 

őrsparancsnok-helyettes, Isaszeghy György őrmester parancsnoksága alatt a magyar járőr 

elfogott egy három tisztből és öt granicsárból álló román járőrt magyar területen. A román 
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járőrök kísérése közben a magyar járőr géppuskatüzet kapott, mire a román foglyok szökni 

próbáltak. Tűzharc keletkezett, melynek során egy román tiszt és három román granicsár 

életét vesztette. Egy román tiszt, egy román granicsár, Isaszeghy őrmester és egy honvéd 

pedig megsebesült. A jelentés szerint ekkor „váratlan tűzharc keletkezett” a gyimesbükki 

útellenőrző járőr és a szemben lévő granicsárok között is.
314

 

A román jelentés szerint szeptember 13-án a sulițai 64. és a palánkai 65. számú 

pikéteket támadták meg a magyarok. A támadás akkor történt, amikor Gârlișteanu 

százados, a határőr-század új parancsnoka fel akarta deríteni az új határvonalat. A támadás 

során életét vesztette Visarion Nicolce hadnagy és két alacsonyabb rendfokozatú katona. 

Holttestüket a granicsárok Bákóba szállították. Gârlișteanu százados szintén megsebesült 

és a csíkszeredai kórházban halt meg. Holttestét Gyimesbükknél adták ki a magyar 

hatóságok. Asofroniei hadnagy és egy tizedes súlyosan megsebesült, majd a csíkszeredai 

kórházba szállították őket a magyar hatóságok.
315

 

A határincidensekre jellemző, hogy javarészt ugyanazokon a helyszíneken ismétlődtek meg, 

ami azt mutatja, hogy döntő tényező volt a helyi parancsnokok forrófejűsége. A 32. határvadász-

zászlóalj területén különösen sok volt a határincidens a Gyimesekben. Vértes Béla vezérkari 

százados visszaemlékezésében olyan részletet említ meg egy határincidens során, amit 

valószínűleg sem a román, sem a magyar jegyzőkönyvekben nem találnánk meg. A 9. 

határvadász-dandár új parancsnoka, az erdélyi származású Szász Ferenc
316

 vezérkari ezredes, 

1943-ban berendelte a 32. határvadász portyázó század parancsnokát Csíkszeredába és 

megrovásban részesítette a sok határincidens miatt. Ezért a portyázó század parancsnoka 

összeszedett egy válogatott rohamjárőrt, s ő maga állt annak élére. Egy éjszaka átmentek román 

területre és megtámadtak egy pikétet, melynek helyiségeibe kézigránátokat dobtak. A 

granicsárok holttesteit ezután magyar területre vitték és a román fegyverekkel lövöldözést 

csaptak, vigyázva arra, hogy a lövedékek keletről nyugatra lőve csapódjanak a fákba.
317
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A gyergyóremetei Vass Dezső szakaszvezető a 21/2. tiszti őrsön szolgált Tölgyes-Pojánán. A 

vele készített interjú során éreztette a határvadászok elit jellegét és nagylelkűségét, melyet 

szembeállított a granicsárok léha magatartásával: „Mikor vót a váltás, én vótam a 

járőrparancsnok, s az oláh a határon jött ott bé, fűtyölt s énekelt. S én mentem a rajommal, 

tizenhárman mentünk leváltani. S mondom az oláhnak: Állj meg te! Te a határon miért fütyölsz 

magad? (…) Még a madár sem szabad énekeljen a határon, s magad itt énekelsz? Mondom: Ülj 

le ide ne mellénk! Mű vótunk tizenhárman! (…) Leűtettem a románt. Kacagtuk. (…) Na, gyújts 

rea, s a szádat fogd be! Mond meg a parancsnokodnak, hogy a határon sem énekelni, sem 

fütyölni nem szabad. (…) Adtam tíz darab cigarettát neki és mondom neki, hogy kínáld meg a 

többieket es, ha beméssz a román pikéthez, s viszed a román jelentést. Megköszönte, s avval 

elengedtük. Így vótunk a határon.”
318

  

A fennmaradt magyar adatok szerint 1940. szeptember 5. és 1943. november 20. között 

a magyar-román határon 74 incidens történt, melyek során 17-17 fő volt a román halottak 

és sebesültek, 41 fő pedig a román elfogottak száma. Ugyanezen határesemények során 

nyolc magyar személy vesztette életét, heten megsebesültek, 40-en pedig a román 

határőrök fogságába kerültek. Az incidensek relatív nagy száma ellenére, a határszakasz 

nagyobb részén csendesek voltak a mindennapok, etnikai indulatok által befolyásolt, de 

békés együttélés jellemezte a két fél viszonyát. Volt olyan eset a 33. határvadász-zászlóalj 

területén, hogy a magyar és román határőrizeti szervek közösen használták ugyanazt az 

ösvényt a hegyekben. 1944 nyarán a román határőrszázad parancsnoka, Dumitru 

Dumitrescu százados áthelyezése miatt, búcsúebédre hívta Éltető Gábor századost, a 33. 

portyázó század parancsnokát.
319

 

A HM nemcsak katonai, hanem politikai vonalon is kereste a megoldást a 

határkonfliktusok mérséklésére. Nagy Vilmos vezérezredes honvédelmi miniszter 1942. 

november 12-re tárcaközi értekezletet hívott össze a budapesti Fővám palotába.
 
A HM 

részéről Benda Antal ezredes ismertette a határőrizet és a határellenőrzés helyzetét, 

miszerint a személy- és áruforgalom szabályozására vonatkozó intézkedések és szabályok 

csak békeviszonyoknak felelnek meg, feltéve, ha a szomszédos államokban is hasonlóan 

békés a helyzet. A határ személyforgalmában a jogtalan határátlépések száma aggasztóan 

megszaporodott, melyek nagy része a csempészést és a hírszerzést szolgálja. A bírság 20-

30 P, fizetésben és 2-12 napi elzárás, amit szigorítani kellene. Mivel a szomszédos 

államokban az általános ellátási nehézség fokozódott, a csempészés megnövekedését vonta 
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magával az árak növekedése miatt. Természetes akadály helyett sok helyen csak árok vagy 

nyomdokolt vonal képezi a határt, gyakran áttekinthetetlen, bozótos, erdős területen. Ilyen 

körülmények között a határvédelem leküzdhetetlen akadályokba ütközik a csempészés 

felszámolását illetően. A határőrizeti szervek létszámának felemelése sem lehet megoldás, 

mivel a határ szisztematikus lezárásához a létszámot legalább ötszörösére kellene emelni, 

amire a háborús körülmények között nincs mód, - jegyezte meg Benda ezredes.
 320

 

1943. február 23-án a határszolgálati szervek parancsnokai Gyergyószentmiklóson 

tartottak értekezletet, melyen több határozatot hoztak a román-magyar határszéli 

konfliktusok elkerülése érdekében. Eszerint a helyi parancsnokoknak ezután 

rendszeresebben kell tájékoztatniuk az összekötő tiszteket és mindent írásban kell 

rögzíteniük a román-magyar vagy német-olasz vegyes bizottságok mihamarabbi 

tájékoztatására.
321

 A német-olasz bizottságok alacsony hatásfokkal működtek, de legalább 

növelték a kisebbségek biztonságérzetét.
 322

 

Összességében a portyázó századok rendszere működőképesnek bizonyult, azonban a 

határok aránytalanul nagy kiterjedése és a kis létszám nehezítette a határok állandó 

felügyeletét. A román határőrség esetében gyengítette a hatékonyságot, hogy a Román 

Királyi Hadsereg tekintélyes részét a keleti hadszíntéren vetették be, a súlyos emberi és 

anyagi veszteség pótlása pedig felemésztette az állam erőforrásait.  

 

V. Az átképzés 

 

A két világháború között az erdélyi magyar katonaköteles férfiak a Román Királyi Hadsereg 

soraiban teljesítették katonai szolgálatukat. A hadvezetés általában a regáti vagy a besszarábiai 

alakulatokhoz hívta be a magyar nemzetiségűeket. Legtöbbször tiszti legények, szakácsok, 

lóápolók, cipészek, szabók lettek vagy éppen kertészetben dolgoztatták őket.
323

 

A visszaemlékezésekben a legsúlyosabb etnikai diszkriminációtól a barátságos dobrudzsai 

görög szármázú törzstisztig többféle történettel találkozunk. Sokan vettek részt Besszarábia 

1940. nyári kiürítésén, amire fejvesztett menekülésként emlékeznek. Kérdés, hogy mennyiben 

volt valóban menekülésszerű az adott alakulat visszavonulása a Dnyeszter folyótól a Prut folyó 

nyugati partjára, vagy mennyiben a visszaemlékezők ellenszenvének megnyilvánulása a román 
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hadseregnek a szovjet Vörös Hadsereggel szembeni elmarasztalása. Függetlenül attól, hogy a 

Vörös Hadsereg nyilvánvaló túlerőben volt 1940 júliusában. Blénessy Jenő 1937-ben vonult be 

katonai szolgálatra Târgoviște-be: „Fent, Kisinyovnál, azon a vidéken ástuk a tankcsapdákat az 

oroszok ellen. (…) Jöttek az orosz kétéltű tankok, úgy átúsztak a vízen, mint ahogy egy liba vagy 

egy kacsa tenné. Kijöttek és nekünk integettek, hogy mars, mars, pucoljatok innen és a román 

ezredesünk és a főhadnagyunk és századosunk rohant velünk.”
324

 Augusztusban a nemzetközi 

helyzet miatt, a magyar nemzetiségű katonákat többnyire munkás különítményekben 

dolgoztatták. A súlyosbodó körülmények miatt többen megszöktek. Mozgósításkor a 

szabadságon lévőket és a tartalékosokat is tömegével hívták be a román nemzetiségűekkel 

együtt.
325

 

1940. szeptember 1-jén Alexandru Ioaniţiu
326

 hadseregtábornok, a román nagyvezérkar 

főnöke rendeletet bocsátott ki, miszerint azokat a személyeket, akik a Magyarországnak 

átadandó területen kívánnak maradni, a parancsnokságok bocsássák haza, kivéve a 

munkáskülönítmények állományát. Az aktív katonai szolgálatot teljesítő egyének, 

fegyverük és felszerelésük leadása után, lakcímük igazolásával haza mehettek. A tartalékos 

állományban lévők a katonakönyvüket (livret militar) is le kellett adják. Aki Romániában 

akart maradni, az nyilatkozatban kellett bejelentse szándékát alakulatánál.
327

 Blénessy 

Jenőt és társait vonattal szállították Brassóba, ahonnan szeptember 30-án gyalogmenetben 

kísérték őket az illyefalvi határátkelőhöz. A sok éhezés és vonatozás miatt négy személy 

életét vesztette, mígnem 1004 fő kelt át a határon: „német-olasz-magyar-román átvevő 

bizottság várt. Láttunkra megrökönyödtek. Elöl, vállon vitték a négy holttestet, utána 

négyes sorokban vonult a nyomorult ezer ember. (…) A minket kísérő katonák, tele 

elrabolt holmikkal, visszamentek a kukoricásba. A bizottságból a román küldöttség öt tagja 

is eltávozott. (…) A sepsiszentgyörgyi határvadász század vett körül. (…) Egy zászlós jött 

hozzánk. – Fiúk, végre haza érkeztetek. (…) Ismeritek-e a magyar himnuszt? 

Szabadulásotokra énekeljük el együtt! (…) A zászlós elkezdte és átragadt a tömegre: Isten 

áld meg a magyart… Tovább azt hiszem, már csak a zászlós énekelte. (…) Sokan hangosan 

felzokogtak. (…) Ez számomra sorshatárt is jelentett. Életemnek első huszonnégy 
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elfecsérelt esztendejének szakaszát zárta le.”
328

 Blénessy zászlós visszaemlékezésében 

élesen elválik a „magyar világ” és az „első román világ” kora. A szenvedésekkel teli 

világból a magyar himnusz eléneklése által megy végbe a megtisztulás és az átmenet a 

jobb világba. Nem láthatta a bécsi döntés utáni bevonulási ünnepségeket, melyeket később 

meséltek el neki a gyergyószentmiklósi lakosok, a barátai, ezért az ő „bevonulása” 

passióvá magasztosul emlékeiben, göröngyös út a „mennyország” felé, ami számára akkor 

Magyarországot jelentette. A koporsók vállon vitele drámai kép. A két világháború közötti 

romániai valóságból maradt örökség, emlék, amit magukkal vittek az új világba, mert, - 

leírása szerint - nem akarták, hogy a halottaik Romániában maradjanak.
329

 

A dél-romániai területekről Bukarestbe szállították a magyar nemzetiségű katonákat a 

román hatóságok. Sándor Ernő Dezső bukaresti alakulatban szolgált. „A zászlóaljparancsnok 

egy őrnagy volt, görög ember volt, Caliga Darienek hívták. Nagyon szeretett engem. 

Úgyhogy a többieket gyűjtötték össze az ONEF
330

 stadionba. Elvitt oda, megmutatta. Négy 

sarkán négy gépfegyver felállítva. S a hazaengednivalók, az erdélyiek a tribünön várták a 

menetet. Nekem pedig adott egy leszerelő levelet, s én avval hazajöttem. Nem kellett ott 

üljek én a tribünön, vagy várakozzak a parancsra.”
331

 A két világháború közötti katonai 

szolgálatról szóló történetekben dominál a kisebbségi szolidaritást bemutató narratíva a 

román hadseregbeli viszonyok kritikája mellett. 

1941 tavaszán az 1906 és 1918 között született észak-erdélyi magyar nemzetiségű 

legények részére megkezdődött a 12 hetes átképzés. Összesen 2500 tartalékos tisztet és 

57.500 fő legénységet kellett volna át/kiképezzenek a IX. hadtest alakulatai.
332

 1941. 

április 1-jén 1513 tiszt és 19.744 fő legénység kezdte meg katonai szolgálatát. A 

kiképzőkeret elégtelensége miatt az I-VIII. hadtestekhez is küldtek 402 volt tisztet és 

11.286 fő legénységet.
333

 A legénység kiképzése június 30-ig tartott, a tisztjelöltek részére 

évente további nyolc hetes fegyvergyakorlatot tartottak.
334

 

A tartalékos tiszti tanfolyamra bekerülőket gondosan megválogatták, amiben 

közrejátszott a román hadseregben szolgáltakkal szembeni bizalmatlanság. A HM 1940. 

október 5-i rendelete szerint a román hadseregben szerzett rendfokozatát senki sem 
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tarthatta meg. Az előléptetésre kiszemeltek priorálás alá estek nemzethűségi és bűnügyi 

szempontból. A „román anyanyelvűek” elbírálása még szigorúbb keretek között zajlott. Ha 

valaki 1940 előtt önként továbbszolgálatra jelentkezett a román hadseregbe, a 

Honvédségben semmilyen körülmények között nem jöhetett tekintetbe továbbszolgálatra. 

Akik 1916 után születtek, de egy évnél kevesebbet szolgáltak és részt vettek tíz hetes 

póttartalékos kiképzésen, az átképzésnél elismertethették egy éves katonai szolgálatnak.
335

 

Szintén igazolási eljárás alá kerültek azok az 1918 előtt tiszti rendfokozatot elért 

személyek, akik 1940-ben Észak-Erdély területén éltek, függetlenül attól, hogy szolgáltak-

e a román hadseregben vagy sem. Közülük azok, akik 1940 előtt valamilyen oknál fogva 

Magyarországra távoztak, nem estek igazolási eljárás alá.
336

 A Honvéd Vezérkar 1940 

márciusában felhívta a csapatok figyelmét az átképzés sajátos problémáira: „az erdélyiek 

átképzésénél döntően fontos ezeknek, a zilált román viszonyok után a magyar szellemben 

való nevelése és a honvédség rendezett viszonyainak minél fokozottabb kidomborítása.”
337

 

A hadvezetés nem csak a román nemzetiségűek nagy száma miatt nem bízott a román 

királyra is esküt tett legénységben. Ezért fontosnak tartották a nemzethűségre való nevelést 

a magyarok esetén is, a katonai kiképzés mellett. Blénesi Félix tartalékos főhadnagy a 21. 

határvadász-zászlóalj állományában kezdte meg az átképzést: „1941. április 1: átképzés 

Borszékon, majd Tusnádon. Augusztus 1: Várpalota, éleslövészeti gyakorlat. Voltunk a 

Balatonnál, augusztus 20-án Székesfehérváron ünnepségen. Az iskolát őrmesteri 

rendfokozattal fejeztük be. Szeptember 1-re visszaérkeztünk Tölgyesbe a határvadászokhoz, 

ahol újból egy hónap gyakorlat volt: Kecskerez, Cengellér, Nyerges, Tiszás-patak 

környékén. (…) Ezután minden évben 3-4 havi katonai szolgálaton vettem részt a Tölgyes-

Borszék körüli hegyeken.”
338

 

A román hadseregbeli viszonyokról nem lehetett azonnal áttérni a magyarra. Blénessy 

Jenő tartalékos zászlós szintén a 21. határvadász-zászlóalj állományába került, ahol az 

oláhozás miatt feljelentést is tettek a székelyek a 9. határvadászdandár parancsnokságán. 

Hiszen ők voltak azok, akik leginkább várták a „magyar világot” és mégis velük szemben 

mutatott a Honvédség bizalmatlanságot. A kiképzést vezető Zétényi zászlós Blénessy 

Jenőt, aki Gyergyószentmiklós egyik legrégebbi katonacsaládjából származott, és akinek 
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oldalági rokona, Blénesi Sándor táborszernagy az Osztrák-Magyar Monarchia műszaki 

főfelügyelője volt, „oláhba oltott székelynek” nevezte.
339

 

Benedek József Felsőboldogfalván kapta az átképzést a 34. határvadász-zászlóalj 

keretében. A kiképzőkeret nehezményezte, hogy nem tudtak „magyarosan puskával 

tisztelegni”. A tettlegességig fajuló konfliktust a székelyek „megtorlása” fokozta, akik 

pálinkával kínálták az anyaországi főtörzsőrmestert: „Én mondám, legyen szíves fogja meg 

a poharat, nem fogta meg. Én mondám a főtörzsőrmester úrnak, ha nem fogja meg ezen 

poharat, akkor én magába töltöm. Mondám két erős kányádi fiatal embernek, jöjjenek elé 

ide, ha a főtörzsőrmester úr nem issza meg. Magok ketten megfogják és én betöltöm, 

megértették. Főtörzsőrmester úrnak kezébe adám a poharat, amelyet még én is kettő újjal 

tartottam és megitta. A poharat nem hagytam, hogy letegye, még kettővel megittunk. 

Éltettük a főtörzsőrmester urat.”
340

 Az átképzősök közül a sok éves román katonai 

szolgálatot teljesített, ritkán tiszthelyettesi rendfokozatot elért személyek rendelkezhettek 

akár nagyobb katonai rutinnal is, mint egy anyaországi tartalékos tiszt vagy tiszthelyettes. 

1943-ban Varga Ferenc, a 33. határvadász-zászlóalj hadapródőrmestere, kiképzőként 

vett részt a székely tartalékosok átképzésénél: „Nagyon szerettem az átképzősöket, mert 

jórészt székelyek voltak, akiknél sokkal nagyobb az összefogás, együvé tartozás, az egymás 

iránti tisztelet, szeretet. (…) Utána a kiképzőkeretet összeszedtem és énekeltettem őket, 

hogy levezessem a búcsúzás lelki hatását.” Az átképzés befejeztével egy roma származású 

honvéd így búcsúzott el Varga hadapródtól: „eszem a szüvit a hataprót úrnak.”
341

 A 

később zászlóssá előléptetett Varga Ferenc naplójegyzeteiből írta meg visszaemlékezéseit, 

ahol szintén közrejátszhattak az utókor székelyekről alkotott sztereotípiái. Azonban mégis 

visszaemlékezéséből a legénységgel való jó viszony képe bontakozik ki, mely a katonás 

fegyelem határáig volt megengedett és észszerű. Minden önéletrajzi elbeszélés szubjektív 

reprezentáció, de az elemző olvasatában fölhívhatja a figyelmet azokra a társadalmi 

folyamatokra, amelyek hatásai a visszaemlékező személyiségét alakították, vagy amelyek 

hatása alatt emlékezik.
342
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VI. Laktanyaélet és helyi társadalom 

 

Székelyföld nyugati határát lezáró síkvidéki határvadász-zászlóaljak és a 27. 

gyalogdandár általában városokba szállásoltak be, zömmel 1918 előtt épített laktanyákat 

foglalva el. A Keleti-Kárpátok hegyszorosaiba elhelyezett hegyi határvadász-zászlóaljak 

esetén az elhelyezés problémákkal járt nagyobb települések és laktanyák hiánya miatt. A 

cél az volt, hogy a határzónától néhány km-re helyezzék el ezeket az alakulatokat, hogy 

azonnal reagálni tudjanak fegyveres konfliktus esetén.  

1940 őszén a Gyergyótölgyesre beszállásolt 21. székely határvadász-zászlóalj a 

középületek zömét lefoglalta, még a polgári adminisztráció szervei sem kaptak megfelelő 

elhelyezést. 1941. augusztus 12-én Nuridházy Zoltán, a gyergyótölgyesi járás 

főszolgabírója lakás és irodahelyiség építésére kért engedélyt Csík vármegye alispánjától: 

„a községben olyan nagyszámú katonaság állomásozik állandó helyőrséggel, hogy a 

legnyomorúságosabb viskókban is katonák vannak elszállásolva. (…) Ez a helyzet a 

községben le nem írható lakásínséget és ezzel járó lakásdrágulást idézett elő.”
343

 Hely 

híján a főszolgabíróság a községi egészségházba költözött. Továbbá sem a jegyzőnek, sem 

a járási orvosnak nem volt megfelelő irodahelyisége, rendelője a hegyek közé ékelt 

községben. 

Azonban a hadvezetés tisztában volt a helyzettel, ezért a HM 11. osztálya (építési 

igazgatóság) már 1940. december 16-ára értekezletet hívott össze Gyergyótölgyesre a 21. 

határvadász-zászlóalj laktanyájának megépítése érdekében. Megalakult Gyimesfelsőlokon 

a 15. számú építésvezetőség, mely a régió katonai jellegű építkezéseit koordinálta, az 

építkezések helyszínein felállított kirendeltségeken keresztül. Emellett létrehozták a M. kir. 

Honvéd Építési Igazgatóság 101. gépészmérnöki kirendeltségét Kolozsváron.
344

 Így 

megfelelő műszaki háttér állt rendelkezésre az építkezések kivitelezéséhez, aminek első 

lépése az építkezési területek kisajátítása vagy megvétele volt. A honvéd kincstár 

Gyergyótölgyesen a szóban forgó terület egy részét, két román nemzetiségű 

magánszemélytől kárpótlás útján kisajátította és a további részt a gyergyókilyénfalvi 

közbirtokosságtól felajánlás útján megvásárolta.
345

 1942 januárjában a település 

központjában lévő, hat kataszter hold és 900 négyszögöl kertért 16.000 P-t fizetett a 

kincstár. 
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Az építkezések 1941 augusztusában kezdődtek el és 1942 decemberére fejeződtek be. 

Összesen 31 épületet építettek fel, szinte rekord gyorsasággal, melyek a 21. határvadász-

zászlóalj alosztályainak igényei szerint készültek el. A nagyobb barakképületek egy-egy 

század részére épültek, több mint 200 férőhellyel, emellett lőszer- és anyagraktárak, tiszti 

és tiszthelyettesi lakóépületek, istállók (208 ló részére), műhelyek, villanytelep, latrinák, 

gépkocsiszín, gyengélkedő stb. kapott helyet. Az épületek legfeljebb egyemeletesek 

lehettek, és fazsindellyel fedték be őket a település házaihoz hasonlóan, hogy minél jobban 

beolvadjanak a településképbe. A faanyagot a térségben termelték ki és két tölgyesi 

gőzfűrészes gatter dolgozta fel. Az emeletes épületek földszintje kőből épült, megfelelő 

óvóhelyekkel, az emelet viszont boronafából. A felhasznált mészkövet a község határában 

bányászták. Fontosnak tartották az épületek egyszerűsége ellenére a „székely szokások és 

motívumok” kidomborítását. A berendezési tárgyak megrendelésénél szintén a helyi 

jelleget tartották szem előtt, ezért ezeket helyi iparosokkal készítették el. 

Általában naponta 400-500 ember dolgozott az építőtelepen, ami munkát biztosított a 

környező falvak lakosságának is.
346

 Megjavították az utakat, a település főutcájára, a 

laktanya együttes elé járdát építettek és a szomszédos hegyoldalba villanytelepet (Diesel 

elektromos erőmű), ami a település számára is biztosított áramot. Összességében a 

település infrastruktúráját modernizálta a több millió P-s beruházás. A HM 11. osztálya 

mellett, Tana Ferenc kolozsvári műszaki és villamossági vállalata, továbbá Ballai János 

budapesti vízvezeték és csatornázási vállalata vállalt szerepet a kivitelezésben.
347

 A 

visszaemlékezők szerint 1942. december 25-én költözött be a zászlóalj a korszerű 

laktanyába.
348

 

Az eredetileg Borszékre beszállásolt 21/2. határvadászszázad részére 1942-ben 

kezdődtek el a laktanyaépítkezések Bélborban és két évig tartottak. E századlaktanya 13, 

boronafából épült és szintén zsindellyel fedett épületből áll.
349

 A Bélbori-medence, a 

Tölgyesi-szorostól északra, a Besztercei-havasok lábánál elzárt határtérséget képezett, 

román többségű lakossággal. A helyi magyar elöljáróságok támogatták e beruházásokat, 

akárcsak Csík vármegye vezetése: „A honvéd laktanya felépítése Bélborban honvédelmi 
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érdek, de községi érdek is, mert a honvédség bizonyos egységének a községben való 

elhelyezése a község fejlődését vonja maga után.”
350

 

 A 21/1. határvadászszázad részére Gyergyóbékás központjában építettek fel laktanyát, 

hasonló méretben és kivitelezésben a bélborihoz. A községi területet Darvas Ferenc, a település 

aljegyzője 1940. december 14-én ajánlotta fel a honvéd kincstár részére. Ezután megkezdődött a 

tervezés a két hektár és 1100 négyszögöl területen.
351

 Az épületek tervezője Felkay Kázmér 

okleveles építészmérnök volt a HM 11. osztály részéről. A 2.500.00 P-s beruházás építkezései 

késéssel kezdődtek meg, mivel 1941 tavaszán a megáradt Zsedán-patak elmosta a jelzett terület 

egy részét, és árvízvédelmi munkálatokat kellett folytatni.
352

  

1941. augusztus 1-jén Nuridházy főszolgabíró jelentésében az áll, hogy a bélbori, tölgyesi és a 

békási építkezések keretében 5000 ember kapott munkát, „az erdőmunkások helyzete igen jó, 

mert az összes fatelep és fa szakmabeli vállalat dolgozik”.
353

 Az építkezések gyorsítása 

érdekében bevezették Gyergyóbékásban a honvédelmi munkakötelezettséget is. Nuridházy 1941. 

október 20-i jelentésében viszont jelzi, hogy egyes román nemzetiségű személyek nem hajlandók 

eleget tenni a honvédelmi munkakötelezettségnek, egy-két napot dolgoznak, utána megszöknek: 

„A gyergyóbékási román ajkú lakosság munkakerülő élete az ottani kevés számú magyar 

lakosra, akik szegénységükben szélsőséges elveket vallanak és erkölcsileg mélyen lecsúsztak, 

igen rossz hatást gyakorolt. Ezért is rá kellett őket a munkára szorítani.” Volt, aki ökrének 

sántaságára hivatkozva tagadta meg farönkök szállítását az építkezéshez.  

Nuridházy felbujtóként Butnár Miklóst, a Vasgárda volt vezetőjét és három görög katolikus 

papot nevezi meg, akik közül az egyik pap Romániába szökött a felelősségre vonás elől, a 

többieket a magyar hatóságok letartóztatták. 1941 őszén további gyergyóbékási román 

személyeket tartóztattak le, akik védelmükre Câmpian Miksa, gyergyószentmiklósi ügyvédet 

fogadták meg.
. 
A letartóztatott személyek azt hozták fel védelmükre, hogy Gyergyóbékásban 

jogtalanul rendelték el a honvédelmi munkakötelezettséget, mert az a törvények szerint 

laktanyaépítkezésekre nem vonatkozik, mivel „azt magánvállalkozó eszközli, szabályszerű 

árlejtés útján (…), megfelelő vállalkozói nyereség mellett”. Tiltakoztak az eljárás nélküli 

letartóztatás miatt, azonban Nuridházy megjegyezte, hogy ha nem tartóztatják le őket a 

hatóságok, akkor átszöktek volna Romániába, így viszont helyreállt a fegyelem az 

építkezésen.
354
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A csíkszeredai 32. határvadász-zászlóalj részére szintén 1941 tavaszán kezdődtek meg a 

laktanya építkezések Gyimesfelsőlok községben, mivel a város messze volt a gyimesbükki 

határtól. 1941. május 23-án Csíkszereda városa kérést intézett a honvédelmi miniszterhez, hogy 

mégis a városban épüljön meg a laktanya, azonban a védelmi szempontok elsőbbséget 

élveztek.
355

 A gyimesfelsőloki főút két oldalán elhelyezkedő épületek szinte teljesen a 

gyergyótölgyesi laktanya együttes másai. A 32. határvadász-zászlóalj 1942. szeptember elején 

már be is költözött új szálláskörletébe:
356

 „Egy szépen faragott székely kapun áthaladva a belépő 

elé tárult a különféle épületekkel teljesen körbeépített, hatalmas udvar, háttérben gyönyörű 

hegyekkel koszorúzva. Az épületek: kapuőrség, fogdaépület, zászlóaljparancsnoki irodák, a 

portyázó század épülete, a hegyiágyús üteg és nehézfegyver század körletei, konyhák, raktárak, 

műhelyek és rengeteg istállóépület. Utoljára hagytam a hegyivadász századok különálló 

épületeit, amelyek stílusosan alul terméskő, felül pedig manzárdszerűen kiképzett faburkolattal 

épültek. Belül jól felszerelt századiroda, minden szakasznak külön legénységi szoba mosdóval, a 

századnak külön étkezőhelyiség, raktárak stb., minden helyiség fűthető.”
357

 

A 32/1. puskás század részére Úzvölgy-telepen, a 24/2. puskás század részére pedig 

Sósmezőn épült meg a gyergyóbékási és bélbori laktanyákhoz hasonló századlaktanya. A 

településeken a kiadandó lakásokat nős tisztek foglalták el családjaikkal, ami miatt 

megemelkedett a lakások ára. Tusnádfürdőn, mely üdülőjellege miatt rendelkezett 

szálláshelyekkel, az 59. határvadász portyázó osztály nős tisztjei lakás híján a szállodákba voltak 

kénytelenek beköltözni.
358

 

A székelyföldi gazdasági konjunktúrát nemcsak a nagyszabású építkezések segítették, hanem 

a helyben állomásozó csapatok élelem- és takarmányfelvásárlása is hozzájárult ehhez. 

Kolozsváron megalakult a M. kir. 9. élelmező raktár, melynek három fiókraktára volt: 9/1. 

(Nagyvárad), 9/2. (Marosvásárhely) és 9/3. (Gyergyószentmiklós).
359

 1943-ban a 9/3. élelmező 

fiókraktár állományába három tiszt és 71 fő legénység tartozott, épületei a gyergyószentmiklósi 

vasútállomás mellett épültek meg a város által 1941. szeptember 5-én adományozott telken.
360

 

Parancsnoka Bajkó Sándor főhadnagy volt, akinek feladata a IX. hadtest által igénybe vett 

termények elszállítása és kifizetése volt Csík vármegye területén.
361
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Az alakulatok nemcsak azoknak a településeknek az életébe hoztak változást, ahol 

helyőrségük volt, hanem az őszi gyakorlatok idején rendre lezárták a települések határait. A 9. 

határvadászdandár tüzérségi lőgyakorlata 1941. szeptember 4. és 18. között zajlott Kóstelek, 

Kápolna, Csíkmenaság, Menaságújfalu, Csíkszentgyörgy, Csíkbánkfalva és Csíkszentmárton 

települések határában. A dandárparancsnokság előzetesen tájékoztatta a települések 

közigazgatási hatóságait, akik a jelzett községek templomainak tornyaiba piros-fehér zászlókat 

kellett kitűzzenek ez idő alatt. Ameddig a zászló ki volt függesztve, addig a lakosságnak nem 

volt szabad belépnie a lezárt területre.
362

 Szintén zászlókat tűztek ki a lezárt terület határain, ahol 

biztonsági őrök is álltak. A gyakorlat után, ha valaki fel nem robbant lövedéket talált, 

haladéktalanul le kellett adnia a legközelebbi parancsnokságon, amiért 1-2 P-t kapott. Ha pedig 

valakit anyagi kár ért, akkor azt a 9. határvadászdandár tüzérparancsnokánál, Keresztheghy 

György alezredesnél kellett a kárt szenvedett személy bejelentse. A kárt a honvéd kincstár 

térítette meg a kárbecslő bizottság által megállapított érték alapján.
363

 Általában ősszel, a 

termények betakarítása után, egymást érték az alakulatok gyakorlatai. 

A zárt laktanyaélet ünnepi alkalmai voltak az eskütételi, március 15-i, augusztus 20-i 

ünnepségek, a honvédnap május utolsó vasárnapján, június 18-án és december 6-án Horthy 

Miklós kormányzó születés- és névnapja, továbbá tábori színházi előadások, filmvetítések. Az 

eskütételi ünnepségek voltak azok, melyeket gyakran a helyi lakosság részvételével szerveztek 

meg. 1941. május 25-én, hősök napján, a 32. határvadász-zászlóalj emlékünnepélyt szervezett 

Csíkszeredában, mely reggel szent misével kezdődött, majd megemlékezéssel ért véget a 

csíkszeredei hősi temetőben. Május 27-én pedig a zászlóalj az átképzősök részére szervezett 

eskütételi ünnepséget, akik egyszer már a román királyra is esküt tettek. A csíkszeredai 

vármegyeház előtti térre rendezett sorokban vonultak fel a cserkészek, a polgári leányiskolások, a 

római katolikus gimnázium diákjai, az elemi iskolások, a frontharcosok, a csendőrség, a 

pénzügyőrség, a rendőrség és a polgári közönség. A 32. határvadász-zászlóalj tisztjei szervezték 

meg és vezényelték az eskütételt.
364

 

A HM 1941 őszén bevezette a gyakorlati és elméleti kiképzés megkönnyítésére 16 mm-es 

nehezen égő (biztonsági) filmanyagon a hangos filmoktatást. A kiutalt filmtekercseket az 

alakulatok parancsnoksága őrizte és csak tiszt jelenlétében kerülhetett sor vetítésre.
365

 A volt 

határvadász veteránok rendre emlegetik a filmvetítéseket, azonban pl. a kézdivásárhelyi 24. 
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határvadász-zászlóalj csupán 1944 áprilisában kapott vetítőkészüléket.
366

 Varga Ferenc zászlós 

1942 októbere és 1944 júniusa között 58 filmet nézett meg, melyeket visszaemlékezésében cím 

szerint megemlít. A filmeknek egy kisebb részét Besztercén, a városban nézte meg és nem a 33. 

határvadász-zászlóalj laktanyájában. Összesen 33 magyar és 17 német oktató és játékfilmet, hat 

olasz, egy-egy dán és svéd játékfilmet nézett meg.
367

 Tehát a tengelyhatalmak háborús 

propagandája erőteljesen jelen volt a katonák midennapjaiban. 

A honvéd alakulatok tisztjei és családjuk hamar megtalálták helyüket a helyi társadalomban. 

Igyekeztek kapcsolatokat építeni a helyi elittel és részt venni a társasági életben, amennyire 

idejük ezt lehetővé tette. A nőtlen tisztek nőügyeikkel hívták fel magukra a figyelmet. 1942-ben 

Gyergyóditróban lakott Péter Kálmán hadnagy, aki esténként Kiss Klára tanítónőhöz járt, akit 

Jászberényből helyeztek át a gyergyóditrói iskolába. A botrány abból indult, hogy néha más 

tisztek is jártak Kiss Klára lakására, „ahol vele mulattak”. A helyi közösség rágalmai miatt végül 

Lőrincz József plébános, iskolaszéki elnök felelősségre vonta Kiss Klárát. Ez után Péter hadnagy 

egy másik anyaországi tanítónőnek megjegyzést tett, hogy „a papok miért ütik bele mindenbe az 

orrukat?” Nemsokára az iskolában színdarabot próbáltak, amikor két katonatiszt zenét is adott 

Kiss Klárának. Napok múlva Kiss tanítónő a plébános felszólítására lemondott állásáról és 

eltávozott Ditróból.
368

 A történet rávilágít arra, hogy a helyi székely közösség hagyományos 

normái és a világiasabb anyaországi életforma nehezen fértek meg egymás mellett. Péter Kálmán 

hadnagy valószínűleg nem mérte fel, hogy egy tömbkatolikus székelyföldi vidéken nem 

kockázatmentes szembefordulni az egyházzal, mely a korban abszolút tekintéllyel bírt. 

A huszonegyedik életévüket betöltő honvédek élete is részben a nők körül forgott, 

szenvedélyüknek szabadságaik vagy a vasárnapi kimenő idején volt idejük hódolni. Számtalan 

személyes levél, vers és nóta tanúskodik a nők iránti hódolatról, melyek a honvédek naplóiban, 

füzeteiben maradtak fenn. Az egyszerű falusi leányok is igyekeztek kihasználni a tömeges 

behívások miatt ritka találkozási lehetőségeket legényeikkel. A polgári családok leányai inkább a 

karpaszományosok vagy az anyaországi tisztek után vágytak. Szabó Magdolna Matild a 

marosvásárhelyi tanítóképző tanulója volt, a háborús években naplót vezetett: „1943.06.27, 

Szováta. Hazajöttünk az intézetből, s lám, Szováta katonasággal volt tele. Szerettem volna egy 
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pár ügyes karpot
369

megismerni, de nem volt rá alkalom. Azt hittem, a tüzérek is itt vannak, de 

sajnos csalódtam, azok Parajdot boldogítják. (…) 1943.09.06, Szováta. 1-én katonaság érkezett. 

Nálunk is lakik egy tiszt. Kardos László. Udvarias, de egy kicsit parafa. Legalábbis szerintem. 

Van még egy hadapród, Péter Gáspár. Tetszettem neki és sokat járt ide eleinte, de pár nap óta 

nem jön (…).”
370

  

A tisztek csodálattal emlékeznek meg visszaemlékezéseikben a székelyföldi hegyi tájakról és 

részletesen írnak másik szenvedélyükről: a vadászatról. A közbirtokosságok árveréseken adták el 

a vadászati jogot az engedéllyel rendelkezők részére. A törzstisztek és tisztek a vármegyék 

alispánjaitól kértek engedélyt az árveréseken való részvételre.
371

  A lelkesebbek egyszerre több 

vadászterületre is igényt tartottak. 1942. október 23-án Pozsonyi Attila őrnagy Csík vármegye 

alispánjától kérte a vadászati jog bérbevételét a csíkszentmártoni, csíkcsekefalvi, kászonfeltízi és 

kászonaltízi közbirtokossági területeken. Továbbá Háromszék vármegye, kézdivásárhelyi 

járásának leventeparancsnoka egyszerre volt a csíkszeredai vadásztársaság választmányi tagja 

és a kézdivásárhelyi vadásztársaság tagja is.
372

 

 A szabályozások ellenére nem volt ismeretlen jelenség az orvvadászat sem. Az 

anyaországból érkező tisztek és tiszthelyettesek gyakran a székely honvédekkel együtt követtek 

el kihágást. Payerl Ernő csíkszentmártoni fővadászmester 1942. március 6-i levelében tett 

panaszt a 32-ős határvadászok úz-völgyi ténykedéseiről: „az itteni határvadász katonák célul 

tűzték ki az itteni vadállomány kiirtását.” A IX. hadtestparancsnokságra is eljuttatott levélben 

Payerl arról számolt be, hogy az úzvölgy-telepi fűrészüzemben dolgozó munkások és a 

határvadászok együtt orvvadásznak. A 32/1. határvadász tiszti őrs parancsnoka azzal hárította el 

a vádakat, hogy Payerl, mint bukovinai német származású személy, a román határőrséggel és az 

úz-völgyi fatelep zsidó tulajdonosával, Fritz Rosenberggel is együttműködik, ezért javasolja 

Payerl kiutasítását Magyarországról. A helyzet tisztázását az is nehezítette, hogy néha a határ 

romániai oldalán megsebesített vadállatok jöttek át a határon, ami a túloldali helyzet 

hasonlóságát mutatta.
373

 

1941. szeptember 7-én a 21. málházott hegyiágyús üteg tüzérei Borszékról Gyergyótölgyesre 

hadianyagot szállítottak, amikor útközben öt szarvast vettek észre. Kolozsi Dénes honvéd egy 

szarvast meglőtt és társával, Kovács Ferenccel egy erdei házba vonszolták és szénával letakarták. 

A csendőrség felfedte az ügyet, a kihallgatáson Kovács azzal kelt Kolozsi védelmére, hogy a 
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lövés pillanatában ő az utolsó kocsin ült, ezért „nem látta, hogy mire lőtt” Kolozsi. A 

gyergyótölgyesi csendőrőrs irataiban az üggyel kapcsolatban 1941. szeptember 18-áról található 

egy bejegyzés: „Az ilyen ügyekben a leghelyesebben kell eljárni. A magyar honvéd tekintélyének 

árt az ilyen cselekedet.”
374

 

A korabeli hadbírósági iratok rávilágítanak a honvédek más jellegű kihágásaira is, melyek 

zömmel kisebb törvénybe ütköző cselekmények voltak: takarmány eltulajdonítása a lovak elől, a 

zászlóalj anyagraktárából ruhanemű, hátizsák, bőr szíjazat stb. ellopása.
375

 A székely honvéd 

alakulatok tagjainak bírósági ügyeit a kolozsvári honvéd törvényszék marosvásárhelyi 

kirendeltsége folytatta le. A hadbírósági ügyek vizsgálatakor megállapítható, hogy sokszor az 

egy évet le nem szolgált honvédek az elkövetők vagy a Gazdasági Hivatalok beosztottjai, 

továbbá legtöbben honvédek vagy tisztesek, kevesebben tiszthelyettesek és ritkán tisztek. A 

székelyföldi helyzet viszont nem vetíthető ki a teljes észak-erdélyi területre, ahol a kolozsvári 

hadbíróság a román nemzetiségű honvédek szökési kísérletei vagy éppen kémkedési ügyei miatt 

hozott súlyos ítéleteket.
376

 

A Csík és Háromszék vármegyék alispáni hivatalainak iratai között fennmaradt bírósági 

ügyeknek csak kis része köthető a Honvédséghez, ahhoz képest, hogy több ezer katona szolgált a 

két vármegye területén. A civil ügyekkel való mennyiségi összehasonlítás nem lenne helyes, 

mert a honvédek a nap 24 órájában fegyelem alatt éltek, miközben a civil lakosság számára a 

csendőrség és a rendőrség lehetett az ellenőrző intézmény. Összességében a határvadász-

zászlóaljak katonáinak fegyelmezettségéről beszélhetünk, aminél azt is figyelembe kell venni, 

hogy az újonc sok hónapi kiképzés alatt érte el a fegyelmezettségnek azt a fokát, hogy korábbi 

neveltetése vagy társadalmi környezete miatti káros szenvedélyeit vagy kihágásra való 

hajlamosságát leküzdje.  

Az apróbb kihágásokért a felettes parancsnokok rendeltek el bizonyos idejű fogdai elzárást 

vagy súlyosabb esetben a kikötést.
377

 A 21. határvadász-zászlóalj laktanyaudvarán meghagytak 

egy gyümölcsfát a kikötés céljára: „Vót egy Nagy Árpád nevezetű háromszéki, nagyétkű. Vagy 

két hétig kapta a dupla porciót, mikor bérokultam, majd megvonták tőle. Majd jött egy rendelet, 

hogy dupla porciót senki nem kap. Akkor eltették az istállóba parancsnoknak, istálló őrnek, s a 
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lovak elől a zabot hámozta, s az ügyeletes tiszt jelentette, hogy mit észlelt. Még olyan hírek es 

jöttek, hogy rajta fogták, miszerint koldult civileknél. És ezért felkötötték, megkötözték a kezit, s 

felhúzták a fára, a laktanyaudvaron. Mikor elkékült, eresztették le. S orvos es ott kellett 

legyen.”
378

 

A Honvédségben a kikötés számított a legsúlyosabb büntetésnek, a fizikai bántalmazás 

szigorúan tiltva volt. Erre rávilágítanak az interjúkban elhangzó történetek is. A 32. határvadász-

zászlóalj lovas tüzérei lovassági kiképzést kaptak a gyimesfelsőloki lovardában: „Az es eszembe 

jut, hogy azt mondja a százados úr egyszer egy másiknak. Maga Orsukics Mihály, úgy ül azon a 

lovon, mint a macska a küszürün. Azt mondja, jaj, ha az édesanyja meglátná, úgy elsírná magát, 

azt mondja, édesanyám nem ilyen lovat gondoltam, hanem falovat, ami nem vet el. Így letoltak, 

ugyan nem értek egy újjal se senkihez hezza, csak így szóbélileg. A százados Kovács Géza vót, az 

üteg parancsnoka. S akkor így történt az én felszerelésem, így aztán lettem lovas, s a béosztásom 

rádiós tüzér.”
379

 

 

VII. Az Árpád-vonal székelyföldi völgyzárai 

 

A Keleti-Kárpátok nehéz terepe igen kedvező feltételeket nyújtott a védő félnek, és 

megnehezítette a támadó helyzetét. A magyar hadvezetés azzal számolt, hogyha sikerül 

kellőképpen megerődíteni a Keleti-Kárpátok vonalát, akkor egy Romániával szembeni 

háború esetén a Honvédség zöme felszabadul a déli határon és képes lesz támadó 

hadművelet megindítására, vagyis Dél-Erdély elfoglalására. 

Az Árpád-vonalat az ország belsejébe futó szűk völgyekben építették ki, előtte két 

további, tábori erődítésekből álló védővonallal, hogy az ellenség ne tudjon menetből 

rázárkózni a fővédővonalra. A Kárpátok előhegyeiben az ún. Hunyadi- és Szent László-

állás
380

 Székelyföld esetében nem volt kiépíthető a terep szűkössége és a román határ 

közelsége miatt. Így is a védelem teljes mélysége helyenként elérte a 40-50 km-t. Az 

Árpád-vonal erődítményei a határtól 5-10 km-re húzódtak és csak a szorosok átjáróiban 

épültek meg.  

A körkörösen védhető völgyzár rendszerint 15-30 vasbeton bunkerből állt. A 

bunkereket szándékosan lőrések nélkül építették, melyek a személyi állomány és a 
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fegyverzet épségének megóvására szolgáltak. A 60-100 cm födémmel készült 

betonbunkerekhez futóárkok csatlakoztak, amelyek a nyílt tüzelőállásokhoz vezettek. 

Minden fontosabb fegyver számára több váltóállást is kiépítettek.
381

 Az erődítmények 

építését az erődítési csoportparancsnokságok
382

 végezték, melyekhez több erődítési 

kirendeltség tartozott, ellátva az építkezéshez szükséges felszereléssel.
383

 A sejtszerű 

részekből álló völgyzár alapsejtje a minden oldalról jövő támadás ellen védelemre képes 

(körvédőképes) rajállás volt. A rajállások szakasztámaszpontokat képeztek, a 

szakasztámaszpontok alkották a szintén körvédőképes völgyzárat. A völgyzárak védelmét 

egy-egy erődszázad látta el, ami egy gyalogszázadhoz képest nagyobb létszámmal, több 

sorozatlövő fegyverrel, aknavetővel, gránátvetővel és páncéltörő ágyúval rendelkezett. 

Hátrányt jelentett számukra az, hogy részben szerb, lengyel és csehszlovák 

zsákmányfegyverzettel látták el ezen alosztályokat. 

1941-ben Gyergyószentmiklóson hozták létre a III. erődítési csoportparancsnokságot, 

melynek alárendeltségébe tartoztak a hegyszorosokban elhelyezett erődítési kirendeltségek. 

Egy erődítési kirendeltség létszáma 600-1000 fő között mozgott, melyek Székelyföld 

területén 1941-től kezdve 12 völgyzárat építettek ki. A műszaki tisztek vezetése alatt álló 

munkacsoportokban helyi és anyaországi kubikusok és zsidó
384

 munkaszolgálatosok 

dolgoztak, akiket barakkokban helyeztek el és az erődítési kirendeltség önállóan élelmezte.  

Székelyföldön az erődszázadokat 1942 őszén szervezték meg, melyek az adott területen 

elhelyezkedő határvadász-zászlóaljak hadrendi számát kapták.
385

 Az Ojtoz-völgyben a 24/1. 

erődszázad védőkörlete épült meg 1942-ben. Az Úz-völgyben a 32/1. és Gyimesfelsőlokon a 

32/2.
386

 erődszázadokat állították fel. Völgyzáraikat a Tatros-völgyébe települt 16. erődítési 

kirendeltség építette meg. Borszékre települt a 11. erődítési kirendeltség, mely megépítette a 

gyergyóbékási 21/1., székpataki 21/2., borszéki 21/3. és a recefalvi 21/4. erődszázadok 

védőkörleteit. 
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 SZABÓ 2002. 14. 
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 A három erődítési csoportparancsnokság élén a M. kir. Erődítési Parancsnokság állt, melynek parancsnoka 

Molnár Pár hadiműszaki törzskari ezredes volt. 
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 SZABÓ 2002. 139. 
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 Interjú Kopacz Györggyel (Borszék), a hangfelvételt készítette a szerző 2010. szeptember 3-án. 
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 HL HM Eln. I. a. 42000/1942. I. Fejezet. Változások. Erődszázadok felállítása. 
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 A század létszáma 1943. október 4-én: 4 tiszt, 3 tiszthelyettes, 238 fő legénység, 25 ló, 3 országos jármű, 

8 taliga, 1 taliga konyha és 1 három tonnás tehergépkocsi. HL VI. 244. Katonai objektumok. 97. doboz. 

Gyimesfelsőlok. 3. jegyzőkönyv. 
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9. Az 1943 őszéig felállított 12 székelyföldi erődszázad elhelyezkedése 

 
Miközben két összefoglaló monográfia is feldolgozta a titokban épített Árpád-vonal 

történetét, a székelyföldi völgyzárak szisztematikus feltárása és 3D térképen
387

 való kidolgozása 

eddig nem valósult meg.
388

 2013 novemberében, helyi segítséggel
389

 sikerült feltárnunk a teljes 

borszéki erődrendszert, melynek során beazonosítottunk 28 betonbunkert, több mint 50 

tüzelőállást és az ezekhez kapcsolódó futóárokrendszert. A Tölgyesi-szorosban lévő határtól 25 

km-re található alsó-borszéki völgyzár a gyergyói védelmi szakasz legnagyobb völgyzára volt. 

Mivel Gyergyótölgyes a határtól csupán öt km-re helyezkedett el, a hadvezetés úgy döntött, hogy 

az ellenséges lerohanás elkerülése végett hátrább építik meg a völgyzárat, a sokkal nehezebben 

járható borszéki hágó előtt.  

Így Gyergyótölgyes erődítési szempontból védtelen maradt 1943-ig. A település 

gyergyóditrói kijáratánál épült meg a következő völgyzár, ami szintén a település mögé került. A 

recefalvi völgyzár 10 km-re helyezkedett el a tölgyes-pojánai határtól, a Putna-völgyében. A 21. 

határvadász-zászlóalj, mely 1942 októberében állította fel a borszéki 21/3. és a recefalvi 21/4. 
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 Lásd a Pazirik Kft. által készített 3D animációt a Kereszthegy. A magyar királyi 65. székely 

határvadászcsoport a második világháborúban című dokuemtumfilmben. Rendezte: Bárány Krisztián és 

Nagy József. Gyártó: HM Zrínyi Média Kft, 2014. 
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 Lásd: SZABÓ 2002; MIHÁLYI Balázs: Az Árpád-vonal. Budapest, Kárpátia Stúdió, 2014.  
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 Köszönettel tartozom a több napi fáradozásaikért Farkas Aladárnak, borszéki helytörténésznek és Elekes 

Ignácnak, helyi természetjárónak (Erdélyi Kárpát Egyesület). 
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erődszázadokat, így a völgyzárak előtt helyezkedett el és nem mögöttük. Mivel a határzónában 

csak Gyergyótölgyes volt alkalmas laktanyaépítésre, nem helyezhették el máshol a zászlóalj 

zömét.  

Eme elgondolás az első világháborús tapasztalatokon is nyugodhatott. 1916 novemberében az 

osztrák-magyar-német csoportosítás a Békás- és a Tölgyesi-szorosok között található Putna-

völgyéből indította meg ellentámadását az orosz cári haderő ellen, és kis híján kétfelé vágta az 

orosz arcvonalat, mely súllyal a Békás- és Tölgyesi-szorosokban helyezkedett el.
390

 Keletről jövő 

támadás esetén is fennállt a Putna-völgyön át az ellenséges betörés veszélye, mivel a völgy délre 

a Békás-szoroshoz, északra pedig a Tölgyesi-szoroshoz is csatlakozott járható útvonalakkal. 

Ezért a recefalvi völgyzár megakadályozta a Békás-szorosból való betörés lehetőségét 

Gyergyótölgyes irányába és Tölgyes-Pojána helyett, a Borszéken megépített völgyzár pedig a 

Tölgyesi-szorosban biztosított mélységet a védelemnek.  

 

10. A Békás- és a Tölgyesi-szorosok védelmi elképzelései 

A borszéki völgyzár a település keleti kijáratánál épült meg a Bor-patak völgyének 

kanyarulatában. Három önálló védelmi szakaszra tagolható, melyek biztosították a 

körvédőképességet. A település felőli 1. szakasz a völgyzár területét a település felé védte, 

megakadályozva a betörő ellenség visszavonulását vagy további előnyomulását. A műút 

vonalában útzár épült betongúlasorral, mely a harckocsikat állította meg. A déli oldalon mély 

közlekedőárok húzódik, mely az erőd területét zárja a magasabb erdőségek felé. Itt található egy 

nagyméretű betonépítmény, mely a parancsnoki bunker szerepét is betölthette. A középső (2.) 
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 Lásd: NAGY József: Az első világháború hadieseményei a Békás- és Tölgyesi-szorosokban (1916-1917). 

In: Gyergyói Szemle. 2. (2016) 2. sz. 



94 

 

szakasz zömében aknavető, géppuska és golyószóró tüzelőállásokból áll, melyek keleti és 

nyugati irányban is biztosították a völgyzár védelmét. Az ide elhelyezett fegyverek támogatni 

tudták tüzükkel a keleti és a nyugati szakaszt. Szabó József János véleménye szerint a középső 

szakasz északi oldalán lehetett a parancsnoki harcálláspont, hiszen itt található több raktár 

funkcióval bíró betonbunker és az egészségügyi betonóvóhely is. A keleti (3.) szakasz az 

ellenség felé a legnagyobb tűzerővel bírt. Itt helyezték el a sorozatlövő fegyverek nagy részét, 

továbbá több páncéltörő ágyús és nehézpuska állás található a műút két oldalán, a völgy alsó 

peremén. E szakasz északi oldalán kevésbé meredek a hegyoldal, ezért itt egy harckocsi „V” 

árok húzódik. A meredek déli oldal járhatóságát nehezíti a patakmeder is. A patakmedren át, a 

harckocsiárok irányába több soros betongúlasor húzódott. 

 

11. Völgyzár elvi rajza 
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12. A 21/3. erődszázad völgyzárának felmérése utáni rajz 

 

 

13. A borszéki völgyzár tereppontjainak koordinátái 3D tréképen 
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14. A borszéki völgyzár 3. szakaszának keleti bejárata 

 

A betonbunkerek három, más esetben két vonalban helyezkednek el. A műút közvetlen szélén 

elhelyezett bunkerek különböző, de nagyobb méretűek (8×4 m), szögletesek, és páncéltörő ágyú 

vagy nehéz puska állások lehettek kiépítve mögöttük. A középső szinten az 1. és a 2. szakasznál 

építettek rajbunkereket. A 3. szakasz esetén túl meredek és sziklás a hegyoldal, ezért itt csak két 

szinten találhatók a tüzelőállások. A legfelső szinten kisebb méretű betonóvóhelyek vannak, 

melyek többnyire a lőszer, fegyverzet és az élelem tárolására lehettek alkalmasak (2×2, 3×4, 3×3 

m). A bunkerek beltéri magassága általában 2 m körül lehetett (sok helyen a betonvasat 

kiszedték a betonból és a fal- vagy mennyezetvastagság megváltozott). A légmentesen záródó 

vasajtók sajnos egyetlen esetben sem maradtak meg. A beton óvóhelyek valóban többet 

nyújtottak a tábori erődítéseknél, azonban a körülötte lévő tüzelőállások és a futóárok rendszer 

csupán tábori erődítés jellegű volt. Így megfelelő tűzerővel bíró támadó erő esetén leküzdhető 

volt. Kérdés, hogy a zord elhelyezési körülmények mennyiben biztosították volna több hétig 

vagy éppen hónapig az erődszázad katonáinak a megfelelő körülményeket, ha a betonbunkerek 

egy része nem is szolgált az élőerő számára menedékül. A borszéki völgyzárban egyetlen, 

betongyűrű jelleget öltő, egy személyes golyószóró állást és egy betonból kiépített géppuska 

tüzelőállást találtunk. 

Véleményem szerint a völgyzár körüli magasabb hegyek, melyek csak tábori erődítésekkel 

voltak ellátva, túlzottan kiszolgáltatták a műút lezárására koncentráló völgyzár védelmét a 

bekerítés veszélyének. Ráadásul a recefalvi völgyzártól több hegygerinc választotta el, melyeket 

nem erődítettek meg. Tehát a székelyföldi völgyzárak hasonló jellegük miatt nem képeztek 

összefüggő védelmi vonalat. Az 1944-ben, gyorsütemben végmenet tábori erődítés is sok 

hézagot hagyott a hegygerinceken. Pl. a gyimesközéploki 32/3. és a gyergyóbékási 21/1. 
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erődszázad közötti hegygerinceket sem erődítették meg a teljes vonalon, aminek meg is lett az 

ára 1944 szeptemberében.
391

 Tehát mivel az Árpád-vonal csupán a hegyi átjárókat zárta le, és a 

hegygerincek zömét az erődszázadokat támogató alakulatok kellett megszállják, megfelelő 

támogató erő híján nem tudta betölteni tervezett szerepét a védelemben. Székelyföld területén 

ehhez nem állt rendelkezésre megfelelő katonai erő.  

  

15. Épületnek álcázott betonbunkerek és sorompó a szalárdi erődben 

 

  

16. Betonbunkerek maradványai a borszéki erődben 

 

  

17. Feltételezett parancsnoki bunker a borszéki erődben és betonbunker elvi rajza 

 

 

                                       
391

 1944. szeptember 7-én hajnalban egy szovjet felderítő zászlóalj átszivárgott a magyar védővonalon és 

meglepetésszerűen elfoglalta Gyergyószentmiklóst. 
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VIII. A Székely Határőrség  

 

VIII. 1. Történelmi előzmények 

Az újkori székely katonai határőrvidéket 1851-ben számolta fel a Habsburg hatalom, azonban 

a székely határőrezredek emlékezete élénken élt Székelyföldön a XX. század folyamán is. 1867 

után nem létezett többé önálló székely hadszervezet, mivel a terület betagozódott az Osztrák-

Magyar Monarchia általános hadkötelezettségen alapuló területi kiegészítési rendszerébe. Az 

első világháború pszichózisa viszont ismét aktiválta a székely társadalomban az önvédelemre 

való képesség kifejlesztésének igényét. Végül is „végső háborús helyzetben a kis nemzeteknél a 

védelem mindig közösségi feladat” volt.
392

 

Évszázadok alatt alakult ki az a tapasztalata a székelyföldi hadszervezeteknek, amit Henri 

Jomini francia katonai teoretikus is találóan megfogalmazott a XIX. században: „Az ország 

földrajzi viszonyai is megkönnyíthetik a nemzeti ellenállást: hegyi országok lakói mindig a 

legveszélyesebbek. Ezek után következnek a nagy erdőkkel borított országok.” Véleménye 

szerint „a hegyi népek természetük, erkölcsük és a terep adottságai miatt,” mindig 

hosszabb ideig tudtak ellenállni, mint a síkvidékiek.
393

 Az más kérdés, hogy Székelyföld 

esetében a Habsburg kortól (1763) felülről végrehajtott remilitarizációról beszélhetünk. A 

mindenkori magyar királyok, erdélyi fejedelmek vagy a Habsburg uralkodók szabályozták 

vagy éppen hozták létre a különböző korok székely hadszervezeteit védelempolitikai 

okokból. A hadszervezetek létére a mindennapi élet biztonsága miatt volt szükség a 

Magyar Királyság vagy éppen a Habsburg Birodalom veszélyeztetett keleti határzónájában. 

Nagyarányú pusztítással járó tatár támadás a XVII. században végső háborús helyzetet 

eredményezhetett Székelyföldön, ahol az ellenség feltartóztatására mozgósították a székely 

haderőt, gyakran minden épkézláb férfit.
394

 Ha valamilyen okból erre nem volt lehetőség, 

akkor önvédelem hiányában olyan tragédiák következtek be, mint pl. Csíkszentmihály 

1694. évi pusztulása, amikor a tatárok porig rombolták a falut és összesen hét helyi lakos 

maradt életben a régi források szerint.
395
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Tehát a székelyföldi társadalom történelmében meghatározó tényező volt a 

fegyverviselés. Generációk szocializálódtak a különböző hadseregek keretei között, életük 

nagyobb részét végig kísérte a katonai szolgálat. Mindez kihatott gondolkodásmódjukra, 

mentalitásukra, meghatározta mindennapjaikat az Árpád-kortól egészen a XIX. század 

közepéig. 

Az első világháború idején Románia bizonytalan magatartása éreztette hatását Székelyföldön 

is, ahol először 1915 márciusában Etéd lelkésze, Csia Kálmán levélben kereste meg az osztrák-

magyar katonai hatóságokat, hogy engedélyezzék egy „szabad székely gárda” nevű katonai 

szervezet felállítását: „Szabad székely gárdánkat legvégső esetben előlépő tartaléksereggé 

szervezzük ősi székely hadviselési nemzeti erényeink istápolására és tökéletesítésére.” A 

hadvezetés Udvarhely vármegye alispáni hivatalán keresztül üzent a túlbuzgó lelkésznek: „a 

polgári lakosság harcias berendezkedése hadvezetésünknek is zavart okozhatna”.
396

 

Megváltozott viszont a helyzet a Román Királyi Hadsereg 1916. augusztus végi támadása után, 

ami több mint 200.000 ember meneküléséhez vezetett. A társadalmat ért sokk a politikai 

viszonyok változásában is éreztette hatását. Windischgraetz Lajos
397

 herceg, országgyűlési 

képviselő tartalékos századosi rendfokozatban maga állt az 1916 őszén megszervezett „M. kir. 

erdélyi portyázó zászlóalj” élére, akiket „székely tigriseknek” is neveztek. A tigris kifejezés 

Károlyi Mihálytól ered, aki 1916 augusztusában így érvelt a portyázó zászlóalj létrehozása 

mellett képviselőházi beszédében: „tudja meg Románia, hogyha megtámad minket, akkor az 

erdélyi havasokon nem embereket fog találni, hanem tigriseket, mert mi úgy fogjuk megvédeni 

Erdélyt, mint tigrisek.”
398

 Az alakulatot végül Székelyföld kiürítése miatt Nagyváradon 

szervezték meg, nagyrészt Bihar vármegyei fiatal és idős önkéntesekből, majd 1916 telén a 

Tatros-völgyében vetették be a román fronton. 1917 elején fel is oszlatták, mivel nem felelt meg 

a korszerű hadviselési követelményeknek.
399

 

Emellett születtek más tervek is. 1916 szeptemberében Thoroczkay Viktor báró, Torda-

Aranyos vármegye képviselője „Erdélyi halálfejes légió” felállítását javasolta. László Béla 

százados erdélyi „önkéntes szabadcsapatok” megszervezésének készítette el tervezetét.
400

 1917-

ben, e sokszor naiv felvetésekkel ellentétben, az erdélyi magyar politikai elitet tömörítő Erdélyi 

                                       
396

 HL HM I. a. oszt. 3113/1917. 
397

 Windischgraetz Lajos, herceg (Krakkó, 1882. október 10. – Bécs, 1968. február 3.) politikus, 

országgyűlési képviselő, közellátási miniszter. Katonai műszaki akadémiát végzett, 1916-ban (huszár) 

századosi rendfokozatban került Erdélybe. A XIX. századi, hasonló nevű osztrák tábornok unokája volt. 
398

 GOTTFRIED Barna: Határvédelem békeidőben és háborúban (1867-1919). In: A határvédelem 

évszázadai Székelyföldön. Csíkszék és a Gyimesek vidéke. Szerk: NAGY József. Csíkszereda, Alutus Kiadó, 

2018. 241. 
399
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Szövetség vezetőtanácsi ülésein komolyan foglalkoztak a székely határőrvidék visszaállításának 

ötletével. Az Erdélyi Szövetség tagjai voltak vezető székelyföldi politikusok is, a vezetőtanácsi 

elnök pedig Bethlen István
401

 volt, aki maga is érvelt a katonai határőrvidék felállítása mellett.
402

 

Az osztrák-magyar hadvezetés azonban elvetette az újkori határőrvidék felélesztésének 

lehetőségét, mivel elavultnak tartotta. Helyette olyan, a keleti határra kiterjedő 25 km-es 

határkerületi sáv létrehozását javasolták, mely közvetlenül a Cs. és kir. 

Hadseregfőparancsnokság alárendeltségébe tartozott volna. E területsávban a „hazaárulók és az 

ellenséghez átpártoltak birtokait” az államnak kellene felvásárolnia és olyan birtokpolitikát 

folytatnia, mely a határőrvidék szervezésének szerepét betöltő székelységet erősítené. A 

közigazgatást a határvédelem érdekében kellene átszervezni, az infrastruktúrát fejleszteni 

(vasútépítés). A határőrvidéki alapokat és ezredvagyonokat, a nemzetiségi iskolák és egyesületek 

összes alapjainak állami felügyelet alá való helyezését és az új határőrvidék érdekkörébe való 

bekapcsolását indítványozták. Fontosnak tartották a székelyföldi gyermekhalandóság 

csökkentését, a gyermek- és anyavédelem előmozdítását.
403

 E nagyszabású tervek azonban nem 

valósultak meg, mivel 1918 őszén az osztrák-magyar állam összeomlott és november 12-től a 

Román Királyi Hadsereg szállta meg Kelet-Magyarország területét. 

1940 őszén, 22 év után, már a székelyföldi bevonulási ünnepségek idején aktivizálta magát az 

első világháborúban katonaként részt vett férfilakosság, hiszen ők voltak az a generáció, amely 

fegyverrel a kezében élte meg a világháború végét és a magyar államiság megszűnését, most 

pedig sokan közülük fontos társadalmi pozíciót is betöltöttek. 1918 után az egykori katonai 

alakulatok képviselői között az első világháború emlékezete és a bajtársi összetartozás tudata 

nem múlt el nyomtalanul. Pl. 1940 után az egykori marosvásárhelyi m. kir. 9. honvéd 

huszárezred tisztikarából nyolcan lettek főispánok,
 404

 akik egymást támogatták.
405

 

Az 1940. szeptember 11-i csíkszeredai bevonuláson a csíkmenasági felvonulókat a volt cs. és 

kir. 82. székely gyalogezred „tűzharcosai” vezették. Csíkkozmáson Szántó Lőrinc községi bíró 

így köszöntötte a bevonuló honvéd csapat parancsnokát: „Méltóságos Alezredes Úr! Szántó 

Lőrinc, volt császári és királyi 135. tábori tarack ezred 3-ik ütegének volt tűzmestere alázatosan 
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jelentem: Kozmás községben még frontharcosok életben vagyunk 107-en, és azok nevében 

üdvözlöm méltóságodat.”
406

 

Az észak-erdélyi magyar elit 1940 őszén egy nemzetileg szervezett, keresztény-szolidáris, 

saját intézményeivel összeforrott, egyosztályú magyarságképet vizionált. Célja az észak-erdélyi 

magyar szupremácia megerősítése és a korporatív nemzeti társadalompolitika jegyében a 

társadalom újjászervezése volt.
407

 

Sajátosságot mutatott viszont az, hogy Erdélyben a századforduló liberális progressziója 

tovább élt 1920 után, nem rakódott rá 1918-1919 terhe. A romániai magyar elit nem fogadta el 

kritikátlanul a Horthy-rendszer hangzatos revíziós propagandáját, a zsidókérdést is másként 

kezelték. A magyarság vezetői hatalomnélküliségük, politikai helyzetükből adódó széleskörű 

érdekképviseleti munkájuk és az erdélyi demokratikus egyházi hagyományok miatt idegenkedve 

néztek a rendi-neobarokk Magyarországra. Ettől függetlenül a magyar politikai nemzet részének 

tekintették magukat.
408

 Ezért 1940-től minden olyan állami szervezet kiépítését támogatta a helyi 

elit, ami a magyar államiságot megerősítette és a nemzeti jelleget kidomborította. Ilyenek voltak 

a különböző honvédelmi szervezetek is. 

Az 1938. évi IV. törvénycikk értelmében a Magyar Tűzharcos Szövetség tagja lehetett az a 

magyar állampolgár, aki az 1914-1918. évi világháborúban teljesített arcvonalbeli szolgálata 

alapján a Károly-csapatkereszt igazolt tulajdonosa volt. Az első világháború frontharcosainak 

bajtársi és érdekvédelmi szervezete hamarosan létrehozta székelyföldi szervezeteit is. A 

szövetség országos elnöke Takách-Tolvay József nyugállományú altábornagy volt, aki a 

központi szervezet szervezési osztályának képviselőit küldte Székelyföldre, hogy koordinálják a 

helyi tűzharcos főcsoportok és csoportok megalakulását. 1941 elején alakult meg Csík 

vármegyében a „Csíkszeredai Magyar Tűzharcos Szövetség Főcsoport”, melynek 

alárendeltségébe tartoztak a városi és községi szinten létrehozott tűzharcos csoportok.
409

 Akik a 

tűzharcos státuszt meg szerették volna kapni, kérést kellett beadjanak a központi szervezethez, 

mely mellé csatolniuk kellett a háborús katonai és tűzvonalbeli szolgálatra vonatkozó 

mindennemű eredeti katonai személyi okmányt. Akiknek semmilyen iratuk nem volt, azok 
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részére a velük együtt szolgált bajtársak kellett esküvel tanúskodjanak a községi elöljáróság 

jelenlétében, tisztek esetén pedig a tanúk írásbeli nyilatkozatot kellett benyújtsanak.
410

  

1941-1942-ben a községekben is megalakultak a tűzharcos csoportok. Gyergyóújfaluban 

1942. január 4-én, a 170 tűzharcos jelenlétében zajló alakuló gyűlésen Dr. Voitsek Ottó 

főhadnagy, a központi tűzharcos szövetség szervezési osztályvezetője és Lázár Gyula tartalékos 

százados, a gyergyószentmiklósi tűzharcos csoport vezető tisztje látta el tanácsokkal a helyi 

szervezetet. A „Gyergyóújfalvi Tűzharcos Csoport” elnöke Rácz Vince lett, akinek egy 

társelnök, két alelnök, két titkár, pénztárnok, két ellenőr, kivonulási osztályvezető, törzsvezető, 

körzetvezető, hat alkörzetvezető és két zászlótartó segítette munkáját. Hogy a Horthy-rendszerre 

jellemző beszédmód és a székely falu viszonyai hogyan találkoztak, rávilágít az alakuló ülésről 

fennmaradt beszámoló. A rendezvényt Mánya Gyula tartalékos főhadnagy, a helyi csoport 

szervező tisztje nyitotta meg a helyi kultúrházban, amit csíki fenyővel, történelmi képekkel és 

nemzeti színű lobogókkal díszítettek fel: „a díszasztalhoz lép s (…) lelkes, magas szárnyalású, 

üdvözlő beszéddel köszönti a (…) helyi tűzharcos csoport tagjait és a nagyszabású, összegyűlt, 

fegyelmezett rendben várakozó lakósságot. Rohamlépésekkel átszáguld beszédében az elmúlt 

időkön, és mint arra hivatott, rövid beszámolót tart elvégzett munkájáról.” Ezután Rácz Vincze 

helyi plébános, tartalékos hadnagy emelkedett szóra: „A gyergyóújfalvi tűzharcosok (…) 

csoportját (…) arra kérem, a mostani fronton is az előbbihez méltó, komoly, székely nemes, fehér 

harisnyás és a régi kedves szőttes gúnyás hűséggel harcolja meg ezt a küzdelmet, amelyet az 

Úristen és Hazánk szeretett Kormányzója irányítása mellett a Magyar Haza sorsa tőle 

megkövetel!”
411

  

A tűzharcosok, az első világháborús hőskultusz ápolása mellett sokoldalú társadalmi szerepet 

vállaltak. 1942 júniusában a Csíkszeredai Tűzharcos Csoport nevében, Kovács Károly 

törzsvezető kéréssel fordult Csík vármegye alispánjához, hogy támogassa a 40 tagú küldöttségük 

Muraszombatra való utazásának költségeit, mivel a délvidéki bevonulás emlékére a város 

számára országzászlót szeretnének ajándékozni. A zászlót elkészíttették a tűzharcosok, azonban 

Ábrahám József alispán nem tudott anyagi fedezetet biztosítani utazásukhoz.
412

 Ezért a 

Belügyminisztériumhoz fordultak, mely 2000 P-s adománnyal támogatta az akciót, továbbá 

gyűjtést végeztek Csíkszeredában, az alispán engedélyével.
413

 A veteránok néha jó budapesti 

kapcsolataiknak köszönhették érdekérvényesítő sikereiket, mivel volt parancsnokaik gyakran 

                                       
410

 Magyarországi Rendeletek Tára. 49/1939. 128. A m. kir. honvédelmi miniszter 1939. évi 1.100  Eln. Hg. 

számú körrendelete. 
411

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 1919/1942. 
412

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 3808/1941. 
413

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 5299/1941. 



103 

 

magas állami pozíciót töltöttek be aktív vagy nyugállományú tábornokokként és a bécsi 

döntésnek köszönhetően újra találkozhattak a volt bajtársak.  

A volt m. kir. 9. honvéd huszárezred bajtársi szövetsége 1941. június 28-án először tartotta 

ezredünnepét Marosvásárhelyen. Októberben vitéz Tóthvárady Asbóth István nyugállományú 

altábornagy, a bajtársi szövetség nevében, levélben fordult a székely vármegyékhez, hogy 

támogassák szoborállítási tervüket: „A 22 éven át hontalan ezred tisztjeiben, altisztjeiben és 

huszáraiban élt még a zászlóhoz való ragaszkodás érzése, a hősök emlékének tisztelete és 

kegyelete. Ezért elhatározták egy ezredemlékmű felállítását, mely hirdetője legyen a 

bajtársiasságnak, az elesett hősök emléke kegyeletének és tiszteletének.”
414

 Jelenlegi 

információink szerint sohasem készült el a tervezett lovas szobor. 

Sikeresebb volt a volt brassói m. kir. 24. honvéd gyalogezred háromszéki bajtársi 

közösségének emlékműállítási törekvése, melynek eredményeképpen a Sepsiszentgyörgy 

melletti Rétyen 1941. szeptember 7-én avatták fel a 24-es honvédet ábrázoló, egész alakos 

szobrot. Az emlékmű felállítását támogatta Páll Ferenc szentivánlaborfalvi földbirtokos és 

malomtulajdonos, aki menedékházat is szeretett volna építeni az általa megvásárolt területre, 

azonban tervét az idő rövidsége miatt nem tudta megvalósítani.
 415

 

Csík vármegye alispánja 1942. április 25-én hirdette ki a Belügyminisztérium rendeletét, 

miszerint ott, ahol ez eddig nem történt meg, az 1938 óta hősi halált halt honvédeknek és az első 

világháború hősi halottainak emlékművet vagy emléktáblát kell felállítani a nevek 

feltüntetésével. A felhívás azt is előírta, hogy az avatási ünnepségek minden év május utolsó 

vasárnapján, vagyis hősök napján legyenek.
416

 Több székelyföldi település élt is a lehetőséggel 

és általában az első világháborús hősi halottak neve mellé az emlékművekre felkerültek az 1848-

1849 évi szabadságharcban részt vettek nevei is.
417

  

A volt m. kir. 24. honvéd gyalogezred bajtársi közösségének egyik aktív tagja, vitéz Gaály 

Ernő nyugállományú vezérőrnagy volt, akinek szerkesztésében, 1944 júniusában jelent meg a m. 

kir. 24. honvéd gyalogezred történetét összefoglaló kötet. 1944. június 11-én a Csíki Lapok is 

felhívta a volt 24-esek figyelmét
418

 a Székelyudvarhelyen megjelent könyvre, mely stílusában és 
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szerkesztésében a két világháború között, az anyaországban megjelent első világháborús 

alakulattörténetek mintáját követi.
419

 

Gaály Ernő a háborús évek alatt Csík és Udvarhely vármegyék vitézi szervezeteit is 

irányította.
420

 A Vitézi Rend konzervatív, keresztény és nemzeti értékrend alapján álló, a 

kormányzattal megegyező politikai elveket és ideológiát valló nemzetvédelmi szervezet volt.
421

 

Az 1920 óta létező Országos Vitézi Szék Észak-Erdélyben is megalapította helyi szervezeteit. A 

magyar kormány a hátország biztosításában és a visszacsatolt területek konszolidálásában szánt 

feladatot a szervezetnek, hiszen a HM alá tartozó Országos Vitézi Szék a békehadrendben a 

hatóságok között szerepelt. Ennek következtében a Vitézi Rend a polgári közigazgatás 

megszervezésével párhuzamosan állított fel új vármegyei vitézi székeket Észak-Erdélyben.
422

 

Minden székelyföldi vármegyében létrejött egy-egy Vitézi szék, élén a vármegyei vitézi 

székkapitánnyal. A járásoknak külön szervezetük volt, élükön a vitézi hadnaggyal és a 

községeknek szintén, élükön a vitézi őrmesterrel. 1940 decemberében Kolozsváron megalakult a 

9. Vitézi Törzsszék, mely 1942 januárjában a „Mátyás Király 9. Vitézi Törzsszék” nevet vette 

fel. A törzsszék vitézi törzskapitánya vitéz Benkő Béla vezérőrnagy lett. Alárendeltségébe 

Kolozs, Szilágy, Szolnok-Doboka és Beszterce vármegyék vitézi szervezetei tartoztak.
423

  

A székelyföldi vármegyei vitézi szervezeteket a marosvásárhelyi „Csaba Királyfi 10. Vitézi 

Törzsszék” irányította, élén vitéz Vida Gyula
424

 nyugállományú vezérőrnaggyal. 
425

 A 

marosvásárhelyi származású Vida az első világháború idején, a volt nagyszebeni m. kir. 23. 

honvéd gyalogezredben szolgált. Szolgálatát hadnagyi rendfokozatban, zászlóaljsegédtisztként 

kezdte meg még a háború kitörése előtt.
426

 1920 után Magyarországon maradt, később a Vitézi 
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Rend tagja lett. 1939-ben a honvédelmi miniszter nyugállományú tábornoki címet adományozott 

részére.
427

 

Észak-Erdélyből hamarosan közel 3000, zömmel magyar nemzetiségű személy jelentkezett a 

Vitézi Rendbe, akik felavatásuk után, első világháborús kimagasló harctéri teljesítményükért 

vagy a Székely Hadosztály keretében tett katonai szolgálatukért vitézi telek várományosai 

lettek.
428

 A székelyföldi vármegyeközpontokban több vitézavatásra került sor a háború alatt. 

1942. március 2-án a marosvásárhelyi vármegyeházán volt vitézavatás, ahol Vida Gyula 

vezérőrnagy méltatta a vitézeket. Vitéz Kolthay Ferenc altábornagy felesége pedig tanácsokkal 

látta el a megjelent „nemzetes asszonyokat”.  

Marosvásárhelyen elhatározták a Vitézi Rend Zrínyi Csoport helyi alakulatának 

megszervezését is.
429

 A Vitézi Rend Zrínyi Csoportja 1936-ban jött létre, mely a „magyar 

katonaeszmény intézményes szolgálatát” felvállaló társadalmi szervezetként határozta meg 

önmagát. Céljait tudományos, irodalmi és művészeti tevékenység kifejtésével, valamint 

különféle propagandaeszközök, könyvkiadás, előadások, rendezvények tartásával kívánta 

megvalósítani.
430

 Vida vezérőrnagy irányításával a vitézi törzsék szervezte meg 1943. 

december 6-án a csíkszeredai Miklós napi ünnepséget, Horthy Miklós kormányzó névnapja 

alkalmából, melyen ünnepi beszédet mondott vitéz Albert Vilmos, a római katolikus 

gimnázium címzetes igazgatója.
431

 A székelyudvarhelyi ünnepségen Bíró Lajos tartalékos 

főhadnagy, vitézi széktartó bemutatta a vitézek új zászlóját, majd az eseményt a helyőrség 

díszmenete zárta.
432

 A fenti esetből az látszik, hogy e mozgalomba bekapcsolódott a helyi 

elit számos tagja, első vikágháborús volt katonatisztek, többen oktatási intézmények 

képviselőiként. 

1940. november 14-én az 1. hadsereg katonai közigazgatási csoportja elrendelte a 

„Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetség” észak-erdélyi 

vármegyei osztályainak megszervezését.
433

 Az 1929-ben újjászervezett intézmény a 

hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák érdekképviseleti szerve volt, mely a rászorulókat 

anyagi, munkaügyi és egészségügyi téren támogatta. A HONSZ országos elnöke vitéz dr. 
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a továbbiakban: ANDJMS), Fond. 837. Pretura Plășii Mureșul de Sus (Marosi Felső Járás Járásbíróságának 

iratai, a továbbiakban: Marosi Felső járás iratai). 1940/23. 
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Árvátfalvi Nagy István
434

 ügyvéd, országgyűlési képviselő volt, aki 1940. november 16-án több 

erdélyi városban emlékzászló átadási ünnepségeket szervezett. HONSZ bizottságok indultak 

útba Kolozsvárról a különböző helyszíneken megszervezett rendezvényekre.
435

 A vármegyei 

HONSZ szervezetek mielőtt megkezdték munkájukat, összeírták az adott vármegye területén a 

hadigondozottak létszámát. A HONSZ Csík vármegyei osztálya 1941 novemberére állította 

össze a vármegyében élő hadigondozottak névjegyzékét, azonban a működés biztosításához 

anyagi támogatást kértek Ábrahám József alispántól, mivel a hadigondozottak a vármegye 

területén nem voltak abban a helyzetben, hogy tagdíjat fizessenek. Ábrahám alispán 1942. július 

13-án végül 300 P-vel támogatta működésüket.
436

  

Az első világháború óta hadirokkantként élők számára fontos volt a szervezet kiterjesztése 

Székelyföldre, az első világháborús hadiárvák azonban már felnőttek és jórészt családot 

alapítottak. Mivel a székelyföldi alakulatok zöme nem vett részt 1944 tavaszáig 

harccselekményekben, ezért a területen nem növekedett számottevően a hadiárvák és a 

rokkantak száma a békeévekben.
437

 1941. december 3-án a HM felhívta a közigazgatási 

hatóságok figyelmét, hogy segítsék elő a hadiárvák mellé gondozó kijelölését és 

magánszemélyek vagy szervezetek bevonásával anyagi támogatásukat is. A minisztérium a 

hadigondozás menetét a 23. (polgári) osztályán keresztül ellenőrizte.
438

 

A HONSZ helyi szervezetei megkönnyítették a hadigondozó bizottságok működését, 

melyeket Észak-Erdélyben 1940. november 21-től állítottak fel a HM rendelete szerint, az 

Országos Hadigondozó Hatóság alárendeltségében. Összesen négy bizottságot szerveztek, 

melyek közül a IV. számú került Marosvásárhelyre.
439

 A IV. hadigondozó bizottság Csík 

vármegyei igénymegállapító bizottsága 1941. január 8-tól kezdte meg munkáját, melyet a 

hadigondozottak igényjogosultságának elbírálására hoztak létre a vármegyékben. A bizottság 

tagjai voltak: elnök, honvédorvos, honvéd számvevőségi tisztviselő, központi illetményhivatali 

                                       
434

 vitéz árvátfalvi Nagy István (Nagyszeben, 1893 - ?) országgyűlési képviselő, ügyvéd. Középiskoláit 

Székelyudvarhelyen végezte. 1914 őszén bevonult katonai szolgálatra. 1915-ben a keleti hadszíntéren 

megsebesült és rokkant maradt. 1918-ban a budapesti tudományegyetemen avatták doktorrá. Ugyanebben 

az évben ügyvédi vizsgát tett. 1919-1921 a Timót-utcai hadigondozó intézet igazgatója volt. Több ügyvédi 

érdekképviseleti szervezet tagja is volt. 1935-től országgyűlési képviselő lett a Nemzeti Egység Pártjának 

színeiben. 
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 ANDJMS Marosi Felső járás iratai. 23/1940. 
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 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 11400/1941. 
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 A Kárpát-csoport 1941 őszi harcai után országos szinten kb. 300 volt a nyilvántartott hadiárvák száma 

Magyarországon. 
438

 ANDJHR Fond 1. Primăria Orașului Gheorgheni (Gyergyószentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának 

iratai, a továbbiakban: Gyergyószentmiklós város iratai), dosar. 219/1942. 564. f. 
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 A trianoni Magyarországon minden járásban, törvényhatósági jogú és megyei városban, továbbá Budapest 

közigazgatási kerületein működtek a hadigondozó bizottságok. 
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közeg, az illetékes járás vagy város hadigondozási szakelőadója és az illetékes járási vagy városi 

tisztiorvos. 

Azonban a nagyszámú összeírt és felhívásra jelentkező hadirokkant miatt, további ún. 

helyszíni hadigondozó bizottságokat is felállítottak, szintén a vármegyeszékhelyeken. Váry 

Nándor ezredes vezetésével a II. számú helyszíni hadigondozó bizottság érkezett Erdélybe. 

Lassította a hadigondozás ügyének rendezését, hogy a jelentkezők közül sokan hiányosan 

terjesztették be kérelmeiket, ezért 1941. április 17-én, Marosvásárhelyen másodszor tárgyalták 

meg azoknak a kérvényeit, akiket először további okmánybeszerzésre utasítottak.
440

 A 

bizottságok által összeírt személyek részére a honvédelmi miniszter hagyta jóvá a havi 

támogatási összeget. 

A hadirokkantak helyzetét társadalmi szinten is igyekeztek javítani. 1941-ben a volt brassói 

cs. és kir. 2. huszárezred anyaországi tisztjei gyűjtést rendeztek a hadirokkantak és a 

sokgyermekes családok részére. 1942. január 3-ára 500 P gyűlt össze az ezred volt székely 

huszárainak részére.
441

 

Az első világháború székely veteránjai főszerepet vállaltak a polgári lövész szervezetek 

megszervezésében is. Az Országos Magyar Lövész Szövetség Erdélyi Kerületi egyesületei 1941-

ben kezdték meg működésüket. Az Erdélyi Lövész Kerület főfelügyelője és főlövészmestere 

báró Atzél Ede földbirtokos lett. A lövész egyesületek községenként alakultak meg, tagjuk 

lehetett minden feddhetetlen magyar állampolgár, főleg céllövő sportban jártas személyek, 

kivéve a zsidónak minősülőket. Az egyesületek célja a céllövő sport iránti érdeklődés felkeltése, 

ébrentartása volt és a céllövés gyakorlása közösségépítő jelleggel. A városokban és községekben 

lövészotthonokat hoztak létre könyvtárakkal és folyóiratokkal. Lőtereket rendeztek be, ahol 

lőgyakorlatokat és versenyeket szerveztek. A helyi közösség számára ünnepélyeket, 

kirándulásokat és ismeretterjesztő előadásokat tartottak. Legtöbbször a helyi közigazgatás, 

egyház és oktatási intézmények elöljárói voltak az egyesületek vezetői, a honvéd helyőrség vagy 

a helyi leventeparancsnokság tisztjeinek szakmai támogatásával.
442

 

A székelyföldi lövészegyesületeknek kiemelt jelentőséget tulajdonítottak, mivel a terület 

fokozottabb határvédelmet igényelt. Csíkszeredában 1941. március 6-án indult az első 

lövészparancsnoki tanfolyam, melyet sorra követett a városok és községek egyesületeinek 

                                       
440

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 3462/1941. 
441

 ANDJCV, Fond 545. Primăria Comunei Brăduț (Bardóc Község Polgármesteri Hivatalának iratai, a 

továbbiakban: Bardóc község iratai), dosar 16/1942. 57. 
442

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 8773/1941. 
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megalakulása.
443

 Gyergyószentmiklóson 1941. június 3-án alakult meg a „Gyergyószentmiklósi 

Székely Lövész Egyesület” László Ignác főesperes szervezésében, aki az alakuló ülést is 

elnökölte. Az egyesület elnöke Csathó Árpád
444

 bankigazgató lett. Az ülésen részt vett az 

Országos Magyar Lövész Szövetség ügyvezető titkára, Verbőczi Kálmán alezredes és Rovó 

Ferenc hadnagy, gyergyószentmiklósi járási leventeparancsnok, aki felajánlotta segítségét az 

egyesületnek. Ezután megalakultak az egyesület szervei: közgyűlés, választmány, elnökség, 

tisztikar, különböző bizottságok és szakoktatók.
445

 A „Csíkszentgyörgyi-Csíkbánkfalvi Közös 

Székely Lövész Egyesület” 1941. július 8-án alakult meg az erdélyi lövész kerület kiküldöttének 

jelenlétében. Az egyesület feladatait Adorján Ferenc földbirtokos ismertette, aki hangsúlyozta „a 

magyar összefogás és összetartás, s ennek keretein belül a magyar érzés és ősi katonai erények 

ápolását és fejlesztését.”
446

 

A „Csíktaplocai Székely Lövész Egyesület” alakuló ülése 1941. augusztus 20-án volt, melyen 

jelen volt Pál Gábor csíki országgyűlési képviselő és felesége is. Az egyesület elnökévé Gegő 

Dénes községi bírót választották, a lőgyakorlatokat Tompos Sándor
447

 igazgató-tanító vezette.
448

 

A csíkkozmási lövész egyesület alakuló ülését 1941. november 2-án tartották, ahol a magyar 

csapatokat 1940 őszén fogadó Szántó Lőrinc községi bíró elnökölt. Az egyesület elnöke Mátyás 

István kereskedő lett.
449

 Látható, hogy e szervezetek megalakulásának a helyi elit részét képező 

tűzharcosok voltak a mozgatórugói, akiket a székelyföldi politikai vezetők és egyházi elöljárók is 

támogattak. 

Miután Székelyföldön a lövészegyesületek létrejöttek, 1943. április 15-én a HM elhatározta a 

„Székely Lövész Szövetség” létrehozását, melynek célja volt „a lövészkötelezettség segítségével 

a székelységnek, társadalmi és sportbeli működésének intézményes keretet adni, amelyen belül a 

katonaeszmény érvényesül, felébresztve a székelység hivatástudatát”.
450

 A Székely Lövész 

Szövetség, mint ernyőszervezet 1944-ben, Marosvásárhelyen szervezte meg a „Székely 
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 GYFL, Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltár: Gyergyószentmiklósi Főesperesség Iratai, Iktatott Iratok, 58. 

sz. /1940 
444

 Csathó Árpád (Gyergyótölgyes, 1896 - ?) tartalékos hadnagy. 1918-ban hadnagyi rendfokozatban fejezte 

be az első világháborút a m. kir. 24. honvéd gyalogezred soraiban. A két világháború között a 

gyergyószentmiklósi Transylvania Bank igazgatója volt. A második világháború után a diktatúra idején 

meghúrcolták. Bajna György közlése. 
445

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 8830/1941. 
446

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 6862/1941. 
447

 Tompos Sándor (Csíkszentgyörgy, 1899 - ?) tartalékos őrmester. 1918-ban őrmesteri rendfokozatban érte 

meg a világháború végét. 
448

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 8773/1941 
449

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 11007/1941. 
450

 HL VKF Eln. 1. o. 5161/1943. 
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Lövészviadalt”, mely a legtehetségesebb lövészek versenye volt.
451

 A különböző honvédelmi 

szervezeteken keresztül egyre inkább összefonódott a székelyföldi katonai és civil szféra. 

 

VIII. 2. A székely határőr-zászlóaljak megszervezése 

Az újkori székely határőrvidék modern keretek közötti visszaállításának igénye többször 

felmerült 1940 őszén. Szeptember 13-án vezető erdélyi értelmiségiek helyzetjelentést állítottak 

össze gróf Teleki Pál miniszterelnök számára: „A székelység ősi létformája a katonáskodás, s 

mivel Székelyföld stratégiai fekvése, illetve a Máramaros-Mezőség-nyak miatt Székelyföldön 

nagyobb katonai készenlét tartandó, leghelyesebb lenne a székelység azonnali katonai átképzése, 

illetve kiképzése a rendkívüli helyzet indokolta magasabb zsold mellett, s ennek állandósítása a 

régi határőrezredek korszerű visszaállításával.”
452

 Az elképzelést támogatták a székelyföldi 

politikai vezetők, Teleki Pál miniszterelnök és Bethlen István is. 

Pál Gábor ügyvéd már a két világháború közötti román parlamentben is képviselő volt. A volt 

m. kir. 9. honvéd huszárezred főhadnagya 1940. október 3-tól a magyar országgyűlésbe behívott 

45 erdélyi képviselő egyike lett és egyben az erdélyi parlamenti csoport vezetője.
453

 A 

Képviselőház 1940. december 2-i ülésén elmondott beszédében kérte a honvédelmi minisztertől 

a székely határőrizeti rendszer visszaállítását.
454

 

A Székely Határőrség létrehozását katonai vonalon támogatták a székely származású 

tábornokok, mint vitéz lófő nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes, vitéz primor szotyori Nagy 

Gyula altábornagy, vitéz lófő dálnoki Miklós Béla és primor dálnoki Veress Lajos
455
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 Székely Határőr 1. (1944) 6. sz. 
452

 VITA Sándor: Erdélyi gazdaság, erdélyi politika. Tanulmányok, cikkek, dokumentumok. 1933-1940. 

Kolozsvár, Polis Könyvkiadó, 2015. 409. 
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 OLÁH 2016. 618. 
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 „Az a helyzet, amelyben most vagyunk, amikor a székelység zsákszerű megszorultságban van, 

megköveteli, hogy a honvédelmi miniszter úr tegye megfontolás tárgyává a székely katonai határőrvidéknek 

most már magyar alapon való megszervezését. (Elénk helyeslés és taps a bal - és a szélsőbaloldalon és a 

középen.) Számunkra nem egységes szabályok kellenek, mert Erdély keleti szélén nem volnának székelyek, 

ha mindig egységes szabályok alatt éltünk volna. Nálunk a honvédelem tekintetében különleges szabályok 

alkotandók. Svájci mintára ott kell, hogy legyen a lőszer, a puska, a ruha, (Úgy van! Úgy van! - Taps a bal- 

és a szélső-baloldalon és a középen.) hogy veszedelem idején azonnal talpra ugorjunk, korhatárra és 

szolgálati kötelezettségre való tekintet nélkül mindenki, minden épkézláb ember (Élénk helyeslés és taps. - 

Horváth Géza: Gens bellicosissima!).” Lásd: Az 1939. évi június hó 10-re hirdetett országgyűlés 

képviselőházának naplója. XII. kötet. Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat 

Könyvnyomdája, 1942. 164 ülés, 1940. december 2; Gens bellicosissima jelentése: legharciasabb nép. 
455

 Veress Lajos (Sepsiszentgyörgy, 1889. október 6. – London, 1976. március 29.), vezérezredes.  

1901-től hivatásos tiszt. Részt vett az első világháborúban, majd a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében 

is szolgált. 1922-1924 között a Hadiakadémia hallgatója. Ezt követően csapatszolgálatot teljesített, tanított 

a Ludovika Akadémián és diplomáciai feladatokat is ellátott. 1938-tól dandárparancsnok. 1941 őszétől az I. 

gyorshadtest, majd 1942 áprilisától az 1. páncélos hadosztály parancsnoka. 1942. november 15-től 1944. 

augusztus 28-ig a IX. hadtest, majd ezután a 2. hadsereg parancsnoka. A kormányzó akadályoztatása 

esetére helyettesének nevezi ki, azonban a tábornokot 1944. október 16-án a németek letartóztatták. A 
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tábornokok.
456

 E katonai vezetők előnevei mutatják, hogy őseik a fejedelemség kori székely 

hadszervezetben lófők, vagyis egy lovas katonát kiállító családok vagy primorok, vagyis 

parancsnoki beosztást betöltő székely nemesi családok voltak. Végig harcolták az első 

világháborút, majd 1918 után Magyarországon maradtak, ahol a hivatásos katonatiszti pályát 

választották. Székely származásukra büszkék voltak és 1940 őszén, látva Székelyföld súlyos 

stratégiai helyzetét, támogatták a terület katonai megerősítését. 

Ily módon a Pál Gábor által hivatalosan is képviselt helyi önvédelmi szerveződésre való 

törekvés találkozott a magyar hadvezetés elképzeléseivel. Székelyföldet annyira akarták 

katonailag megerősíteni, hogy háború esetén az itt védekező alakulatok bekerített helyzetben is 

legalább egy hónapig ellenálljanak, időt biztosítva az ország belső területeiről nagyobb 

seregtestek felvonulásához. Ezért volt szükséges a székely férfilakosságnak a meglévő 

hadrenden felüli felhasználására a határvédelem eredményes végrehajtásához.
457

 Teleki 

miniszterelnök először 1940. szeptember 5-én, a szatmárnémeti bevonuláson tájékoztatta erről 

Bartha Albert honvédelmi minisztert, aki magáévá tette az elképzelést.
458

 

A Honvéd Vezérkar és a HM illetékesei mielőtt munkához láthattak volna, már több tervezet 

készült a Székely Határőrség felállításáról. Wild József nyugállományú vezérkari százados 1940. 

szeptember 6-án levelet írt a honvédelmi miniszternek, melyben kifejtette, hogy a Beszterce-

Naszód vármegyei területekre is be kellene betelepíteni a székelységet és kiterjeszteni északra a 

létrehozandó határőrvidéket. Gyalui Boér György nyelvész szintén a honvédelmi miniszternek 

címezte levelét 1940. szeptember 29-én, aki ugyancsak Székelyföld területének kiterjesztése 

mellett érvelt és ez által a 300.000 katonát kiállító „Székely X. Hadtest” létrehozását javasolta.
459

 

Suhay Imre nyugállományú altábornagy, katonai szakíró az újkori székely határőrvidék 

hatékonyságát méltatta: „célszerű a régebbi idők sokszor igen jó elgondolásaival, intézményeivel 

foglalkozni: nem volna-e jó egyik-másikát modern köntösben feltámasztani.”
460

 

Gyakran a valós helyzetismeretet nélkülöző felvetések helyett a HM különböző osztályai 

1940 novemberétől folytattak előmunkálatokat a „székelység polgárőrségszerű 

megszervezésére”. Mígnem 1941. május 6-án Bartha honvédelmi miniszter úgy döntött, hogy a 

                                                                                                                    
nyilas hadbíróság 15 évi fegyházra ítélte, ahonnan a fegyház kiürítésekor megszökött. 1947-ben az un. 

„köztársaságellenes” összeesküvéssel kapcsolatos perben halálra ítélték, végül az ítéletet életfogytiglani 

börtönbüntetésre változtatták. Lásd: SZAKÁLY 2003. 366. 
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 SYLVESYTER 1996. 40. 
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 KOLTAI Jenő: Egy honvédtiszt naplója. Calgary, Corvin Publishing Ltd., 1984. 413. (a továbbiakban: 

KOLTAI 1984) 
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 Az 1939. évi június hó 10-re hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. XII. kötet. Budapest, 

Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Könyvnyomdája, 1942. 230. ülés, 1941. december 3-án. 
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 ILLÉSFALVI 2009. 204-205. 
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 SUHAY Imre: A székely határőrvidék. Pesti Hírlap, 62. (1940) 215. sz.  
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kérdéssel 1941 végén fognak újra foglalkozni. Május 8-tól viszont Bárdossy László 

miniszterelnök kérésére ismét folytatódtak a tervezési munkálatok, mivel a miniszterelnök a 

„székely polgárőrség” mielőbbi felállítását támogatta. 1941. május 20-án a honvédelmi miniszter 

elrendelte a „székely őrségek” megszervezését, melynek végrehajtásával a IX. 

hadtestparancsnokságot bízta meg. Azokon a településeken tervezték felállítani a polgárőrség 

jellegű székely őrségeket, amelyek nem rendelkeztek határvadászőrssel vagy más helyőrséggel a 

határszakasz 2-3 km-es sávjában. A Melegföldvár és Kommandó közötti mezőségi határszakaszt 

a 27. gyalogezred és a 69. határvadászezred között nyolc részre osztották fel, melyekben az 

illetékes csapattest parancsnokságoknak kellett megszervezni a székely őrségeket. A raj, szakasz 

és század erejű egységek állományát helyből tervezték toborozni, „megbízható székely-magyar 

lakosokból”. Parancsnokul megbízható, 1918 előtt katonai szolgálatot teljesített személyeket 

terveztek kinevezni. A fegyverzetet szerb és cseh zsákmányfegyverzetből fedezték volna, ami 

8000 puskát és 800.000 darab töltényt jelentett. A kolozsvári hadtestparancsnokság 1941. 

augusztus 6-i jelentésében 56 községben, 54 őrség keretében 3500 fő „székely őr” részleges 

felfegyverzéséről számolt be, továbbá javaslatot tett, hogy Székelyföld keleti határán is állítsák 

fel a székely őrségeket és Kalotaszeg vidékén is szervezzenek polgárőrséget. Augusztus 18-án a 

honvédelmi miniszter beleegyezését adta a székely őrségek kibővítéséhez és az észak-erdélyi 

polgárőrség létrehozásához.
461
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18. A székely őrségek elhelyezkedése Székelyföldön 

 

1941 őszén a HM végül mégiscsak elvetette a székely őrségek kibővítésének és a kalotaszegi 

polgárőrség felállításának gondolatát, helyette 28 székely határőr-zászlóalj felállítását rendelte el, 

900.000 P hitelkeretet jóváhagyásával.
462

 1942. január 22-én a Honvéd Vezérkar hadműveleti 

osztálya és a HM képviselői közös értekezleten véleményezték a Székely Határőrség 

létrehozásáról szóló rendeletet.
463

 

1941-1942 fordulóján gőzerővel folyt a tervezés a IX. hadtest parancsnokságán is, ahol 

Horváth Ferenc vezérkari ezredes és Kásás Andor vezérkari őrnagy kezdték el a 

szervezőmunkát.
464

 Az anyagi nehézségek miatt 1942 tavaszán csupán 20 székely határőr-

zászlóalj felállítását hagyta jóvá a HM, melynek gyakorlati kivitelezése 1942 márciusától 

kezdődött, vitéz felsőtorjai Kozma István
465

 vezérkari ezredes irányításával. Kozma vezérkari 
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ezredes, akit 1942. március 1-től a „IX. hadtest székelyföldi kirendeltségének” élére neveztek ki, 

képzett törzstisztnek számított és székelyföldi származása révén jól ismerte a helyi viszonyokat 

is. Háromszéki katonacsaládból származott, nagyapja 1848-49-ben Bem József tábornok 

segédtisztje volt. Ő maga főhadnagyi rendfokozatot ért el az első világháború végére, a volt 

kolozsvári m. kir. 21. honvéd gyalogezred állományában. 1918 őszén belépett a Szocialista 

Diákok Szervezetébe és a Szociáldemokrata pártba, majd a budapesti államrendőrségi 

karhatalomban, illetve a budapesti vörös őrségben teljesített szolgálatot. 

1919-től másfél évig a budapesti Közgazdasági Egyetem hallgatója volt, végül tanulmányait 

megszakítva, mégiscsak a katonai pályát választotta. A Hadiakadémiát 1926-ban fejezte be, majd 

három év csapatszolgálat után a honvédelmi miniszter szárnysegédje lett. 1937-től, mint 

vezérkari alezredes, a Hadiakadémia tanáraként is tevékenykedett. Az erdélyi bevonuláson a 

miskolci VII. hadtest vezérkari főnökeként vett részt. A székelyföldi bevonulási ünnepségekről 

fennmaradt filmhíradókon és fényképeken gyakran feltűnik alakja: „Huszt, 1940. VIII. 31. 10 h. 

Visszatér 22 éves rabság után az ősi föld, az ősi ház. Szegény jó édesanyám, csakhogy megérte 

ezt a nagy örömet! Laji bácsi, a testvérek, a rokonok – mi mindannyian bizonyára sírtunk – 

boldog örömünkben! (…) IX. 9. Ünnepélyes bevonulás Csíkszeredába. Hála a Mindenhatónak, 

hogy ezt megértem!”
466

 A szociális kérdések iránt érzékeny törzstiszt nemcsak a Székely 

Határőrség megszervezését tekintette feladatának, hanem Székelyföld társadalmi és gazdasági 

helyzetének javításán is fáradozott: „Egész székelyföldi szolgálatom alatt egyetlen feladatot 

ismertem: szűkebb hazám védelmének megszervezését és a székely nép megsegítését, 

megerősítését.”
467

 

Kozma vezérkari ezredes keménykezű katona volt, sajátos személyiségét így jellemezte 

Kékkői László főhadnagy: „Székely ember, vad katona. Ő osztja ki a megérkező első 

kitüntetéseket. (…) Most látom az „Öreg”-et. Amellett, hogy vadember, meglehetősen pózőr is. 

Mindent kifogásol. (…) Megkezdődik a kitüntetések átadása. Inkább színházi főpróba jellege van 

a dolognak. Ha nem elég színpadias valamelyik mozzanat, megismételteti, és úgy fényképezteti 

le.
468

 Őt is minden oldalról, többféle pózban megörökítik.”
469

 Munkáját a kötelességteljesítés és 

a honvédelmi érdekek következetes képviselete jellemezte, emiatt gyakran konfrontálódott a 

székelyföldi elöljárókkal is. Sok, az első világháború harcterein szocializálódott kortársához 

                                                                                                                    
1944. július 1-től a 25. gyaloghadosztály parancsnoka. A hadműveleti területen még a hónap végén 
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 HL TGY. 4086. KOZMA István: Erdély újra magyar föld. 
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hasonlóan, „a világháború valóságos viszonyai, szélsőséges helyzetei meghatározták és 

„megkeményítették karaktervonásait”, azaz a „funkció élessége offenzívabb személyiséget 

eredményezett”.
470

 

Személyiségére rávilágít 1940. nyári döntése, amikor a honvédelmi miniszterrel történt 

„nézeteltérése” miatt önként vált meg a szárnysegédi beosztásból, majd kérte csapathoz való 

áthelyezését. A korban egy vezérkari ezredes számára e beosztás a maximumot jelenthette, ahol 

széleskörű kapcsolatokat építhetett, ami biztosíthatta tábornoki kinevezésének útját is. De Kozma 

vezérkari ezredes inkább egy vidéki hadtestparancsnokságra távozott.
471

 

A Marosvásárhelyen székelő IX. hadtest székelyföldi kirendeltségén Kozma vezérkari 

ezredes mellett egy-egy százados, hivatásos írnok tiszthelyettes, gépkocsivezető tisztes és 

közigazgatási szakközeg tevékenykedett.
472

A székely határőr-zászlóaljak szervezését a járási 

levente
 
és a katonai parancsnokságok végezték, később pedig a már megalakult székely 

határőr zászlóalj-parancsnokságok. A személyi állomány kétharmada 42-48 évesek közül, 

egyharmada pedig a 48-60 évesek közül került ki (II. és III. korcsoportba tartozó 

tartalékosok és póttartalékosok).
473

 

A székely határőr-zászlóaljak járásonként, századaik községenként, szakaszaik 

falvanként alakultak meg. A század-, szakasz- és rajparancsnoki beosztásokba az első 

világháború idején tiszti, tiszthelyettesi és tisztesi rendfokozatot elért idős székelyek 

kerültek. Sokan az 1918 őszén eltett rendfokozati jelzéseiket varrták vissza új 

egyenruhájukra. A tisztek zöme értelmiségi volt, a tiszthelyettesek és tisztesek pedig 

jórészt földművesek, iparosok és kereskedők közül kerültek ki. Döntő volt az első 

világháborús teljesítmény, ezért gyakran a vagyonos egyén az egyszerű földműves 

beosztottja lett. A létszám zászlóaljanként 900-1100 fő között változott, melyeknek 

alosztályait a kinevezett helyi parancsnokok szervezték meg.
474

 

Felmerült annak szükségessége, hogy a tisztek, a nehézfegyverparancsnokok, a 

szakszolgálatos tiszthelyettesek további képzést kapjanak és majd otthon kiképzőként 

tevékenykedjenek. 1942 folyamán ezért több székely határőr-parancsnoki tanfolyamot 

tartottak, hogy felkészítsék a tisztikart a folyó háború követelményeire legalább 
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alapszinten.
475

 Az 1943. októberi szovátai tanfolyamon már a székelyföldi csapattestek 

román hadseregben szolgált, 42 évesnél fiatalabb átképzetteit is a határőrség 

rendelkezésére bocsátották. A Székely Határőrség szervezésekor, a IX. hadtest vezérkari 

tisztjei először figyelmen kívül hagyták a román hadseregben szolgált, átképzés alatt lévő 

generációk behívását, mivel nemzethűségüket nem látták eléggé biztosítva.
476

 

A 20.000 főt meghaladó Székely Határőrséget a tervek szerint csak háború esetén 

tervezték mozgósítani a települések védelmére, a zászlóaljak békében csak kilencfős 

keretekkel rendelkeztek, melyeket a határok mentén, a várható harcászati alkalmazás 

figyelembevételével állítottak fel. Egy-egy székelyföldi hegyközi medencében 3-4 zászlóalj 

megszervezésére került sor. 

 

19. A székely határőr-zászlóaljak elhelyezkedése Székelyföldön 

 

Csík vidékén négy székely határőr-zászlóalj alakult meg 1942. március 1-től. A szépvízi 

járásban a 4. székely határőr-zászlóalj jött létre, melynek parancsnoksága Szépvízen helyezkedett 

el. A felcsíki falvakból alakult, Csíkszentdomokos parancsnoki központtal az 5. székely határőr-

zászlóalj, melynek törzse később Karcfalvára költözött át a jobb elhelyezés miatt. 
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Csíkszeredában állították fel a csíkszeredai járás déli részének falvait is magába foglaló 6. 

székely határőr-zászlóaljat. A csíkszentmártoni járás adta a 7. székely határőr-zászlóalj 

állományát. Parancsnoksága Csíkszentmártonban nyert elhelyezést, azonban a zászlóaljat 1943 

szeptemberében anyagi okokból feloszlatták néhány másikkal együtt, 20-ra csökkentve a 

zászlóaljak számát.
477

 A felszabadult állomány így a Székely Határőrség tartalékát képezhette. 

Hogy hogyan nézett ki egy székely határőr-zászlóalj szervezete és tisztikara, azt a szépvízi 4. 

székely határőr-zászlóalj esetén keresztül szeretném bemutatni: 

A zászlóalj négy határőrszázada (századonként kilenc golyószóró és két géppuska) 

Gyimesbükk (parancsnok: Deáky Béla tartalékos zászlós), Gyimesközéplok (Orbán István 

tartalékos főhadnagy, helyi kántortanító), Gyimesfelsőlok (Nagy Imre tartalékos főhadnagy, 

zsögödi festőművész) és Szépvíz (Fejér Emánuel Bálint tartalékos hadnagy, szépvízi birtokos) 

községekből szerveződött. 

A csíkszentmihályiakból és vacsárcsiakból álló nehézfegyverszázad parancsnokai voltak 

Ferencz Simon tartalékos főhadnagy, csíkszentmihályi igazgató-tanító és a csíktaplocai 

Györgypál Gábor tartalékos főhadnagy.
478

 A században volt két-két 1936 M. 20 mm-es 

nehézpuska, 1936 M. 8 cm-es aknavető és 1936 M. 3,7 cm-es fogatolt páncéltörő ágyú.
479

 

Csíkajnád adta a távbeszélőszakasz állományát, melynek élére Antal Kálmán tartalékos 

főhadnagy, helyi tanító került. A csíkpálfalviak és a delneiek az árkászszakaszba (Ambrus Ödön 

tartalékos hadnagy), a csíkborzsovaiak a huszárszakaszba (Balogh József tartalékos főhadnagy, 

borzsovai tanító) és a kerékpáros rajba (Horváth Imre tartalékos zászlós, szintén borzsovai tanító) 

kerültek. Csíkszentmiklós székely határőreit a zászlóaljtörzsbe osztották be. A zászlóaljsegédtiszt 

Lakatos Imre tartalékos hadnagy, csíkszentmiklósi tanító lett.
480
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20. A 4. székely határőr-zászlóalj elhelyezkedése a szépvízi járás területén 

 

A Székely Határőrség számára zömmel első világháborús fegyverzet jutott, a határőrök 

először egyenruhát sem kaptak. Kozma vezérkari ezredes az 1942. július 29-i rendeletében 

szabályozta a székely határőr polgári ruha egyformaságát: „Fekete csizma, fehér harisnya, fehér 

székely gyolcs ing, fekete kiskabát, ugyanolyan mellény, nyáron fekete kalap, télen báránybőr 

sapka és hosszú szürke felsőkabát, a helyi szokásos színű szegélyezéssel és paszomány 

díszítéssel.”
481

 

Honvéd egyenruhát 1942 júliusától osztottak ki, de a foglalkozások csak 1943 tavaszától 

kezdődtek el mindenki számára egyenruhában, amelyet a határőr addig otthon tárolt. A székely 

határőrök 1942 júliusában kapták meg fegyverzetüket, addig csak elméleti foglalkozások voltak. 

Század-, szakasz- és rajparancsnokok részére 1937 M. 9 mm-es pisztolyt rendszeresítettek, a 

legénységi állomány egyéni fegyvere az 1895 M. karabély volt, rajonként pedig egy 1931 M. 

golyószórót kaptak a szakaszok. Kozma vezérkari ezredes kieszközölte 1942 nyarán a 
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gyalogsági nehézfegyverzet beosztását is a határőr-zászlóaljak állományába (géppuskák, 

aknavetők, páncéltörő ágyúk, nehézpuskák).
 482

 

A székely tűzharcosok most már „fegyverben” érezhették magukat. A helyi értelmiség tagjai 

századaik élére kerülve visszakapták első világháborúban viselt tiszti vagy tiszthelyettesi 

rendfokozataikat és további tanfolyamokon vettek részt, ami előléptetésekkel járt. Az „öreg 

székely határőrök” (ahogy a közbeszéd máig nevezi őket) az első világháború végén alapítottak 

családot és teremtettek maguknak egzisztenciát. Az értelmiségiek a helyi közösségek 

szervezőivé váltak. 

Orbán István tartalékos főhadnagy Gyimesközéplokon a helyi kulturális életben maradandó 

nyomot hagyott, hiszen nemcsak a tanítást tartotta feladatának 1909 és 1944 között a felekezeti 

iskola igazgatójaként, hanem pl. a helyi színjátszás elindítója volt.
483

 1942-ben, mint stabil 

életvitellel rendelkező sokgyermekes családapa került újra a haderő szolgálatába, amit sok 

társához hasonlóan karrierjének megszakításaként fogott fel, annak ellenére, hogy a kisebbségi 

lét visszatértétől való félelem is motiválhatta a katonai szolgálat vállalásában,
484

 hiszen 1935-ben 

a román hatóságok egy ideig állásából is eltávolították.
485

 Generációja a két világháború közötti 

erdélyi magyar értelmiségiek közé tartozott, akik a kisebbségi léthelyzetben működésüket 

népszolgálatként fogták fel. Szemléletükben a nép felelős vezető rétege a nevelő, népsorsot 

hordozó értelmiség, amelyre hivatástudat, küldetéses önérzet, népi elkötelezettség, 

kötelességmorál és közösségszolgálat jellemző.
 486

 A népszolgálat genezise az a helyi felismerés 

volt, hogy a kisebbségi helyzetben eltűnt az erdélyi magyarság háta mögül a magyar állam. 

Helyette jött a román nemzetépítés államépítő intézményesítése. Ezért a helyi értelmiség mindent 

felvállalt, ami a helyi kisközösség megtartását elősegítette, a kórusmozgalomtól a gazdakörig.
487

 

Az erdélyi korporatív-keresztényszociális elemek meghatározta ideológia egyszerre hasonlított a 

magyarországi reformkonzervatív ifjúsági-értelmiségi csoportok ideológiájához és a népi 
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mozgalom elképzeléseihez.
488

 A korszak egyik jellemzője volt, hogy a gazdasági, társadalmi és a 

politikai elit jelentősen összefonódott.
489

 Székelyföld esetében ide sorolhatjuk a katonai elitet is. 

A Gyergyói-medencében három székely határőr-zászlóalj jött létre a gyergyószentmiklósi 

járási leventeparancsnokság támogatásával. A gyergyótölgyesi járás román nemzetiségű lakosait 

nem hívták be a Székely Határőrséghez, a magyar nemzetiségűeket pedig a három gyergyói 

határőr-zászlóalj között osztották szét. Gyergyóditróban alakult meg a 3. székely határőr-

zászlóalj parancsnoksága, mely a település határőrei mellett a gyergyóremetei, a borszéki és a 

gyergyóhollói székely határőröket fogadta soraiba.
490

 A zászlóaljsegédtiszt Petres Ignác 

tartalékos zászlós, zenetanár lett, a gyergyói kórusmozgalom kiemelkedő alakja. A század- és 

szakaszparancsnokok is jórészt tanítók és tanárok lettek. Rovó Ferenc főhadnagy, 

gyergyószentmiklósi járási leventeparancsnok 1942. április 22-én levélben fordult Lőrincz József 

plébánoshoz, melyben kérte, hogy a május 3-i szentmisét a székely határőrök kérésére Ditró 

főterén tartsa meg.  Az oltár felállítását Rovó főhadnagy vállalta.
491

 Ez által a székely határőr 

alosztályok településeiken a különböző közösségi rendezvények szervezésével reprezentatív 

szerepet is elláttak, amihez lehetőséget biztosított viszonylagos szabad mozgásterük a 

laktanyákba zárt tényleges katonákkal szemben. 

Murgács Kálmán sepsiszentgyörgyi származású nótaszerző, irredenta dalaival járta az 

országot. 1942. december 28-án Gyergyóditróban lépett fel „a magyar erények ápolására, a 

hazafias érzés fokozására, a katonás szellemnek a szívekbe plántálására.” A római katolikus 

polgári iskola diákjai számára szervezett esemény alkalmával a nótaszerző külön koncertet adott 

a székely határőröknél. A fellépés végén Murgács felkérte a megjelent határőröket, hogy írják 

meg a székely határőr induló szövegét, ő majd megzenésíti.
492

 

Miközben a székely határőr-zászlóaljak századait és szakaszait sikeresen megszervezték a 

helyi tartalékos tisztek és tiszthelyettesek, több zászlóalj élén még 1943 tavaszán sem volt 

zászlóaljparancsnok, akik elvileg törzstisztek lettek volna. A Székely Határőrség tartalékos 

tisztjei kijelentették, hogy nem szeretnék, ha a hadvezetés a határőr-zászlóaljakat Székelyföldön 

kívül alkalmazná, továbbá a zászlóaljak élére is székely származású parancsnokok állítását 

kérték. Kozma István vezérkari ezredes több székely származású törzstisztet szólított meg ez 
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ügyben.
493

 A HM pedig 1943. február 17-i rendeletében jelezte, hogy a zászlóaljak élére 

tényleges törzstisztek kerüljenek, azonban a hivatásos állomány ódzkodott e „milic” alapon 

szervezett hadszervezet keretébe kerülni és Székelyföldre jönni, főleg valamelyik kényelmes 

városi parancsnokságról. Ezért gyakran a határőr-zászlóaljak élére nem megfelelő felkészültségű 

vagy rendfokozatú parancsnokok kerültek, nemritkán törzstisztek helyett csupán főhadnagyok 

vagy századosok. A 4. székely határőr-zászlóalj parancsnoksága 1943 őszén vált ki a kibővített 

szépvízi járási leventeparancsnokság állományából és 1943. október 1-től lett a zászlóalj 

parancsnoka Kémenes István alezredes. 1943-ban 10 székely határőr-zászlóalj élén járási vagy 

vármegyei leventeparancsnok állott. Április 1-től további 10 járási leventeparancsnokságot 

bővítettek ki és szerveztek át törzstiszti járási leventeparancsnoksággá, melyek a maradék 10 

határőr-zászlóalj parancsnokságaként működtek.
494

  

A székelyföldi behívott képviselők közül nemcsak Pál Gábor képviselte a Székely Határőrség 

ügyét. 1943 novemberében Nyírő József író, Udvarhely vármegyei országgyűlési képviselő a 

honvédelmi tárca költségvetési vitáján kérte, hogy „haditapasztalatokban gazdag tiszteket 

küldjenek Erdélybe”. Véleménye szerint Erdély területének közvetlenebb bekapcsolása az ország 

vérkeringésébe a Honvédség útján történhet, továbbá a sikeres katonai kiképzés erősítheti Erdély 

magyar jellegét. Megállapította, hogy „Erdély sorsa és biztonsága egész Magyarország további 

sorsát és biztonságát jelenti.”
495

 

 

VIII. 3. A Székely Határőrség beillesztése a Honvédség hadrendjébe 

A Székely Határőrség kiképzése 1942. március elején kezdődött és júniusban olyan 

szintet ért el, hogy század keretben, nehézfegyverek beosztásával harcászati éleslövészetet 

lehetett végrehajtani. A IX. hadtestparancsnokság által rendelkezésre bocsátott különböző 

katonai alakulatok szakoktatói főleg szombat-vasárnapokon jöttek a székely falvakba a 

maguk és a falusiak örömére.
496

 A standbéli alakulatokkal szemben a határőrségnél a 

fegyelem önkéntes volt, nem tűrték az önkényeskedést, hiányzott a hivatásos anyaországi 

tisztek, tiszthelyettesek diktálta fegyelmezettség és szigor. E bajtársias hangulat azonban a 

kiképzés minőségének rovására ment. 
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A gyakorlatok a lakóhelyekhez közel zajlottak, a határőrök a kisebb falvakból mentek át 

a nagyobbakba.
497

 1942. április 1-től május 15-ig 14 fél napon át volt helyi kiképzés, ami 

azoknak okozott nehézséget, akik lakóhelyüktől távol végeztek napszámos munkát. 

Fegyvergyakorlatok voltak 1942. május 15-től június végéig nyolc napos turnusokban. 

Ezután októberig a mezőgazdasági munkák miatt csak vasárnap délelőtt hívták egybe a 

határőröket tájékoztató jelleggel. 1942. október-novemberben zajlottak az említett 

parancsnoki tanfolyamok tizedestől felfelé, majd december 1-től 1943. június 1-ig ismét a 

helyi kiképzés folytatódott, amin részt vett mindenki az adott határőr-zászlóaljból. A 

fegyvergyakorlatokat 1943-ban június 7-től július 8-ig tartották. Mivel a székely határőrök 

polgári foglalkozásuk megtartása és családjaik megélhetésének biztosítása mellett vállalták 

az időszakos katonai szolgálatot, a kiképzés intenzitása és minősége messze elmaradt a 

határvadász-zászlóaljak kiképzésétől. A helyzeten a néha a határvadász-zászlóaljakkal 

közösen megszervezett gyakorlatok sem javítottak sokat. 

Háromszék vármegye területén öt székely határőr-zászlóalj jött létre, melyek közül a 

kézdivásárhelyi járásban a 8. székely határőr-zászlóaljat szervezték meg. A 24. 

határvadász-zászlóalj 1942. június 28-án, honvédnapon, harcászati gyakorlatot mutatott be 

a Kézdivásárhely melletti gyakorlóterén. A Pozsonyi Attila őrnagy vezette kézdivásárhelyi 

járási leventeparancsnokság kirendelte a székely határőröket, hogy vegyenek részt az 

eseményen tapasztalatszerzés céljából vitéz Dr. Sólyom Miklós tartalékos hadnagy, 

zászlóaljsegédtiszt vezetésével.
498

 

1943 nyarán a 21. határvadász-zászlóalj közös harcgyakorlatot hajtott végre a 

gyergyóditrói 3. székely határőr-zászlóaljjal Borszék határában. Az éjszaka végrehajtott 

gyakorlat után a 21-esek parancsnoka megrótta a székely határőr tiszteket: „Igen fel volt 

háborodva, hogy az éjszaka folyamán erős lövöldözések voltak tőle északra és keletre, de 

sehonnan jelentést nem kapott.”
499

 A gyakorlat után a 3. székely határőr-zászlóalj bevonult 

Ditróba, ahol díszmenettel tisztelegtek a 21. határvadász-zászlóalj parancsnokának, aki 

beszédet is mondott. 

A székely határőr alosztályparancsnokok működésére jellemző példa Búzás Imre 

tartalékos zászlós esete. A 176 fős 3/1. határőrszázad állományát zömmel Borszék község 

biztosította. A századparancsnok Búzás tartalékos zászlós lett, később pedig Száva Gerő 
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tartalékos főhadnagy, örmény eredetű kereskedő. Búzás Imre állami tanítóként dolgozott 

Borszéken feleségével együtt. Rendfokozata nem felelt meg a századparancsnoki 

követelményeknek: „Én csak helyettes lettem. Sajnos azonban Gerő bátyám semmihez nem 

értett. Ő az első világháborúban kapta a rendfokozatát, s a mostani katonai dolgokban 

teljesen tájékozatlan volt. (…) De Gerő bátyám sem erőszakoskodott, mindent rám bízott, ő 

csak lötyögött a körletbe.”
500

 Búzás tartalékos zászlós végezte a hat tanerős borszéki 

állami iskola igazgatói teendőit, továbbá vállalnia kellett a csíkszeredai vármegyei 

tanfelügyelőség megbízásait is, ahol két-három havonként volt értekezlet. Minden 

csütörtök délután leventeparancsnokként leventeoktatáson vett részt. A két hónapos 

leventeparancsnoki tanfolyamot 1941 nyarán végezte el Sepsiszentgyörgyön.  

1932-1933-ban a Román Királyi Hadseregben két éves katonai szolgálatot teljesített. 

1941-ben tartalékos tiszti tanfolyamra hívták be Tusnádra. 1942-ben, a tartalékos tiszti 

tanfolyam II. évfolyamát követően, októberben székely határőr parancsnoki tanfolyamra is 

behívták Szovátára. 1943. május 1-től előléptették tartalékos zászlóssá, októberben ismét 

fegyvergyakorlaton vett részt Szovátán. A borszéki határőrszázad élén minden héten 

legalább egy nap részt vett kiképzésen. Télen és tavasszal az „öreg határőrök” részére 

elméleti oktatást tartott a helyi iskola egyik tantermében. Emellett gyakran kellett bejárjon 

Ditróba a 3. székely határőr-zászlóalj parancsnokságára, tiszti gyűlésbe.  

A 3/1. határőrszázad raktára a település központjában lévő Eisig Jakab féle üzlet 

raktárhelyiségében volt. Itt tárolták az egyenruhát, a lőszert és a fegyverzetet, amit két 

géppuska, kilenc golyószóró, 150 régi karabély és néhány láda kézigránát képezett.
501

 A 

század megszervezésében segítségére volt Winkler Ernő karpaszományos szakaszvezető (a 

borszéki fürdő igazgatója), Wild Mihály tizedes, élelmező tiszti beosztásban (borszéki 

kocsmáros), Mucha Albin tizedes, századírnok (fűrészgyári alkalmazott), Kolbert Sándor 

törzsőrmester (építőmester) és Elekes András szakaszvezető (fürdővállalati tisztviselő). A 

beosztott tiszthelyettesek és tisztesek közül legtöbben az első világháború óta nem 

teljesítettek katonai szolgálatot, akárcsak a legénységi állomány.
502

 Tehát ebben az esetben 

a század parancsnoki beosztásaiba első világháborús teljesítményük alapján választották ki 

az embereket. A székely határőr századok tiszti- és tiszthelyettesi karában általában ott 

nem volt felülreprezentált a helyi tanári kar, ahol kevés volt a férfi tanár vagy 60 évesnél 

idősebbek voltak. 
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1943-ban Csík vármegye alispánja, megfelelő személy hiányában, Búzás tartalékos 

zászlóst kinevezte a borszéki cipőjegyelosztó bizottság elnökévé is, ami fontos beosztás 

volt a súlyos lábbelihiány miatt. Mivel mindennapi teendői túlzottan lefoglalták, a század 

kiképzése nem volt állandó jellegű, a legénységi állomány időskorú és a fegyverzet elavult 

volt. Ezért akkor sem tudta volna századát megfelelő hatékonysággal kiképezni, hogyha ő 

maga kapott volna korszerűbb kiképzést vagy lett volna csapatszolgálati gyakorlata. 

Százada legfeljebb kisegítő feladatokra volt alkalmas a második világháború harcászati 

viszonyai között. Igaz, hogy eredetileg fel sem merült a határőrség harctéri alkalmazása.
 503

  

A fentiekből is látható, hogy a Székely Határőrség fenntartása nagy terhet rótt a 

székelyföldi társadalomra, hiszen a helyi közösségek részben önerőből hoztak létre egy 

sajátos hadszervezetet. A helyi lakosság az állandó gyakorlótereket, kihelyezési területeket 

kártalanítás nélkül, önként bocsátotta a határőrség rendelkezésére. A beszállásolás, a 

fegyverzet, felszerelés és ruházat részére decentralizált raktárakat létesítettek. Ezek állandó 

őrzését is fenntartották. Az anyagkezelést és a helyi szállításokat díjtalanul végezték.  

Főleg a nehézfegyverzet elhelyezése okozott nehézséget. Már 1942 tavaszán a 

székelyföldi alispánok felhívást intéztek a járásokhoz és a városokhoz, hogy a határőrség 

részére fegyverzet és lőszer elhelyezésére alkalmas, jól zárható, szilárd anyagból épült 

helyiségekről (lehetőleg a községházán) gondoskodjanak és azok kijelölését a polgármester 

vagy főszolgabíró ellenőrizze kiszállásai alkalmával.
504

  

A szépvízi 4. székely határőr-zászlóalj területén többek között iskolaépületek 

helyiségeit szabadították fel erre a célra, pl. Csíkszentmihályon a nehézfegyverszázad 

részére.
505

 Szépvízen helyezték el a zászlóalj 4. századának ruházatát és a kiképzéshez 

szükséges lőszert, a zászlóalj vonatanyagát,
506

 ló felszerelését és szénáját, amit egy tisztes 

és hat honvéd őrzött éjjelente. A zászlóalj robbanóanyag készletét szintén Szépvízen 

raktározták el egy tisztes és öt honvéd éjjel-nappali felügyelete mellett. A gyimesbükki, 

gyimesközéploki és gyimesfelsőloki 1-3. századok területén egy-egy ruházat elhelyezésére 

kialakított raktárhelyiség volt az 1943. őszi helyzetjelentés szerint.
507
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1943. november 18-án a 20 székely határőr-zászlóalj raktárait összesen 430 fő határőr 

őrizte, akiket naponta váltottak. Az őrök ez időre zsoldot, étkezési pénzt kaptak és 

egyhuzamban 24 órát őrködtek, déltől-délig. A HM a létszám csökkentésének érdekében 

(279 fő) és a ruhakoptatás miatt parancsba adta, hogy havi váltásban lássák el a raktárak 

őrzését.
508

 

A parajdi 18. székely határőr-zászlóalj korondiakból álló páncéltörő ágyús szakaszának 

élén az 50 éves Szálasy Ferenc tartalékos szakaszvezető, korondi örmény gyökerekkel bíró 

kereskedő állott. Hely híján, a két páncéltörő ágyút saját udvarán helyezte el, aminek 

következtében 10 éves fia, ifj. Szálasy Ferenc és játszótársai hamar megtalálták új 

„játékszereiket”.
509

 

A székely határőr-zászlóaljak irányítása nehézséget okozott a zászlóaljparancsnokok 

számára, hiszen nehezen tudták fenntartani a személyes érintkezést a különböző falvakban 

lévő századokkal, szakaszokkal, ellátva a kiképzés irányítását és az elszórtan lévő raktárak 

ellenőrzését. A 4. székely határőr-zászlóalj esetén a gyimesbükki 1. határőrszázad és a 

szépvízi zászlóaljparancsnokság között 35 km volt a távolság. E csapattest alosztályai 

voltak a legjobban elszórva egész Székelyföldön a határőr-zászlóaljak közül. Ezért 1943 

őszén a határőr-zászlóaljparancsnokok részére, személygépkocsi hiányában egy-egy tiszti 

szolgálati lovat és csatlósaiknak egy-egy kincstári hátaslovat rendszeresítettek, amit a IX. 

hadtest által, a Székely Határőrség részére kiutalt 1300 ló állományából fedeztek.
 510

 

Kozma István vezérkari ezredes kéréseinek a nehézségek ellenére is próbált eleget tenni a HM, 

mivel élére 1942. szeptember 24-től a székely kötődéssel bíró Nagy Vilmos nyugállományú 

vezérezredes került.
511

  

A kolozsvári IX. hadtest parancsnoka, Miklós Béla altábornagy 1942. június 30-án 

elégedettséggel nyugtázta parancsában, hogy „a székely határőrség megteremtésének, 

megalapozásának és ütőképessé tételének első időszaka eredményesen befejeződött. Négy hónap 

alatt sikerült életre hívni és harcképessé tenni ezt a hatalmas fontosságú, történelmi jelentőségű 

honvédségi szervezetet. (…) Ki kell emelnem a hdt. pság.
512

 Székelyföld-i kirendeltjének lelkes és 

fáradhatatlan irányító és ellenőrző munkáját.” Köszönetét fejezte ki a 27. székely könnyű 
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hadosztály, a 9. határvadászdandár, a 69. határvadászezred és a járási leventeparancsnokságok 

parancsnoki kereteinek, hogy közreműködtek a szervezés és kiképzés terén.
513

 

A székelyföldi és az országos politika sem maradt el a dicséretekkel. 1942. június 15-én 

Kállay Miklós
514

 miniszterelnök, székelyföldi körútjának alkalmával megszemlélte a székely 

határőrök díszmenetét a sepsiszentgyörgyi vármegyeháza előtt. „Magyarországnak minden fia 

egyformán esküszik arra, hogy amint volt erőnk visszaszerezni ezt az országrészt, úgy most már 

minden időkön át meg is fogjuk védeni! (…)  Esküszünk, esküszünk – zúgott fel a tömeg.”
515

  

Másnap a miniszterelnök Csíkszeredába látogatott, ahol Kolumbán József felsőházi tag, 

az Erdélyi Párt részéről köszöntötte. Beszédében bizakodóan említette meg a Székely 

Határőrség szervezésének előrehaladott voltát: „A Székelyföldi határőrvidéki ezredek [sic!] 

a mai módra harcászati eszközökkel felszerelve megfelelő számú aktív jól képzett székely 

altiszt és csapattiszt vezetése mellett teljesíthetik magasztos hivatásukat. A rohanó idő 

máris mindenben igazolja a Székely nép ez irányú tiszteletteljes óhaját és kívánságát.”
516

  

A Székely Határőrség sajátos szervezetének beillesztése a Honvédség hadrendjébe 

azonban nem ment zökkenőmentesen. Annak érdekében, hogy a székely határőrök ne 

szenvedjenek hátrányt a tényleges katonai szolgálatot teljesítőkkel szemben, a HM 

rendeletben biztosította azok részére, akik huzamosabb ideig tartó fegyvergyakorlatokra 

vonultak be, a standbéli honvéd legénységgel egyenlő bánásmódot. Ha hozzátesszük, hogy 

emellett a férfilakosság két-három évfolyama tényleges katonai szolgálatot teljesített, a 

katonai igénybevétel Székelyföldön összehasonlíthatatlanul nagyobb volt, mint az ország 

bármely más részében, jegyzi meg Kozma István vezérőrnagy 1943. júniusi 

jelentésében.
517

 

A helyi kiképzés idején megoldatlan volt az élelmezés, mivel a székely határőrök csak 

mozgósításkor részesülhettek honvédségi élelmezésben, máskor saját koszton éltek.
518

 

Sokáig szintén megoldatlan volt a határőrök egészségügyi ellátása is, mígnem 1943. május 

9-én az Országos Hadigondozó Szövetség székelyföldi tagozatai a budapesti központtól 

utasítást kaptak, hogy azon székely határőr alakulatokban szolgálók után, akik 
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szolgálatteljesítés közben vagy a szolgálattal összefüggő betegségben elhunytak, családjaik 

hadisegélyben részesítendők. A környezettanulmánnyal ellátott, a Szövetség központjához 

felterjesztett kérés összegét az előterjesztésben kellett megállapítani.
519

 1943 

szeptemberétől a helyi kiképzés és a fegyvergyakorlatok tartama alatti megbetegedés 

esetén az ingyenes kórházi kezelés lehetőségét a határőrök részére is kiterjesztették. Ahol 

nem volt honvédkórház, ott a legközelebbi polgári kórházba kellett beutalni a 

megbetegedett személyt, aminek költségét a területileg illetékes hadtestparancsnokság 

kellett megtérítse. A belügyminisztérium 1944. január 13-án utasította a vármegyék 

alispánjait és a polgármestereket, hogy a területükön lévő kórházakat értesítsék erről.
520

 

Sajnos többször fordultak elő megbetegedések a határőrök korából kifolyólag, ritkábban 

pedig halálesetek is. 1944. április 5-én a 61 éves Tamás Ágoston tartalékos őrmestert 

Csíkszeredában katonai tiszteletadással helyezték örök nyugalomra, aki szolgálat közben, 

szívbénulás következtében halt meg.
521

 

1944. februártól a Székely Határőrségben, a szakaszvezetőnél nem magasabb 

rendfokozatúak, ha egyhuzamban 14 napnál tovább szolgáltak, tényleges szolgálatuk 

minden napjára 6 P támogatásban részesültek.
522

 A határőr családok anyagi támogatása 

azért is volt fontos, mert a zömében önellátó mezőgazdaságból élő székely családokban a 

kieső férfimunka hiánya 1944-re erőteljesen éreztette hatását, amit tetézett a kötelező 

állami beszolgáltatás is. 1943 októberében György József gyergyóremetei községi írnok, a 

3. székely határőr-zászlóalj hadnagya, továbbképzésen vett részt Szovátán. 29 napi 

szolgálat után kapott 300 P fizetést és 150 P különélési díjat. A település segédjegyzője, 

Várterész Jakab tartalékos hadapródőrmester, legénységi állományú zsoldot kapott 180 P 

összegben, szintén 29 napra.
523

 

A katonai szolgálatot teljesítők családtagjai számtalan kérelmet intéztek a közigazgatási 

és a katonai parancsnokságokhoz a hadisegély folyósítása ügyében.1944. március 28-án, 

Antal Miklósné gyimesbükki asszony, Csík vármegye alispánjához fordult hadisegély 

kérelmének elutasítása miatt, melyet katonai szolgálatot teljesítő fia után kért: „Férjem 14 

éve meghalt és halála után 8 gyermeket neveltem fel két karom munkájával. Most Istennek 

hála még éppen ágyban fekvő beteg nem vagyok, de kenyérkeresetre, nehéz testi munkára 

képtelen vagyok. Ezen katona fiam volt egyetlen támaszom és pénzkeresőm, kevés birtokom 
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gondozója.”
524

 Az 1944-ben hosszabb időre bevonult székely határőr családapák gyakran 

olyan leveleket kaptak otthonról, melyekben az otthon lévő családtagok nem azt 

jelentették, hogy pl. nekik nem jár hadisegély, hanem azt, hogy „még nem kaptak.” A 

székely határőrökre „hangulatromboló hatással voltak” az otthon elmaradt munkákról 

szóló hírek.
525

 

Ennek ellenére néhány településen a községi jegyzők nem adták ki a hadisegélyt a 

székely határőrök családjainak, amihez hozzájárulhatott az is, hogy a Székely 

Határőrséghez nem tartozó községi elöljárók nem ismerték ezen hadszervezet sajátosságait. 

Csíksomlyó anyaországi származású körjegyzője, Parenthesy Imre „durva hangon, a 

székely határőrségre lekicsinylő módon nyilatkozott” a helyi lakosok előtt és nem adta ki a 

határőrök családtagjainak a családi segélyt, mert véleménye szerint „a székely határőrség 

nem katonaság és a székely határőri szolgálat után családi segély nem jár”. A csíkszeredai 

6. székely határőr-zászlóalj csíksomlyói nehézfegyverszázadának parancsnoka, Balogh 

Lajos tartalékos főhadnagy 1944. augusztus 16-i, Lovász Bódog őrnagy, 

zászlóaljparancsnoknak tett panaszában, egy évi huzavona után, Parenthesy elhelyezését 

kérte: „nem közülünk való, fajilag sem tartozik hozzánk és a székely érdekekkel szemben 

ellenséges érzelmű”.
526

  

Nagybacon községben a községi főjegyző szintén több határőr részére elutasította a 

hadisegély kifizetését. Bardócz P. Árpád határőrnek négy gyermeke volt és gazdálkodásból 

tartotta fenn családját. 1944. január 25-től június 30-ig folyamatosan szolgálatot teljesített 

a baróti 13. székely határőr-zászlóalj állományában. Szolgálata alatt megbetegedett és 

orvosi kezelésre szorult. A nagybaconi jegyző kérésének elutasításakor azzal érvelt, hogy 

havi jövedelme meghaladja a 120 P-őt. Bardócz viszont betegsége miatt jövedelem nélkül 

maradt, ezért Háromszék vármegye alispánjához fordult jogorvoslatért.
527

 

1944. július 25-én, Ráduly Imre nagybaconi 13-as székely határőr szintén Barabás 

Andor alispánhoz fordult hadisegélykérelmének elutasítása miatt: „a nagybaconi községi 

elöljáróság feleségemet kérésével elutasította, s amikor fellebbezni akart, az elöljáróságnál 

nem éppen a legkíméletesebben bántak el vele, s ezért nem is merte beadni annak idején 

fellebbezését, nehogy az elöljáróság megharagudjék reá.”
528
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A Székely Határőrség szervettséget biztosított a helyi társadalom részére, ami az állami 

hatóságokkal szembeni viszonyban is éreztette hatását. A közellátási miniszter 1941. november 

15-i rendelete
529

 szerint a helyi közigazgatási szerveknek össze kellett írniuk a gazdák 

állatállományát és termésfeleslegét.
530

 A saját használat feletti felesleget pedig nyilvántartásba 

kellett vegyék, hogy adott esetben közellátási célra beszolgáltassa a tulajdonos. A 

beszolgáltatásra előírt feleslegek megvásárlásáról és a kijelölt raktárba való beszállíttatásáról a 

HM alárendeltségébe tartozó honvéd beszerző osztagok gondoskodtak. A beszerző osztag 

parancsnoka szükség esetén a karhatalom igénybevételére is jogosult volt. 

1943. június 16-án Nagy Sándor zászlós, a csíkszentsimoni 55. beszerző osztag parancsnoka, 

egy helyi FUTURA
531

 bizományossal együtt megjelent a csíkszentimrei Sándor Gábor tartalékos 

százados lakásán, gyapjúigénybevétel miatt. Sándor tartalékos százados jelezte, hogy a 

csíkszentkirályi beszerző osztagnak adja át a gyapjút, mert annak az illetékességi körébe tartozik. 

Nagy zászlós ettől függetlenül el akarta szállítani, Sándor tartalékos százados pedig 12 tagú 

családja számára vissza akart tartani 12 kg-ot belőle, hivatkozva a minisztériumi rendeletre. 

Nagy zászlós kijelentette, hogy igenis mind elviszi a gyapjút. Ekkor a határőr tartalékos százados 

útját állta. Mire Nagy zászlós jelezte az őt kísérő honvédnak, hogy töltse be puskáját és szuronyt 

szegezzen. A tanúk szerint Sándor tartalékos százados erre így szólt: „Ez az ország, amelyik 

ilyenre képes, hogy a gyapjút elvigye, az nem ország, ezért vártuk a magyarokat, hogy az 

embernek a saját vagyonát elrabolják? (…) Én is tiszt vagyok, tartalékos százados, és ha 

felveszem az egyenruhámat, akkor (…) haptákba állítalak benneteket.”
 532

 Sándor tartalékos 

százados felszólította a zászlóst és társát, hogy álljanak előtte vigyázzállásba. Az incidens végül 

nem fajult tettlegességbe, viszont 1943 őszén bírósági eljárás indult Sándor Gábor ellen 

közellátási kihágás miatt. 

Az önellátó mezőgazdasági létforma hátránya volt, hogy a családfenntartó székely határőrök, 

amennyiben katonai szolgálatot teljesítettek, ez a mezőgazdasági munka leállásával járt, ha nem 

volt egy, vagy több felnőtt gyermek a családban, aki átvegye az „eke szarvát”. Kozma István 

vezérőrnagy látva a gazdasági helyzet romlását, 1943. június 28-án kedvezmények biztosítását 

javasolta a székely határőr családok számára. A honvédelmi minisztertől kérte a székelység 1940 

előtti vagyonvesztés miatti kártalanításának felgyorsítását, előny biztosítását állások elnyerésénél 
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és földhöz juttatásnál, öregségi támogatást, gyermekeik részére a tandíj elengedését, vasúti 

kedvezményeket, a kiképzés miatt elmaradt kereset esetén pénzbeli támogatást, kedvezményes 

vagy díjtalan orvosi ellátást és kórházi kezelést, az előléptetések honvédségi rendszer szerinti 

végrehajtását, továbbá állami költségvetési többletet Székelyföld gazdaságának 

felzárkóztatására.
533

 Azonban az ország gazdasági helyzetének romlása és az 1944 évi 

események miatt mindez nem valósult meg. 

 

IX. A Székely Határvédelmi Parancsnokság felállítása 

 

Annak ellenére, hogy 1941 nyarától Ion Antonescu marsall, Románia teljhatalmú vezetője, 

több százezer katonát küldött a keleti hadszíntéren dúló háborúba, a román Nagyvezérkar ez év 

őszétől kezdett el terveket kidolgozni Észak-Erdély visszafoglalására. Ezek számoltak 

Székelyföld zsákszerű elhelyezkedésével.
534

 

A román támadási tervek ún. szektorokra osztották Észak-Erdély területét, mint: Borsa-

Tihuca, Maroshévíz-Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Kézdivásárhely-Sepsiszentgyörgy, 

Székelyudvarhely-Marosvásárhely, Szászlekence, Kolozsvár, Csucsa-Bánffyhunyad, 

Nagyvárad, Békéscsaba. Minden egyes szektor egy seregtest (hadosztály vagy hadtest) támadási 

útvonalát takarta. A Maroshévíz-Gyergyószentmiklós, a Csíkszereda és a Székelyudvarhely-

Marosvásárhely szektorok ellen csupán határbiztosítással számoltak, főleg a Keleti-Kárpátok 

hegygerincei és a hegyszorosok völgyzárai miatt. A Kézdivásárhely-Sepsiszentgyörgy szektor 

Brassó felől könnyen lerohanható volt, azonban itt sem terveztek támadást, mivel a cél egy 

Székelyföld elleni kétoldalú támadás volt a kosnai beszögellésnél és ez által a terület elvágása az 

anyaországtól. A katonai hírszerzés a román Nagyvezérkar 2. osztályának volt a feladata, mely 

az Árpád-vonal völgyzárai közül legjobban a Borsa-Tihuca szektorban lévőket derítette fel. A fő 

erők Dél-Erdély irányából, a viszonylag keskeny Szászlekence szektor vonalán támadtak volna, 

szemben a Borsa-Tihuca szektorral. Ilyen irányú támadás elvágta volna a Szeretfalva-Déda 

vasútvonalat és megpecsételhette volna a Székelyföldön körbezárt honvéd alakulatok sorsát, a 

román hadvezetés elgondolása szerint.
535

  

1942 végére Dél-Erdélyben és Moldvában zömmel leharcolt, feltöltés alatt álló csapatok 

maradtak, amelyek nagyobb hadművelet megindítására elégtelenek voltak. Ekkor összesen 22 
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hadosztály tartózkodott a keleti hadszíntéren a megszálló csapatokkal együtt.
536

 Ezért a román 

hadvezetés csupán a határvédelem megerősítésére tett konkrét lépéseket. 1942 nyarán négy ún. 

területi zászlóaljat szerveztek (batalioane fixe regionale), „Bihor” (Bihar), „Bucovina”, „Neamţ” 

és „Vrancea” elnevezésekkel. 

 

21. A román támadási tervekben szereplő szektorok határai 

 

Feladataik közé tartozott a határvédelem megerősítése és az együttműködés a 

határőrezredekkel. A zászlóaljak változó létszámú (2-7) századokból álltak, fegyverzetük csupán 

könnyű gyalogsági fegyverzet volt. 1943 júliusában további öt területi zászlóaljat állítottak fel: 

„Arieş” (Aranyos), „Someş” (Szamos), „Cluj” (Kolozs), „Codru” (Erdő), „Criş” (Kőrös). 

Legénységi állományuk a határvidékek nem mozgósított, főleg idősebb, tartalékos 

állampolgáraiból került ki. A kiképzést minden vasárnap délelőtt hat órában tartották.
537

 A 

területi zászlóaljak, melyek jellegükben hasonlítottak a Székely Határőrséghez, 1944 őszéig a 

román-magyar határon állomásoztak.  

1942 őszén úgy tűnt, hogy először kerül erőfölénybe a m. kir. Honvédség a Román Királyi 

Hadsereggel szemben, mivel a sztálingrádi csatában résztvevő román 4. hadsereg és ettől 

északabbra, a 3. hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett. 1943 elejéig a román hadseregek 
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vesztesége a keleti hadszíntéren kb. 185.000 hősi halott, sebesült és eltűnt volt.
538

 1943 

januárjában a magyar 2. hadsereg doni veresége valamelyest helyreállította az egyensúlyt. 

Közben mindkét állam diplomáciai erőfeszítéseket tett Hitlernél, hogy a másik fél ne tudja haza 

hozni a keleti hadszíntérről csapatait. Erdély területén viszont továbbra is magyar katonai 

erőfölény maradt, mivel 1944 őszéig a magyar hadvezetés, az erdélyi IX. hadtest csapatait 

békehelyőrségeikben hagyta. 

1943-ban a magyar és a román politikai vezetés a balkáni partraszállásban hitt és abban a 

feltételezésben éltek, hogy a nyugati szövetségesek nem engedik át Európa keleti és középső 

részét a szovjeteknek. Mindkét oldalon megkezdődtek a titkos tárgyalások a szövetségesekkel, 

amiben először a Kállay kormány volt lépéselőnyben. Antonescu marsall továbbra is vakon hitt 

Hitler ígérgetéseiben, ami a román politikai ellenzék aktivizálódását vonta maga után.  

1943. december 1-jén Erdély és Románia egyesülésének 25-ik évfordulóját ünnepelték 

Romániában. A Bukarest utcáin felvonult tömeg a következő jelszót skandálta: „Erdélyt 

akarjuk!”
539

 Tehát a politikai vezetés mellett a közvélemény számára is kulcskérdés maradt 

Észak-Erdély visszaszerzése. 

A magyar katonai vezetés élén álló Szombathelyi Ferenc
540

 vezérezredes, Honvéd Vezérkar 

főnök, már 1941 őszétől számolt azzal, hogy Németország nem fogja tudni megnyerni a háborút: 

„Én azt hiszem, hogy egyik fél sem fog győzni. 1918-ban nem spóroltunk az erőinkkel, mindent 

bevetettünk és kimerültünk éppen arra az időre, amikor a mi háborúnkat kellett volna 

megvívnunk. (…) Nagyhatalmi politikát és hadászatot át kell engedni a nagyhatalmaknak. 

Nekünk a fal mellett kell járnunk.”
541

 Szombathelyi vezérezredes 1942. október 5-én a 

legfelsőbb haditanácsban a Honvédség helyzetéről tartott előadást. A háború még évekig tartó 

elhúzódásával és a volt Kisantant országainak ellenséges magatartásával számolt, függetlenül 

attól, hogy 1942-ben papíron Magyarország szövetségesei voltak. Legveszélyesebb ellenfélnek 

Romániát tartotta, haderejének komoly belső értékénél fogva, és „mert a román népben él a 
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leghevesebb gyűlölet Magyarország ellen”. A Romániával való konfliktus lehetőségét a háború 

végén tartotta valószínűnek: „seregtestei jórészt a keleti-fronton vannak és a háború végére 

igencsak leharcolt állapotban lesznek, azonban a magyar haderőre nézve még nem tudjuk milyen 

nehéz feladatok várnak az orosz arcvonalon”.
542

 

A feszült viszony miatt a Honvéd Vezérkarban is tervek születtek a székelyföldi határvédelem 

megszilárdítása érdekében. Székelyföld védelmére az erők felvonulását nehezítette a terület nagy 

távolsága az ország centrumától és a rossz közlekedési viszonyok. Annak ellenére, hogy a IX. 

hadtest békehadrendjének tekintélyes része Székelyföldön állomásozott, a terület határvédelme 

katonaföldrajzi jellege miatt több erőt követelt. 

Hogy hogyan látták Székelyföld helyzetét a Budapesten székelő Honvéd Vezérkar 

hadműveleti osztályán, rávilágít erre Koltai Jenő, az elvi és szervezési alosztályra beosztott 

vezérkari százados visszaemlékezése, akinek az volt a feladata, hogy terveket készítsen a 

székelyföldi honvéd alakulatok hatékony irányításának megvalósítása érdekében. Legnagyobb 

problémának a Székely Határőrség helyzetét látta: „Idős világháborús tartalékos tisztek és 

altisztek vezetése alatt, még a „Doppelreihen rechts um!”
543

 stb. vezényszavakra kiképzett nehéz 

mozgású nagyapák alkották eme zászlóaljak legénységét, akiknek kivonulását és gyakorlatozását 

a 18, 19, 20 éves erőtől duzzadó fiatalemberek civilben álmélkodva nézték.” Nehezményezte a 

kolozsvári IX. hadtest vezérkari tisztjeinek „jó szándékú” elképzelését, miszerint a székely 

határőr-zászlóaljak háború esetén a határvadász-zászlóaljak alárendeltségében harcolnának.
 544

  

Egy határvadász-zászlóalj parancsnoka, akinek csak saját alosztályai vezetéséhez voltak meg a 

közegei, nem tudott volna elvezetni egy könnyűhadosztály gyalogságának megfelelő tömeget, ha 

a határvadászzászlóalj-parancsnokság alárendeltségébe lépett volna 3-5 határőr-zászlóalj. 

Véleménye szerint a 20 székely határőr-zászlóalj okszerű felhasználása, harcbavetése, vezetése 

és ellátása közbeeső parancsnokságokat, számos híradóeszközt, támogató fegyvernemeket, ellátó 

szerveket stb. követel. Szükség lenne magasabb parancsnokra megfelelő törzzsel, mely képes 

lenne az összes székelyföldi alakulatok egységes vezetésére, amit legcélszerűbb elhelyezni 

Csíkszeredában, Székelyföld természetes földrajzi központjában.
545

 

A Honvéd Vezérkar elképzeléseit honvédelmi miniszteri rendelet követte. 1942. november 

26-án a HM elrendelte a „Magyar Királyi Székely Honvéd Határvédelmi Parancsnokság” 

felállítását. A székely határvédelmi parancsnok a Székelyföldön állandó jelleggel állomásozó 
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alakulatok parancsnoka lett, aki szolgálatát a IX. hadtest parancsnokának utasításai szerint látta 

el. Feladatai közé tartozott az alárendelt alakulatok kiképzésének szabályozása és a közvetlen 

alakulatok kiképzése, a székely határőr-zászlóaljak kiképzésének szabályozása, a 

szolgálatteljesítés felügyelete, a határvédelem végrehajtása és ellenőrzése, hadműveleti 

vonatkozású munkák és befolyás az erődrendszer további kiépítésére. A katonai területi hatósági 

ügyekben továbbra is a IX. hadtestparancsnokság maradt az illetékes Székelyföld területén. 

1942. december 31-én a HM úgy döntött, hogy a Székely Határvédelmi Parancsnokság 

ideiglenesen Marosvásárhelyen alakuljon meg, mivel Csíkszeredában nincs alkalmas épület egy 

seregtest szintű vezetési törzs elhelyezésére.
546

 1942. október 1-jétől Kozma István vezérkari 

ezredest kinevezték vezérőrnaggyá, aki 1943. február 1-jétől a „Székely Határvédelmi Erők” 

első parancsnoka lett. 

1943. május 1-től megkezdődött a csupán néhány beosztott tiszttel rendelkező parancsnokság 

feltöltése. Vezérkari főnökké a IX. hadtest parancsnokságáról áthelyezett Kásás Andor vezérkari 

alezredest nevezték ki, akinek hadműveleti vezérkari tisztje Bagaméry József vezérkari százados 

lett. Kásás alezredes komoly tapasztalattal rendelkezett a seregtest-parancsnokságok 

működését illetően, továbbá harctéri beosztásban is szolgált 1942-1943-ban, a Don-menti 

hadműveletek idején: „Mint embernek, és mint katonának egyaránt a korrektség és a 

puritánság volt a legkiemelkedőbb tulajdonsága. Ugyanezt várta el alárendeltjeitől is. Igen 

tehetséges, vasszorgalmú és rendkívüli munkabírású tiszt volt.”
547

 

A határvédelemi parancsnokság tüzérparancsnoka Récsey Lajos
548

 tüzér ezredes, műszaki 

parancsnoka Mátyás József százados volt. A kiképzésért Tabay József ezredes felelt, aki egyben 

a hadbiztosi
549

 feladatokat is ellátta.
550

 Végül a HM 11. osztálytól Marosvásárhelyre helyezték 

Gyalókay Kálmán hadbiztos alezredest, a vezető hadbiztosi feladatok ellátására. Az 1/b. 
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(kémelhárító) osztály élére Gubicza Elek ezredes, az 1/c. (anyagi) osztály élére pedig Vértes Béla 

vezérkari százados került.
551

  

Kozma vezérőrnagyon és Kásás vezérkari alezredesen kívül jórészt anyaországi vezérkari 

tisztek kerültek a parancsnokságra, akik kevésbé ismerték a székelyföldi viszonyokat. Ezért a 

parancsnok gyakran vizsgáztatta a székelyföldi viszonyokból a családjaikkal együtt 

Marosvásárhelyre költözött vezérkariakat. Vértes vezérkari százados ironikusan jegyezte meg 

naplójában: „Könnyű neki: itt született Rétyen (…). már jó két éve nem csinál egyebet, mint 

szervezgeti a székely határőrséget. Ismer minden helyet és személyt. Azokkal zongorázik, s bizony 

nem egyszerű ugrásszerű gondolatmeneteit követni.”
552

 

A parancsnokságon hamarosan megjelentek a különböző segédtiszti beosztásokban 

székelyföldi tartalékos zászlósok is. Kozma vezérőrnagy segédtisztje először Kincses Elemér 

tartalékos zászlós volt, marosvásárhelyi banktisztviselő. Gocsmann (Gottesmann) József 

tartalékos zászlós, szintén marosvásárhelyi banktisztviselő volt, vagy éppen Csathó Gábor 

tartalékos zászlós, gyergyótölgyesi örmény eredetű kereskedő nemcsak egy seregtest törzsének 

működésébe nyerhetett betekintést, ezáltal komoly hadseregszervezési tapasztalatokra téve szert, 

hanem bevezethették a marosvásárhelyi társasági életbe az anyaországi vezérkari tiszteket és 

családjaikat.  

Más esetben a román nyelvtudás számított. A szászrégeni városi pénztár ellenőre, Simonisz 

László tartalékos zászlós az 1/b. osztályon a külföldi rádióállomások híreinek lehallgatását és a 

külföldi repülőtevékenységek nyilvántartását kapta feladatul, mivel beszélte a román, az orosz és 

a német nyelvet is.
553

 Vértes vezérkari százados az anyagi osztály törzsébe került székelyeket az 

„árnyékszékely” szóval buzdította, mikor valamit nem értettek.
554

 

1943 tavaszáig, a hadosztályjelzéssel ellátott Székely Határvédelmi Parancsnokság 

alárendeltségébe lépett a 9. határvadászdandár, a 69. határvadászezred, s az addig 

létrehozott 20 székely határőr-zászlóalj parancsnoksága. 1942 novemberében a 9. székely 

határvadászdandár parancsnokságát átköltöztették Csíkszeredába. A dandárparancsnoki 

beosztást 1943. február 1-től betöltő Szász Ferenc vezérkari ezredes nem akarta elfogadni 

Kozma vezérőrnagy felsőségét. Don-kanyart megjárt kitüntetett katona volt és 
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nehezményezte a Kozma vezérőrnagynak való alárendelését, mivel Kozmának a második 

világháború idején még nem volt harctéri tapasztalata.
555

  

 Hasonlóan nehezen ment a 27. székely könnyű hadosztály alárendelése is. Végül a 

hadosztály 1942 novemberében kinevezett parancsnokát, Nagyőszy Miklós vezérőrnagyot 

1943. február 1-jén leváltották és Kozma vezérőrnagyot nevezték ki a seregtest élére, mely 

1943. március 1-től tagozódott be a székely határvédelembe, Szombathelyi Ferenc 

vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök parancsa nyomán.
 556 

 

IX. 1. A Székely Határvédelmi Erők
557

 és a Szabolcs-hadrend 

A Szabolcs-hadrend 1943-ban kidolgozott rövidtávú hadsereg-fejlesztési koncepció 

volt. A hadi tapasztalatok alapján a haderő harcértékét mennyiségi fejlesztés nélkül, a 

meglévő alakulatok, parancsnokságok összevonásával, a fegyverzet korszerűsítésével, 

tűzerejének növelésével, megfelelő anyagi tartalékok beállításával és gyorsított 

gépesítéssel kívánta növelni.
558

  

1943. október 1-től jelentős szervezési változásokat vezettek be a m. kir. Honvédségnél, 

amelyek a Székely Határvédelmi Erőket is érintették. Lényege az volt, hogy a 

megnövekedett számú erődalosztályok és a székely határőr-zászlóaljak miatt közbülső 

vezetési szinteket kellett létrehozni a hatékonyabb harcvezetés érdekében. Ezért a 9. 

határvadászdandár alárendeltségében megszervezték a 65., 67. és a 70. székely 

határvadászcsoport-parancsnokságokat.
 559

 

A Tatros-völgyében és az Úz-völgyben elhelyezett határvadász és erődalakulatok, 

valamint a csíkszeredai és a két felcsíki székely határőr-zászlóalj egységes irányítására a 

70. székely határvadászcsoport-parancsnokságot hozták létre Csíkszereda székhellyel. 
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Parancsnokává Dittróy Ödön
560

 ezredest nevezték ki. A csoport alárendeltségébe tartozott a 

32. székely határvadász-zászlóalj, a szépvízi 4., a karcfalvi 5. és a csíkszeredai 6. székely 

határőr-zászlóaljak, a 32. határvadász portyázó század, valamint a 32/1-3. erődszázadok. A 

70. határvadászcsoport-parancsnokság kibővített és nagyobb hatáskörrel rendelkező 

ezredparancsnokság szintű szervezetnek felelt meg, amely mozgósítás esetén számos 

közvetlen alosztályt állított fel önálló alkalmazása miatt (70. egészségügyi oszlop, 70. 

fogatolt vonatosztály, 70. híradó század, 70. sebesültszállító gépkocsi szakasz stb.). 

Hasonlóan jött létre a sepsiszentgyörgyi 67. székely határvadászcsoport is, mely a 

kézdivásárhelyi 24. határvadász-zászlóaljat, erődalosztályaival együtt és öt székely határőr-

zászlóaljat foglalt magába. Élére Lakatos István ezredes került. 

 

A székelyföldi települések egyre nehezebb körülmények közé kerültek a Honvédség 

csapatainak elhelyezését illetően. Gyergyószentmiklóson a 65. székely határvadászcsoport 

Miskey Zoltán ezredes vezetésével jött létre, melynek főerejét a gyergyótölgyesi 21. 

határvadász-zászlóalj képezte. Miskey ezredes a 10.000 lakosú kisvárosban három 

ingatlant vett bérbe a törzs elhelyezésére, melyek közül az egyiket, egy iskolaépületet még 
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 Dittróy Ödön (Perjámos, 1895. október 24. – Csepreg, 1945. január 19.), ezredes. A budapesti cs. és kir. 

gyalogsági hadapródiskola elvégzését követően 1914. augusztus 18-án avatták zászlóssá. Végigharcolta az 

I. világháborút, amelynek során hadnaggyá nevezték ki. 1935. május 1-től őrnagy, egyúttal az 5. határőr-

kerületi parancsnokhelyettes segédtisztje Szegeden, október 1-től Gyulán. 1937. május 1-én áthelyezték a 

szegedi 9. gyalogezredhez, ahol 1939. január 23-tól a 9/II. gyalogzászlóalj parancsnoka, ugyanazon év 

május 1-től alezredesi rendfokozatban. 1942. október 1-től az orosházi 66. határvadászezred-parancsnokság 

állományába került, november 1-től ezredes. 1943. januártól harctéri szolgálatot teljesített ismeretlen 

beosztásban. 1943. október 1-én kinevezték a 70. székely határvadászcsoport parancsnokává. E beosztását 

formálisan 1944. november 30-ig töltötte be, de valójában szeptember elején szívpanaszokkal került a 

honvédkórházba, Budapestre. 1944. december 1-től a Honvéd Vezérkar főnöke, a Honvéd Vezérkar 

fegyelmi és becsületügyi osztályának élére nevezte ki. Lakóhelyén hunyt el szívszélhűdésben. Hősi halottá 

nyilvánították. 
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1940 őszén, a városi katonai közigazgatási parancsnokság adott bérbe a városban székelő 

9. határvadászdandár-parancsnokság részére, a város részére fizetendő évi 5000 P 

ellenértékben. A városvezetés szerette volna visszakapni az iskolaépületet arra hivatkozva, 

hogy a polgári közigazgatás és a 9. határvadászdandár parancsnoksága között nem született 

a katonai közigazgatás felszámolása után bérleti szerződés. A dandár elköltözése ellenére a 

hadvezetés nem adta vissza az iskolát a városnak oktatási célokra, hanem a 65. 

határvadászcsoport-parancsnokságnak foglalta le.
561

 

A mezőségi határon a marosvásárhelyi 69. határvadászezredet 69. székely 

határvadászcsoporttá szervezték át, élén Ferenczy Márton ezredessel. A volt 69. 

határvadászezred alárendeltségéből ez által kikerültek az Udvarhely vármegyei 

csapattestek. Így azokból Székelyudvarhely parancsnoksági központtal megszervezték a 

68. székely határvadászcsoportot, élén Radnóczy László ezredessel. 

A határvadász–zászlóaljak négylöveges hegyiágyús ütegei eredeti helyőrségeikben 

maradtak, de parancsnoklási és harcvezetési szempontból új hegyitüzérosztály-

parancsnokságok fogták őket össze:  

-1. székely hegyitüzérosztály-parancsnokság, Csíkszereda: 

    - 35. fogatolt hegyi üteg, Csíkszereda (új felállítás) 

    - 32. hegyi üteg, Gyimesfelsőlok 

    - 24. hegyi üteg, Kézdivásárhely
562

 

- 2. székely hegyitüzérosztály-parancsnokság, Marosvásárhely: 

      - 21. hegyi üteg, Gyergyótölgyes 

      - 22. hegyi üteg, Dés 

      - 23. hegyi üteg, Marosvásárhely 

      - 34. hegyi üteg, Székelyudvarhely 

A már létező hegyi ütegek elhelyezési körlete nem változott, viszont harcvezetési, 

fegyelmi és gazdászat-közigazgatási szempontból az osztályparancsnokságok diszponáltak 

fölöttük. 

Újabb erődszázadokat rendszeresítettek Székelyföldön is, mégpedig a 21/5.-öt 

Gyergyótölgyesen, a 21/6.-ot Palotailván, a 32/3.-at Gyimesfelsőlokon és a 24/2.-t pedig 

Kászonújfaluban. A legénységi állományt helyi újoncokból és a határvadász-zászlóaljak 
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 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 722/1944. 
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 A tüzérosztály elvi állománya összesen: 22 tiszt, 513 fő legénység, 80 öszvér, 22 málhás ló, 157 hámos és 

hátasló, 14 országos jármű, 12 löveg, 6 géppuska, 93 géppisztoly. Lásd: HL HM Eln. I. a. 43000/1943. II. 

fejezet. Részletintézkedések a földi és folyamierőkre. 43. sz. melléklet. 
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kiképzett legénységéből biztosították. Elhelyezésüket ideiglenesen fabarakkokban vagy 

beszállásolás útján oldották meg. 1943-1944-ben az erődszázadok részére megkezdődött a 

laktanyák építésének tervezése és a területfelmérés. Azonban az 1944. évi háborús év 

keresztülhúzta a kivitelezést. 

A 21/5. erődszázad közvetlenül a határon zárta le a Tölgyesi-szorost, a borszéki 21/3. 

erődszázad előtt, biztonságot nyújtva a Gyergyótölgyesen, a határtól néhány km-re lévő 21. 

határvadász-zászlóaljnak. A 24/2. erődszázad völgyzára a Kárpátok vonalán belül, északról 

zárta le a Háromszéki-medencét az 59/1. erődszázaddal együtt, a 21/6. erődszázad pedig a 

Maros-völgyét zárta le a Mezőség és a Gyergyói-medence között. Így e három erődszázad 

mélységet biztosított az Árpád-vonal számára. A völgyzárakban folyó erődítési 

munkálatok egészen 1944 őszéig zajlottak. 

A székelyföldi medencékben elhelyezett határvadász-, határőr- és erődalakulatok 

alárendeltsége sajátos képet mutatott 1943 őszén. A 9. határvadászdandár állományában 

találjuk az imént már említett három határvadászcsoportot az összes székelyföldi hegyi 

felszerelésű határvadász- és határőr-zászlóaljakkal (1-től 13-ig), továbbá minden 

székelyföldi erődszázaddal, közvetlen seregtest támogatás gyanánt pedig az 1. székely 

hegyitüzérosztály-parancsnoksággal.
563

 A tüzérosztály-parancsnokságot Jóni Imre 

százados irányításával a csíksomlyói ferences kolostor épületében helyezték el, mivel 

Csíkszeredában nem volt számukra megfelelő épület.
564

 A nem hegyi felszerelésű 

alakulatokból összetevődő 68. és 69. határvadászcsoportok viszont közvetlenül voltak 

alárendelve a Székely Határvédelmi Parancsnokságnak, miként a 2. székely (hegyi) 

tüzérosztály parancsnoksága is.
565

 

E némileg furcsa, ugyanakkor részben ésszerű módon magyarázható alárendeltségi 

viszonyokra talán magyarázat lehetett a Székely Határvédelmi Parancsnokság élén álló 

Kozma vezérőrnagy, és a 9. székely határvadászdandár parancsnokaként működő Szász 

Ferenc vezérkari ezredes között meglévő nézetkülönbség. Míg Kozma a határőr-

zászlóaljak parancsnoklási viszonyait a határvadászcsoport-parancsnokságok beállításával 
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 A csíkszeredai, új felállítású, fogatolt 35., továbbá a 24. és 32. határvadász-zászlóaljak szerves részeként 

már felállításuk óta létező málházott 24. és 32. hegyiágyús ütegekről van szó. Ez utóbbiak elhelyezési 

körlete nem változott, viszont harcvezetési, fegyelmi és gazdászat-közigazgatási szempontból az 

osztályparancsnokság diszponált fölöttük. 
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 HL Personalia 228. d. Karácsony visszaemlékezés. 3. 
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 A 2. székely hegyi huszárszázadot az 1944. márciusi mozgósításkor a 2. hegyidandár kötelékébe osztották 

be, amellyel elvonult az Északkeleti-Kárpátokban lévő hadműveleti területre.  
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vélte megoldani, addig Szász nem akart lemondani a határvadász-zászlóaljak közvetlen 

irányításáról.
566

 

 

 

22. A Székely Határvédelmi Erők elhelyezkedése Székelyföldön 

 

1943 őszén azzal számolt a hadvezetés, hogy mozgósítás esetén a marosvásárhelyi 27. 

székely könnyű hadosztály kiegészülve a hegyi felszerelésű székely határvadász-

zászlóaljakkal
567

 gyaloghadosztállyá szervezhető át, hadműveleti egységet képező központi 

tartalékot alkotva Székelyföldön. A határok közvetlen védelmét pedig portyázó századok, 

tüzérütegek, erődszázadok és székely határőr-zászlóaljak látták volna el. Ezzel szemben 

Szász ezredes dandárparancsnok javaslatában a 27. székely könnyű hadosztályt
568

 oszlatta 

volna fel, gyalogzászlóaljaiból pedig új határvadász-zászlóaljakat állított volna fel. A 

hadvezetés viszont 1943 őszén a 27. székely könnyűhadosztályt megtartotta eredeti 

                                       
566

 HL TGY. 2086. 5. 
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 Gyergyótölgyesi 21., kézdivásárhelyi 24. és gyimesfelsőloki 32. határvadász-zászlóaljak. 
568

 A seregtest galíciai hadműveleteiről lásd: BEREKMÉRI 2015. 
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szervezési keretei között, a 9. határvadászdandár több közvetlen alosztályát átszervezte és 

a Székely Határvédelmi Parancsnokság közvetlen alárendeltségébe utalta. A hadvezetés 

így könnyebben tudta felállítani a Székely Határvédelmi Parancsnokság közvetlen 

csapattesteit.
569

  

Miközben a Honvédség könnyű hadosztályait összevonták és három ezredes 

gyaloghadosztályokká szervezték át, a 27. székely könnyű hadosztály maradt az egyetlen 

könnyű hadosztály 1943 októberétől a hadrendben. 1943. október 1-jétől parancsnoka a 

brassói származású Zákó András vezérkari ezredes lett, akinek szintén súrlódásai voltak 

Kozma vezérőrnaggyal. Vértes Béla vezérkari százados visszaemlékezése szerint egy 

alkalommal Kozma vezérőrnagy, hogy éreztesse felsőségét, megkerülve a 27. 

hadosztályparancsnokságot, egy szovátai erdőtűz eloltására utasította Bakay Zsigmond 

ezredest, a 27. gyalogezred parancsnokát. Az intézkedést pedig felterjesztette a IX. hadtest-

parancsnokságnak, ezzel átruházva a felelősséget a hadtestre.
570

 

1943 őszén először jelent meg a „X. székely hegyi hadtest” fogalma a korabeli 

dokumentumokban, ami azt a távlati célt vetítette előre, hogy a Honvédség X. számú 

hadtestévé szerették volna átszervezni a Székely Határvédelmi Erőket és a seregtest-

parancsnokságnak alárendelt csapatokat teljes egészében hegyi csapattá átszervezni.
571

 

Ahhoz, hogy a Székely Határvédelmi Parancsnokság hadtestparancsnokságként működhessen, 

szükség volt hadtestközvetlen csapattestek felállítására.  

1943 őszétől a m. kir. Honvédségben a részben védett híradócsapatok önálló fegyvernemmé 

váltak.
572

 A híradócsapat feladata a magasabb parancsnokságok között és azoktól a 

csapattestparancsnokságokig lefelé, megbízható híradóeszközök telepítése, üzemben- és jó 

karbantartása volt. A „X. székely honvéd híradózászlóalj” Csíkszeredában alakult meg 1943 

októberében, parancsnokává Köblös Lajos alezredest nevezték ki.
 573

  Legénységi állományát a 

feloszlatott budapesti I. híradózászlóalj, a székely határvadász-zászlóaljak és a 9. 

határvadászdandár közvetlen híradószázadának állományából biztosították, továbbá újoncokkal 

egészítették ki.  

A Mikó-várban elhelyezett csapattest négy századból állt: X/1. központi század, X/2. 

rádiószázad, X/3. könnyűvezetékes és építő század és X/4. hegyi híradó század. Állományát 24 

tiszt, 740 fő legénység, 127 málhás-, hátas- és hámosló, 33 országos jármű, 14 személygépkocsi, 
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 HL VKF Eln. Hdm. csf. 609/1943. 
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 HL TGY. 3456. 92. 
571

 HL HM Eln. I. a. 43000/1943. Szervezési rendelet. 63. sz. melléklet. 
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 HL HM Eln. I. a. 43000/1943. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3. 
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 Interjú Fazakas Gergellyel (Csatószeg), a hangfelvételt készítette a szerző 2011. december 29-én. 
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24 nehézkábel gépkocsi, hat R/7. rádiógépkocsi, két R/8. rádiógépkocsi, egy R/14. rádiógépkocsi 

stb. alkotta.
574

 A 2. rádiószázad parancsnoka Mikes Kornél főhadnagy vezette a rádióskiképzést, 

ahol a honvédek különböző típusú rádiók használatát sajátíthatták el. A gyakorlatok a 

Csíkszereda melletti gyakorlótéren és a Csíki-havasokban zajlottak. Helyszűke miatt a tisztikar 

egy részét a városi szállodában helyezték el. Veress Sándor szakaszvezető a 32. határvadász-

zászlóalj állományából került át a híradózászlóalj 2. rádiószázadába: „A zászlóalj feladata az lett 

volna, ha nem ez a rendetlen visszavonulás lett volna, hogy a hadsereg és a hadtest között az 

összeköttetést tartsa. Csak aztán úgy megbomlott, hogy a zászlóaljat sem tudtuk összekötni, 

nemhogy egyebet.”
575

 Máté Ferenc honvédet a 9. határvadász híradószázadtól helyezték át a 

zászlóalj 3. vezetékes és építő századába: „A Balánbányai hegyen hat hétig kint vótunk, 

felépítettük a vonalat a Gyilkos-tóig, lovakkal vótunk. Minden km-be törzskötés vót, a tisztek 

mentek, elvágták, mi éjjel meg kellett keressük és megcsináljuk, az éjjeli őr kellett vigyázzon. 

Haton vótunk, egy őrvezetővel egyszerre vótunk beosztva. A kihelyezésen az Egyes-kőről 

Gyergyószentmiklósra meneteltünk, ott sátrakba háltunk, kettesével. Másnap a Libánon át 

Székelyvarságra jöttünk. Harmadik nap reggel a kávét megittuk, reggel hétkor, s 

Küküllőkeményfalván át vissza Csíkszeredára. Oláhfalunál ebédeltünk, mozgókonyha vót, este 

nyócra Csíkszeredán vótunk.”
576

 A veteránok által felidézett élmények strukturáltak, ezért 

jobban megmaradtak az emlékezetben, mivel a memória inkább téri, mint idői sorok szerint 

rendezett, így a környezet változásaira érzékeny.
577

 Amikor az emlékezők élénk emlékekhez 

érkeznek, a nagyléptékű idői kifejezésektől áttérnek a pontszerűségre, s ez által válik 

elbeszélőmódjuk élménytelivé, pl. nem éveket jelölnek meg, hanem pillanatokat.
578

 A változatos 

történetek fennmaradását és folyamatos újragondolásának lehetőségét a váltakozó helyszínek 

sokasága biztosítja és különíti el őket egymástól. Az időben is nehezen elhelyezhető történetek 

azt viszont bizonyítják, hogy a zászlóalj egész Székelyföld területén végzett munkálatokat és 

gyakorlatokat, hogy kiépítsen a Székely Határvédelmi Parancsnokság számára megfelelő 

kommunikációs hálózatot.  

Csíkszereda keleti részén épült meg egy kerítéssel ellátott, földbesüllyesztett betonbunker, 

amelyben R8-as rádiót helyeztek el mozgósítás esetére. Többek között Székelyudvarhelyen, 
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Szovátán, Szászrégenben, Sepsibükkszádon épült hasonló betonóvóhely, hogy háború esetén 

zavartalanul működhessen a kommunikáció a különböző parancsnokságok között.
579

 

A „X. székely honvéd vegyes vonatosztályt” Csíktaplocán helyezték el, beszállásolással. A 

felsőcsernátoni Bajka Miksa alezredes vezette alakulat törzsre, fogatolt vonat (légvédelmi 

géppuskás század, X. taligaoszlop, X. málhásállatoszlop, X. rögtönzött kocsioszlop) és 

gépkocsizó vonat osztályrészre tagozódott. A legénységi állományt többek között az I. 

gépkocsizó vonatosztály, a 101. gépkocsizó tanezred, a feloszlatott csíkszentmártoni 7. székely 

határőr-zászlóalj tartalékosai és újoncok biztosították.
580

 Állományát 29 tiszt, 583 fő legénység, 

145 ló, 30 országos jármű, 12 taliga, négy személygépkocsi, 24 tehergépkocsi, 10 oktató 

gépkocsi, négy motorkerékpár stb. képezte.
581

  

A „X. székely honvéd utászzászlóalj” Sepsiszentgyörgyön jött létre, amely a Málnásfürdőre 

kihelyezett X/1. kerékpáros és a sepsiszentgyörgyi X/2. hegyi utászszázadból állt. Állományának 

zömét a budapesti I. és a kassai VIII. hadtestparancsnokságok közvetlen utászzászlóaljaiból 

helyezték át a tisztikarral együtt. Székelyföld területéről 1943 októberében újoncok vonultak be a 

zászlóalj állományába, amelyet később kiegészítettek, főleg Háromszék vármegye, Kézdi 

járásából székely határőrökkel.
582

 

A IX. hadtest közvetlen IX. légvédelmi tüzérosztályát kivonták a kolozsvári hadtest 

alárendeltségéből és 1. és 2. ütegét „IX. székely légvédelmi tüzérosztály” néven a Székely 

Határvédelmi Parancsnokság alárendeltségébe utalták. A tüzérosztály állomáshelyéül 

Gyergyóditrót jelölték ki.
583

 Elvi létszáma 16 tiszt és 298 fő legénység volt. Fegyverzetét három 

db 8 mm-es 29 M. légvédelmi ágyú és hat db 40 mm-es 36 M. légvédelmi gépágyú képezte a 

gyalogsági fegyverzet mellett. A szállítást 32 tehergépkocsi és 6 légvédelmi gépágyú vontató 

végezte.
584

 

Szintén a Székely Határvédelmi Parancsnokság közvetlen alárendeltségébe tartozott a már 

1942 októberében megszervezett „2. önálló székely hegyi huszárszázad”. A századot 

Csíkszeredában szerették volna felállítani, azonban a legénység és a nagyszámú ló részére nem 

találtak megfelelő elhelyezést, ezért a szilágysomlyói lovassági laktanyába szállásolták be a 
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Kayser Vilmos őrnagy vezette alakulatot. A székely újoncok 1942. október 4-től vonulhattak be 

a huszárszázad állományába, mely a Székely Határvédelmi Parancsnokság felderítő 

alakulataként jött létre. A hagyományos lovassági kiképzés mellett a huszárok hegyi kiképzést 

kaptak. Az alakulat őszi nagygyakorlatait 1942-ben a Csíki-havasokban és 1943-ban a Tölgyesi-

szoros környékén tartotta, ahol gyakorolhatták a harcszerű lövészetek mellett a 

határmegfigyelést, a határon való betörést és az ellenség üldözését. Rácz József 

hadapródőrmester 1942. október 4-én vonult be Szilágysomlyóra: „Borszéknál (…) Bélbor felé 

felmentünk és éjszaka ott aludtunk kint. Azt mondta az alezredes, hogy gyakoroljuk a fronti 

dolgot. Felmentünk a Kelemen-havasokra és onnan átmentünk a túlsó oldalra, Romániába. Meg 

volt tiltva a beszéd, mivel ott már Románia volt, hogy nehogy megtámadjanak. Ott aztán jöttünk 

lefelé. Volt az a málhás ló, azon rajta volt a málhás nyereg. Azt kellett tartani, kötelet kötni rá, 

mikor jöttünk lefelé.  Amikor a lejtő elmúlt, felcsavartuk, és amikor jött a másik lejtő, akkor 

megint megkötni. Elég nehéz volt.”
585

 A huszárszázad a Kelemen-havasok 2000 m feletti 

magaslatait is lovon járta be az 1943. évi nagygyakorlat idején! 

A négy szakaszból álló század állományát 1943 októberében 4 tiszt, 254 fő legénység, 251 ló 

(ebből 10 málhás ló), 3 országos jármű, 4 taliga és 1 kerékpár képezte. A század gyalogsági 

nehézfegyverzetét két db 1936 M. 5 cm-es gránátvető, négy db 1936 M. 20 mm-es nehézpuska 

és 12 db 1931 M. 8 mm-es golyószóró alkotta.
586

 Annak ellenére, hogy a Honvédség 

gyaloghadosztályainál 1943 októberétől felderítő osztályokat szerveztek, melyek már nemcsak 

csapatlovasságból, hanem gépesített alosztályokból is álltak, a Székely Határvédelmi 

Parancsnokság esetében csupán e hegyi huszárszázadot állították fel erre a célra. Az 1942-1943 

évi harcok bebizonyították, hogy a csapatlovasság önmagában nem tudja ellátni a seregtestek 

felderítését, azonban hegyi körülmények között a páncélos és gépesített alakulatok kevésbé lettek 

volna hatékonyak.
587

 

A Székely Határvédelmi Parancsnokság közvetlen csapattesteihez nem vonult be nemzetiségi 

legénység. Az 1942. őszi kiképzési rendelet szerint a szlovák nemzetiségűek a szombathelyi IV. 

és a IX. hadtestekhez, a „megbízható” román nemzetiségűek pedig a székesfehérvári II. és a 

miskolci VII. hadtestekhez vonulhattak be kiképzésre. 1943 októberétől viszont a IX. hadtest 

alakulataihoz szlovák helyett, horvát nemzetiségű legénységet osztottak be. A román és a szerb 

nemzetiségű katonakötelesek nagyobb részét „műszaki osztagokba” szervezték, akik rövid 
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alapkiképzés után a továbbiakban tábori erődítéseken dolgoztak.
 588

 1943-ban már Székelyföldön 

is dolgoztak nemzetiségi munkás osztagok. Előfordult, hogy a székely gazdák nyári 

munkálatainak megsegítésére használták fel, munkásszázadokba szervezve. Az 1018. számú 

munkásszázadot, 90%-os jégkárt szenvedett háromszéki gazdák vehették igénybe 1943. május 

20-tól szeptember 1-ig. 1943 augusztusában az összesen 12 községben 30 munkaadónál dolgozó 

munkásszázad román nemzetiségű legénysége panaszt tett, hogy az élelmezésük és szállásaik 

nem megfelelőek, napi nyolc óránál nem szeretnének többet dolgozni, és a munkaadók „büdös 

oláhnak” hívják őket. A háromszéki munkaadók azzal érveltek a panasz ellen, hogy a munkások 

nem akarnak dolgozni.
589

 

1943 januárjában a magyar hadvezetés lehetővé tette a nemzetiségi munkásszázadoknak a 

keleti hadszíntéren való felhasználását is, mivel a dél-erdélyi magyarokból szervezett 

munkásszázadokat a román hadvezetés is alkalmazta a keleti hadszíntéren. Kilátásba helyezték a 

dél-erdélyi magyar munkásszázadok családjainak támogatását, továbbá szerettek volna 

megegyezni a román féllel abban, hogy 42 évesnél idősebb személyt egyik országban se lehessen 

beosztani munkásszázadba.
590

 

1943 őszén sem a Székely Határvédelmi Parancsnokságot, sem közvetlenjeinek egy részét 

nem tudták elhelyezni Csíkszeredában a város infrastrukturális hiányosságai és épülethiány 

miatt. Ezért a hadvezetés nagyszabású laktanyaépítkezést tervezett a városban.  

A HM 1942. november 26-án határozta el több laktanya és egy honvéd csapatkórház 

megépítését.
591

A 2. önálló székely hegyi huszárszázad részére Csíkszereda csíkszentléleki 

kijáratánál, a főút jobb oldalán tervezték megépíteni az új huszárlaktanyát a legénység és 250 ló 

elhelyezésére.
592

 A tervezett laktanya mellett épült volna meg az 1. székely hegyi tüzérosztály 

két ütegének részére a tüzérlaktanya, melynek építkezési tervei 1943 augusztusára készültek el. 

1943 decemberében a X. székely híradózászlóalj részére korszerű híradó laktanyát terveztek, 

melynek keretében épült volna több gépkocsiszín, lóistálló, lovarda, legénységi és tiszti 

lakóépületek stb. A X. székely vegyes vonatosztály laktanyáinak tervei 1943. októberében 

készültek el. A laktanya együttes keretében helyet kaptak volna istállók, raktárak, 

javítóműhelyek, gépkocsiszínek stb. A nagyszámú tiszt és családjaik elhelyezésére szolgált volna 
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két 6×3 szobás tiszti lakóépület, melyeknek tervei 1944 februárjára készültek el.
593

 Az 1944. évi 

német megszállás és a hadiesemények következtében mindezek a tervek nem valósultak meg.  

Megvalósult ellenben a csíkszeredai városi szálloda, ami az ideiglenesen a városban 

tartózkodó tisztek és polgári személyek részére biztosította a megfelelő szálláslehetőséget. A 

szállodát 1941-ben kezdték el építeni és 1943. június 21-én nyílt meg a 36 szobás, 80 fő 

befogadására alkalmas épület.
594

 A ma is létező szálloda stílusában követi a gyimesfelsőloki 

vagy a gyergyótölgyesi, kőből épített emeletes laktanyaépületek formavilágát. 

Szintén megvalósult a „M. Kir. Székelyföldi Állami Méntelep” létrehozása, mely a katonai 

célok mellett elősegítette a térség lóállományának feljavítását. A Csíkszereda határában lévő 

csíkzsögödi szeszgyár környékén 1941-ben kezdődtek meg az építkezések, 20 holdon.
595

 Nyolc 

lóistálló épült meg, közel 100 ló elhelyezésére, továbbá fedett lovarda, kocsiszínek, csűr, 

jégverem, magtár, laktanyaépület, két raktár, műhely, étkező, konyha, fogda, vendégszoba, 

irattár, mosókonyha stb. A költségek elérték az 900.000 P-t.
596

 A méntelep parancsnokságának 

katonai osztaga 1943-ban már működött Csíkszeredában és megkezdődött a térségbeli I. osztályú 

törzskönyvezett kancák nyilvántartásba vétele is.
597

 A székelyföldi méntelep a budapesti állami 

lótenyésztő intézetek katonai felügyelőségének alárendelt, keleti lótenyésztő kerületi 

parancsnokságához tartozott.
598

 

A Székely Határvédelmi Erők alakulatainak leggyengébb harctértékkel bíró csapattestei 

továbbra is a székely határőr-zászlóaljak voltak. Gyakorlataikat Kozma István vezérőrnagy 

gyakran személyesen tekintette meg. Ezek sikeres lefolytatásánál döntő volt a 

zászlóaljparancsnokok felkészültsége. A kézdivásárhelyi 8. székely határőr-zászlóalj 

parancsnoka 1943. szeptember 30-ig Pozsonyi Attila alezredes volt, aki hozzáértéssel vezette a 

zászlóalj 1943. őszi kézdikővári gyakorlatát, ami közrejátszhatott abban, hogy később kinevezték 

a 24. határvadász-zászlóalj parancsnokává. A harcászati gyakorlat sikerrel zárult, amit 

megtekintett Kozma vezérőrnagy és az eseményt megörökítő Vértes Béla vezérkari százados is: 

„A jelzők jönnek a lőeredmények jelentésével. Ez elsőrangú! Nem csoda, hiszen hegyjáró, 

vadászó, vadorzó emberekből tevődik össze az egész alakulat.” Kozma vezérőrnagy 

elismerésképpen maga vezette be a zászlóaljat Kézdivásárhely főterére: „A székely határőrök 

harsogó „vivát”, „éljen” kiáltásokba törnek ki, puskájukat lerántva vállukról lengetik, sőt 
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egyesek még a levegőbe is feldobálják. (…) A zászlóalj oszlopba formálódik. (…) A zene elénk 

áll, s harsogó indulók mellett vonulunk Kézdivásárhely felé, majd be a város főterére. A nép 

özönlik a házakból és nézi a nagy spektákulumot.”
599

 

A Székely Határvédelmi Parancsnokság 1943. november 16-án szabályozta a kiképzés téli 

menetét. A határőrök kiegészítő foglalkozást kellett tartsanak december, január és február 

hónapokban, havonként két ízben. A foglalkozás minden hónap második és negyedik 

vasárnapján, délelőtt nyolc és tíz óra között volt, melyet minden század vagy szakasz a saját 

lakóhelyén tartott. A foglalkozások tematikái a következők voltak: erkölcsi oktatás, 

helyzetismertetés, Székelyföld fontosabb kérdései, téli harc, parancskihirdetési foglalkozás, 

kispuska-, hadipuska-, pisztolylövészet, fegyverismeret, állomány ellenőrzés. Az alosztályok 

felett ellenőrzést gyakorolt a zászlóaljparancsnok, kiszállásai alkalmával és a határvadász-

csoportparancsnokok.  

Maros-Torda vármegye, erdőszentgyörgyi járásából szervezték meg a 20. székely határőr-

zászlóaljat, melynek parancsnoka, Zsigmond főhadnagy 1943. november 23-án parancsba adta, 

hogy a márciusi rendszeres kiképzés megkezdéséig az alárendeltekkel a tisztek szabadidejükben 

is foglalkozzanak, műkedvelő és tájékoztató előadások keretében: „Arra kell törekedni, hogy a 

székely határőröket magasabb értéke különböztesse meg, a legkisebb székely egység is öntudatos 

székely jelleget hordozzon magán. (…) A székely helytállásával és harci készségével mindenkinek 

példát mutatott.”
600

 A hadvezetés azonban tisztában volt azzal, hogy a székely határőr-

zászlóaljakat amennyiben a Honvédség alakulataival egyenrangú csapattestekké szeretné 

fejleszteni, kénytelen lesz az idősebb generációkat elbocsátani és megfiatalítani az állományt. 

 

IX. 2. A székely határőr kiképzőtáborok 

Az 1921. évi LIII. törvénycikk értelmében minden 12 és 21 év közötti, iskolába nem 

járó magyar fiatal köteles volt heti meghatározott óraszámú tornagyakorlatot végezni. A 

honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk ezt a rendelkezést kiterjesztette az iskolába 

járó ifjakra is. A testnevelés erőteljesebb végrehajtása mellett a katonai előképzést 1941-

ben vezették be, mely előirányozta az ifjúság katonás szellemű nevelését. Ez évtől a 

leventék országos parancsnoksága Béldy Alajos altábornagy, a HM VIII. 

csoportfőnökének alárendeltségébe került, aki járatos volt a sportszervezésben, nemzetközi 
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diplomáciai gyakorlattal bírt és Horthy kormányzó bizalmasa volt. Tevékenységének 

idején megkezdődött az ifjúság háborús igénybevételre való előkészítése.
601

 

Székelyföldön 1940 decemberében indult útjára a leventemozgalom. A Csík vármegyei 

törvényhatósági leventebizottság 1940. december 22-én alakult meg, tagjait először 

szavazással választották meg, melyet a HM nem fogadott el és felülről neveztek ki új 

bizottságot, szintén helyi elöljárókból.
602

 A járási leventeparancsnokságok mellett 1941-

1942-ben megalakultak a községi leventebizottságok is. Élükre jórészt jegyzők és 

iskolaigazgatók kerültek. 1941 őszétől egész Székelyföldön megkezdődött a leventék 

képzése.
 603

 

A székely határvédelem parancsnoka, Kozma István vezérőrnagy 1942 őszén tervet 

dolgozott ki a Székely Határőrség létszámának növelésére és megfiatalítására a 

leventeképzés két utolsó évfolyamának bevonultatásával (18 és 19 éves korosztályok).
604

 A 

HM jóváhagyta közel 10.000 székelyföldi levente kiképzőtáborokban való kiképzését 

1943. október 1-től 1944. szeptember 30-ig. A tervek szerint az 1944-1945 évi kiképzési 

évben a kiképzőtáborok legénységét beosztották volna a székely határőr-zászlóaljak 

állományába. 

Mivel 1943-ban nemcsak az 1923-ban született fiatalokat sorozták be tényleges katonai 

szolgálatra, hanem az 1924-25-ben született leventéket is, ezért Székelyföldön ebben az 

évben kerültek a legtöbben sorozóbizottságok elé a világháború évei alatt. A HM 1943. 

április 17-én rendelte el a sor alá kerülők összeírását. 1943 augusztusában a négy székely 

vármegye területén 12 sorozóbizottság tevékenykedett.
605

 Összesen 20.112 főt vizsgáltak 

meg orvosilag, ebből alkalmassá nyilvánítottak 17.165 főt (végleg alkalmatlan lett: 640 fő,
 

igazoltan távolmaradt: 810 fő).
606

 A leventék esetén „az egyes vidékeken az előállók 

testalkata átlagon felül gyenge volt. (…) Ennek oka sok helyt a gyenge tápláltság” volt. 

Csík vármegyében a csíkszentmártoni és a szépvízi járásokban „volt igen nagy a fejlődési 

gyengeség miatt az alkalmatlanok száma.” Az okokat a háborús viszonyok okozta 

nehezebb közellátási viszonyokkal magyarázta a jelentés és a levente intézményre hárította 

a felelősséget, mely „jobban fel kellene karolja az ifjúságot.” Ennek ellenére a 

székelyföldi 10-15%-os alkalmatlansági arányszám nem tért el az országos átlagtól, hanem 
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inkább járásonként voltak nagyobbak a különbségek.
607

 Béldy Alajos altábornagy 1943 

októberében Székelyföldre látogatott, ahol a levente intézmény védelmére kelt: „A székely 

ifjúságra nagyszerű fizikumánál, szellemi felkészültségénél és katonai erényeinél fogva az 

ország honvédelmében még nagy szerep vár. Meggyőződésem, hogy a székely ifjúság ennek 

százszázalékosan meg is felel.”
608

 A háborús propaganda nem engedte a valóság 

kimondását. 

Nemcsak a leventék fiatal koruk miatti alkalmasságuk volt problematikus, hanem a 

kiképzés végrehajtása is, mivel a Székely Határőrség idős korosztályainak katonai 

szolgálati viszonyai nem segítették a fiatalok hatékony kiképzését. Mivel nem állott 

rendelkezésre ekkora létszám kiképzéséhez laktanya és gyakorlótér, kilenc gyalogsági, egy 

tüzér és egy árkász kiképzőtábor felállítása mellett döntöttek. Az HM 1943. január 12-én 

400 db 56 férőhelyes barakk megépítését határozta el 1943. október 1-i határidővel. 

Eredetileg 27.810.000 P-re rúgtak volna a tervezett költségek. A „Sorg” féle fabarakkok
609

 

legyártása és megépítése mellett számoltak útépítési munkálatokkal, továbbá a vízellátás és 

a villanyvilágítás kiépítésével.
610

 A kiképzőtáborok a HM által 1943 júniusában előzetesen 

kijelölt helyeken, arányosan elosztva épültek meg. 1000 fő befogadására alkalmas 

gyalogsági kiképzőtáborok az alábbi településeken jöttek létre: Maroshévíz, 

Szentkeresztbánya (Szentegyházasfalu), Szováta, Sepsiárkos (A és B tábor), 

Nyárádszereda, Teke, Szászrégen. Szászfenesen egy 350 fős tüzér kiképzőtábort (1. és 2. 

alcsoport), Désen pedig egy kb. 200 fős árkász kiképzőtábort állítottak fel.
611

 A 

tervezettnél jóval kevesebb deszkabarakkot sikerült megépíteni. A gyalogsági 

kiképzőtáborokban átlagosan 10 barakkot állítottak össze, viszont sajátos eset volt 

Gyimesbükki kiképzőtábor. 

A Csík vidéki 18-19 éves leventék kiképzésére Gyimesfelsőlok szépvízi határában 

tervezték felépíteni a gyalogsági kiképzőtábort. Ennek megtárgyalására 1943. június 26-án 

HM küldöttség érkezett Gyimesfelsőlokra, Gyovay Lajos hadbiztos ezredes vezetésével. A 

megbeszélésen részt vett a 32. határvadász-zászlóalj részéről Benedek Sándor
612

 százados, 
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a pótkeret parancsnoka. A táborhelynek kijelölt telket Gyimesfelsőlok község kisajátítás 

útján bocsátotta volna a HM rendelkezésére. A tervek szerint 26 barakk és egy járműszín 

épült volna meg lőtérrel, gyakorlótérrel és egyéb melléképületekkel.
613

 Az anyagi feltételek 

hiánya miatt végül az a döntés született, hogy Gyimesbükkön hozzák létre a kiképzőtábort, 

ahol végül egyetlen barakkot sem építettek, annak ellenére, hogy a településen kevés volt 

az alosztályok elhelyezésére alkalmas épület. 

A járási nyilvántartásokból Tabay József ezredes, a Székely Határvédelmi 

Parancsnokság kiképzésért felelős beosztott törzstisztje írta össze a listát, hogy hány fő és 

hová vonuljon be.
614

 Általában két-három járás legénysége vonult be egy-egy gyalogsági 

kiképzőtáborba, a tüzér kiképzőtáborba egész Székelyföldről, az árkász kiképzőtáborba 

pedig, főleg Háromszék vármegyéből hívták be a leventéket.
615

 A járások eltérő 

lakosságszáma miatt, egyes járások fiataljait elosztották két kiképzőtábor között. A 

gyimesbükki kiképzőtáborba tervezték behívni Csík vármegye csíkszeredai, szépvízi és 

kászonalcsíki járásaiból a leventéket, viszont a nagy létszám miatt a csíkszeredai és a 

kászonalcsíki járás katonaköteleseit megosztották az egyik Udvarhely vármegyei 

kiképzőtábor és a gyimesbükki tábor között. Így Csík vidékéről 1943. október 4-én kb. 950 

fő vonult be a „M. kir. gyimesbükki székely honvéd gyalogsági kiképzőtáborba”, akiket 

már Gyimesfelsőlokon, a 32. határvadász-zászlóalj székhelyén elosztottak, hogy ki melyik 

alosztályba fog kerülni.
616

 Azonban néhány település fiai, mint Csíkmadéfalva, Csíkcsicsó, 

Csíktaploca, Csíkszereda, Csíkzsögöd, Csíkszentimre és Tusnád, a szentkeresztbányai 

kiképzőtáborba vonultak be, ahol Udvarhely vármegye oklándi és székelyudvarhelyi 

járásainak kiképzőtábora volt.
617

 

A táborokba a kiképzőkeretet a HM bocsátotta a Székely Határvédelmi Parancsnokság 

rendelkezésére. A kilenc hadtestparancsnokság arányosan elosztva kellett bizonyos számú 

kiképző tisztet, tiszthelyettest és tisztest küldjön Székelyföldre.
618

 Egy gyalogsági 

                                                                                                                    
zászlóalj pótkeretének parancsnoka. 1944. február 1. és 1945. február 28. között a 32. határvadász-

pótzászlóalj parancsnoka. 1945. június 9. – 1948. július 22. között a Szovjetunióban volt hadifogságban, 

később szövetkezeti munkásként kereste kenyerét Budapesten.  
613

 HL VII. 244. Gyimesfelsőlok. Jegyzőkönyv. Gyimesfelsőlokon felállítandó székely újonc kik. tábor, biz. 

tárgyalás 1943. (a továbbiakban: HL VII. 244. Gyimesfelsőlok. Kik. táb.) 
614

 HL TGY. 2806. 4. 
615

 A székely határőrökkel készült interjúknak köszönhetően tisztázható, hogy melyik településről ki-hová 

vonult be. 
616

 HL M. kir. Honvédség és csendőrség csapatanyagának jegyzéke. 1919-1945. Seregtestek. II. 1471. 64. 

doboz. M. kir. 10. gyaloghadosztályparancsnokság. 27/1943. 
617

 Interjú Dávid Jenővel (Csíklázárfalva) 2015. február 21-én, Péter Endre Andrással (Csíkszereda) 2012. 

november 15-én, a hangfelvételeket készítette a szerző. 
618

 HL HM Eln. I. a. 60753/1943. 



150 

 

kiképzőtáborba általában kilenc tisztet, 13 tiszthelyettest és 55 tisztest vezényeltek 

(továbbá 100 lovat). Működésüket 1943. szeptember 24-én kezdték meg.
619

 

A kiképzőtáborok parancsnokságainak élére törzstiszteket terveztek kinevezni, azonban 

gyakran csupán századosok látták el a parancsnoki feladatokat, amit ellensúlyozott egyes 

esetekben a harctéri tapasztalat. A Gyimesbükkre megérkező kiképzőkeretet a 

szombathelyi III. hadtestparancsnokság küldte, melynek nem állt módjában törzstisztet is 

küldeni, így a kiképzőtábor parancsnoka Holló Sándor
620

 százados lett, aki a keleti 

hadszíntérről 1943 tavaszán érkezett haza.
621

 Több kiképzőtábor esetén a huzavona oda 

vezetett, hogy még októberben, a kiképzés megkezdése után sem volt teljes létszámú a 

kiképzőkeret. 

Mivel a kiképzőtáborok csupán egy évig működtek volna, nem tekintették őket 

szervezetszerű békealakulatoknak. Állományvezetési és gazdászat-közigazgatási 

szempontból egy-egy békealakulathoz voltak utalva. A gyimesbükki kiképzőtábor a 32. 

határvadász-zászlóaljhoz tartozott ily módon, ami megterhelte az alakulat ügymenetét, 

ezért az irodaátalány kétszeresét számították fel a zászlóaljnál 1943 októberétől.
622

 

Egy gyalogsági kiképzőtábor állománya nagyjából egy gyalogzászlóalj erejű 

csapattestnek felelt meg. A kiképzőtáborok legénysége a tervek szerint 1944 őszén az 

„öreg székely határőrök” kb. egynegyedének „kicserélésére” lett volna elegendő az adott 

régióban, főleg a nehézfegyvereknél és szakalosztályoknál,
623

 mivel a székely határőr-

zászlóaljak az első időszakban kevésbé rendelkeztek árkász, távbeszélő stb. 

szakaszokkal.
624

 

A 12 barakkból álló maroshévízi székely határőr kiképzőtáborba Csík vármegye, 

gyergyószentmiklósi járásának leventéi vonultak be, kiegészítve a gyergyótölgyesi járás 

magyar nemzetiségű leventéivel, mivel román nemzetiségűek nem vonulhattak be a 
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kiképzőtáborokba. A kb. 1000 fős maroshévízi tábor a gyergyótölgyesi 21. határvadász-

zászlóalj alárendeltségébe került állományvezetési és gazdászat-közigazgatási 

szempontból. A kincstári deszkabarakkok Maroshévíz déli kijáratánál épültek meg a főút 

keleti oldalán.  

A 650 fős tekei kiképzőtábor volt a legkisebb létszámú gyalogsági kiképzőtábor, 

melyben a Maros-Torda vármegye, régeni felső járásában élő magyar nemzetiségű 

leventéket képezték ki. A bevonulók a barakkok megépítésének elhúzódása miatt két hétig 

a tekei iskola tantermeiben aludtak a padlón. A visszaemlékezések szerint 16 barakképület 

épült meg, kétszer nyolc sorban. Egy barakkba 60 fő költözhetett be, melyekben, két 

oldalon fémcsövekre szerelt, kétszemélyes emeletes ágyak voltak. A tábor parancsnoka 

Dobos Endre őrnagy volt.
625

 Maroshévízen a barakkok 15×6 m-esek voltak, a két végén 

egy-egy bádog kályhával. Az idő lehűlésével minden nap a gyakorlatok végeztével 

mindenkinek kellett egy-egy darab tüzifát hoznia a barakkba.
626

 

A fiatal leventék általában örömmel fogadták a katonai behívót, mivel többen szerettek 

volna határvadászok lenni. Karda Aladár Tordátfalváról a szászfenesi tüzér kiképzőtáborba 

vonult be, bátyja pedig a 21-es határvadászoknál szolgált, aki tanácsokkal látta el öccsét: 

„A rajtuk jól feszülő katonaruha annyira elkápráztatott, hogy az elkeserítő eseteket 

figyelembe sem vettük, a bátyámtól kaptam volt egy piros-fehér-zöld sapkarózsát és ez még 

jobban elbolondított, türelmetlenül vártuk a bevonulás napját.”
627

  

Az újoncok 1943. október 4-én érkeztek meg a behívó szerinti kiképzőtáborba. A 

sepsiárkosi „A” és „B” tábor egymással szemben helyezkedett el  az út két oldalán és a két 

különálló táborba a teljes Háromszék vármegye 18-19 éves leventéit vonultatták be. Szőts 

Dániel a sepsiárkosi „B” táborba került, ahol első lépésként kiosztották az egyenruhát és a 

felszerelést: „sapka, köpeny, zubbony, nadrág, egy pár bakancs, ing, gatya, kenyérzsák, 

kulacs, evőcsésze (csajka), pokróc”.
628

 Itt a barakkok időben elkészültek, azonban pl. 

Gyimesbükkben az újoncok elégedetlenségét váltották ki a körülmények. 

A kiképzőtáborokban, a megalakuló lövészszázadokba arányosan osztották el a 

települések fiataljait. A gyimesbükki kiképzőtábor 1. századát Dévényi László hadnagy 

vezetésével a gyimesbükki vasútállomás melletti emeletes, vasúti alkalmazottaknak épített 
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épületben helyezték el, melyet kiürítettek a Honvédség részére. A századba zömében 

csíkszentdomokosiak, csíkszenttamásiak és más felcsíki falvak lakói kerültek. Itt kapott 

helyet a kiképzőtábor kerékpáros raja is. A mostoha körülmények ellenére a kiképzés 

megindult október első napjaiban, melyre Bara András honvéd így emlékezett vissza: 

„Kilenc órakor vót a takarodó. (…) A fődön háltunk. A fődre le vót terítve a szalma, s 

akkor a szélen a kúferok, s a kúferokon, mikor vetkeztünk le, fogtuk essze a ruhát, s tettük a 

kúferra, s a bakancsot a kúfer elé, a kapcát ügyesen a bakancs tetejire keresztül. S a lavór 

ott vót, met hát a lavórban lehetett mosakodni. S elég hozzá, hogy a szalma egy pokróccal 

le vót terítve, s a másik pokróccal takaróztunk, az vót az ágy.”
629

 A század gyakorlótere 

Gyimesbükk Palánka felőli részén volt, egy gesztenyefás kertben. Harcászati gyakorlatokat 

és lövészetet a környező hegyekben tartottak. 

A 2. század Tarhavaspatakán, a volt UNIO fűrészgyártelep épületeiben kapott helyet, 

melyben többen Csíkajnádról, Csíkborzsovából és Csíkdelnéről voltak. A század 

parancsnoka vitéz Bucsy László
630

 hadnagy volt. A gyártelepen csak az üres épületek 

álltak ekkor, a gépeket elszállították, ezért itt kapott elhelyezést a (4.) nehézfegyverszázad, 

a géppuskás-, árkász- és a távbeszélőszakasz is. Reggelente Zavadszky Lajos tizedes 

hangja csengett a gyártelep gyakorlótérré vált udvarán: „megismeritek a zalai bakát!”
 631

 

Ez azt is jelzi, hogy Magyarország más vidékein is létezett regionális öntudat, ahogy 

létezik ma is, azonban nem vált a magyar nemzetépítés kiemelt elemévé és nem termelt ki 

országosan ismert identitásszimbólumokat, mint a székely regionális azonosságtudat. 

A 3. század parancsnoka Ébenspanger Jenő zászlós volt, ahová többen csíkmadarasiak, 

csíkdánfalviak, csíkkarcfalviak, csíkszentsimoniak, csíkszentdomokosiak és gyimesiek 

kerültek. Szálláskörletük a Palánka felé eső magánlakásokban és a vasútállomás melletti 

üzlethelyiségben, gyakorlóterük pedig a gyimesbükki futballpálya volt. A fiatal legények 

először nehezen viselték el a Don-kanyart is megjárt zászlós szigorúságát. Köztük volt 

Kedves Márton honvéd is: „A szakaszparancsnok Polgár Károly őrmester vót. Az egy 

ügyes, korrekt, betyár ember vót. Mán nem fiatal, a’ mán vót 30-32 éves, magyarországi. A 

rajparancsnok (…) szerette megenni ezket az oláhokat, met münköt úgy híttak, hogy büdös 
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oláhok. Annyira bukfenceltetett az úton, s a híd alá bé, s fel a fákra. Met az út mellett 

kétfelől ilyen gyümölcsfák vótak űtetve, s akkor mondták, hogy alacsonyan szálló repülő, 

akkor fel kellett mászni a fákra, s onnat le. Egy csángó esszeesett szabályoson, s osztán 

amikor felsúrolták, s kicsit helyrejött, aszongya, hogy: zászlós úr, magyar a magyart 

ennyire b…a? S ő erre azt válaszolta, hogy: maga magyar? Maga egy büdös oláh! Met 

vasárnap (…) látták, hogy az inge kicsapva,
632

 s derékszíj.”
633

 

A kiképzőtábor parancsnoksága, törzse, raktárai, orvosi rendelője, gyengélkedője, lovai 

és országos járművei szintén Gyimesbükkön kaptak helyet.
634

 A vasútállomás épületét is 

igénybe vette a táborparancsnokság, ahol fürdőhelyiség volt és egy nagyobb teremben 

tartottak elméleti foglalkozásokat.
635

 

A kiképzőtáborhoz tartozott egy huszárszakasz, valamivel több, mint 30 fővel, melyet a 

gyimesfelsőloki 32. határvadász laktanyában helyeztek el. A huszárszakaszban 

csíkborzsovaiak, csíkpálfalviak, tusnádiak, csíkszentmártoniak és gyimesiek szolgáltak 

többségben. A tüzérlaktanya emeletén szállásolták el a huszár újoncokat. Parancsnoknak 

Bertalan Mihály huszár zászlóst nevezték ki. 12 lovuk a tüzérüteg istállójába került, a 

többit Gyimesfelsőlokon, magánistállókban helyezték el. A lovardát naponta felváltva 

használták a lovasított 32-es tüzérek és a huszárok.
636

 A lovasszakaszok feladata a 

felderítés és hírvivés volt. „Mi nem voltunk határvadászok, kék parolink volt. Hegyi 

csapatjelvényünk nem volt, de hegyi huszároknak tartottuk magunkat. (…) Hetente egy-két 

nap volt tereplovaglás, akkor nem a lovardában voltunk. Figyelem! Ügetés, figyelem, 

vágta, lépés! A vezényszót kézzel intették, mert hosszan nyúlt el a huszár alakulat. Minden 

nap délután gyalogsági kiképzésben részesültünk, puskával. Lovassági és gyalogsági 

kiképzést is kaptunk. A huszár ekkor már karddal nem rohamozott. Gyorsan mozgó 

alakulatnak voltunk titulálva, de gyalogsági harcot folytattunk. Lóháton soha nem mentünk 

az ellenségre.”
637

 

A fentiekből is látszik, hogy egy gyalogsági kiképzőtábor szervezése megegyezett egy 

székely határőr-zászlóalj felépítésével. A hegyi alakulatoknak számító 1-13. székely 

határőr-zászlóaljak járásaiban a kiképzőtáborok állományába huszárszakaszt és kerékpáros 
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rajt, míg a 13-27. zászlóaljak járásainak területén létrehozott kiképzőtáborok állományába 

kerékpáros szakaszt és lovas rajt osztottak be.  

A kiosztott első világháborús fegyverzet és a felszerelés minősége kívánnivalót hagyott 

maga után, akárcsak a kiutalt egyenruha, amit Bíró Mátyás honvéd is megtapasztalt 

Gyimesbükkön: „Ott laktunk, ilyen zsidó épületek vótak. (…) Egyszerű házakba tettek bé, 

egész a határtól minnyá nem messze, olyan százötven méterre, lemenet jobbról. No, oda 

tettek bé. Még szalmazsák se vót, csak úgy szalmát tettünk, pokrócot rea tettük, s úgy 

vótunk, s a bőrönd a lábunknál. Egy fejpárna valamilyen vót, az szalmával vót teli. Gyenge 

menet vót. Civilbe vótunk egy darabig, me katonaruha se vót. Aztán valahonnat hoztak, 

ejsze a Don-kanyartól vissza, ilyen tiszta véres ruhák vótak. Még én es azt kaptam, jó véres 

ruhát. S azt a patakba, a hideg vízbe kimostuk, megszárítottuk, s úgy vettük fel. Én akkora 

nadrágot kaptam, hogy idáig felért ne!”
638

 Az elhasznált felszerelés és a ruházat rossz 

hatással volt a fiatalokra,
639

 azonban ritkán adódtak fegyelmi problémák. 

A kiképzők kincstári bakastílusa sok nyomorúságot okozott a fiatal újoncoknak, 

azonban 70 év után Orbán Ferenc honvéd is nosztalgiával emlékszik vissza gyimesbükki 

katonaéletére: „A katonaság nem uraság. S én szerintem meg is kellett szorongatni az 

embereket azért, hogy tudják meg, hogy van fegyelem. Én sosem haragudtam meg, s nem 

keseredtem el, mikor egy-egy kicsit megráztak. Mert annyira nem, hogy ne bírja ki az 

ember, de kicsit megrázták, hogy tudja azt, hogy katona, s nem pedig, ha akarom, 

csinálom, s ha nem akarom, nem csinálom.”
640

 

A maroshévízi és az árkosi kiképzőtábor volt katonái között többször emlegetett 

történetek a nehéz kiképzés miatt elszökő honvédek esetei. Árkoson kikötéssel büntettek 

néhány fiatal katonát, akik hazaszöktek: „Másnap a tábori csendőrök visszahozták, és a 

víztartályt körülvevő egyik fenyőfánál két órára kikötötték őket. Az egész századnak el 

kellett vonulnia előttük, megnézni elrettentő példaként, hogy jár, aki dezertál.”
641

 Bara 

András honvéd emlékezetében élénken éltek az éjszakai riadók: „A kürt rikójtotta a riadót 

éjjel. Mondjuk, eppe’ csak elaludtunk olyan éjféltájt, akkor rikójtotta a riadót. A laktanya 

körül minden rajnak kűlön megvót a helye. Gyorsan puskával, mindennel őtözni kellett, 

ugye. Riadó vót, az ellenség jő, ugye, szöktünk. Olyan gyorsan kellett őtözni, hogy 

legtöbbször azon a riadó helyen őtöztünk, csak felkaptuk a kúferról a ruhát, esetleg a 
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bakancsba, ha belé tudtunk lépni. Kirohantunk, s amíg mi oda ki vótunk az ellenségnél, a 

védőhelyt, a kúferokot egy halomba kiürítette [a kiképző tisztes]. Harmincketten vótunk a 

nagy szobába. Az ablakokot kinyitotta, az ágyat es összevissza rúgta, s mikor 

visszamentünk azt mondta, hogy né, mit csinált a stuka. A repülőnek vót a neve. Gyorsan, 

mondta, szobarend! Amit tudtunk, felkapdostuk, mit szedsz essze? Így zajlott le. A másik 

percben zajlott a bakancsvizsga, amikor le vótunk vetkezve. Sokat súroltuk, pucoltuk a 

bakancsokot, az istenit.”
642

 

A szászfenesi kiképzőtáborban Tunik László anyaországi őrvezető szintén kitűnt 

szigorúságával. Mikor hadapródőrmester felettese felelősségre vonta, így felelt a 

visszaemlékezők szerint: „A hadapród úrnak alázatosan jelentem, ezekkel az oláhokkal 

másképp nem lehet bánni!” A bosszú nem maradt el, egy éjszakai kivonulás alkalmával a 

barakk ajtajában álló Tunik őrvezetőt a kivonuló tömeg szándékosan nekiszorította az 

ajtófélfának olyannyira, hogy legyúrták a földre, és a karja is eltört. Az őrvezetőt ezután 

elhelyezték.
643

 

A gyalogsági kiképzés tárgyát képezte: alaki, harcászati, fegyverismereti, lőelméleti, 

lövész kiképzés, szolgálati szabályzat, tereptan, hadtörténelem stb. A hegyi határőr 

zászlóaljak területén lévő kiképzőtáborokban nagyobb hangsúlyt kapott a hegyi kiképzés. 

Télen a mindennapokban zömmel síkiképzés folyt, azonban a határvadász-zászlóaljakkal 

szemben, a kiképzőtáborokban nem állt rendelkezésére ehhez megfelelő felszerelés: 

„reggel kimentünk, s akkor ki vót építve többféleképpen a síezés. (…) Gyimesbükkben 

kétfelől vót két nagy hegy, s azt mondja, hogy az egyiknek a neve Kisrunk, a másiknak 

Nagyrunk. S elég az hozzá, hogy kinn az ódalba ki vót építve. Ugratók vótak azon a síező 

helyen, máshol pácák belé szúrva. Vótak köztünk olyanok, miféle, akik bé tudtak sikulni baj 

nékül, de ritka vót. Mű csináltuk a szöktetőköt es, s meg kellett csinálni a helyet, ahova 

értünk le, úgy mondták muzsda.
644

 Amikorra értünk le, azokkal a sípácákkal úgy 

esszevegyültünk, bukáztunk el, hogy alig tudtuk kirendezni magunkot. S akkor a pácák 

elébb-elébb belészurkódva, ha egy pácát elüttünk, akkor vissza kellett menni. Aki le tudott 

jönni úgy, hogy nem esett el, az mehetett a szabad sízésre, amíg tartott a sízésnek az ideje. 

Én nem emlékeztem soha, hogy mehettem vóna a szabadsízésre. Mikor a napnak vége vót, 

mentünk vissza a laktanyába. (…) Olyan es vót, hogy dróttal, s kötellel, ahogy tudtuk, a 

bakancsok talpát össze-vissza kötöztük, hogy ki tudjunk menni.” Voltak több napon át tartó 
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hegyi kihelyezések és harcászati gyakorlatok is több század részvételével, amikor a 

honvédek hókunyhókban vagy a helyi lakosok hegyekben lévő gazdasági épületeiben 

aludtak éjszaka.
645

 

A szászfenesi tüzér kiképzőtáborban az 1. és 2. alcsoport, két négy löveges, fogatolt 

hegyiágyús üteget képezett. A löveganyag 1943 késő őszén érkezett meg a táborba, majd 

megkezdődtek a harcászati gyakorlatok is. A dési árkász kiképzőtábor a rózsahegyi 

laktanya udvarán épült meg, szintén deszkabarakkokból.
646

 Azért lett a kiképzés helye ez a 

város, mert itt volt a IX. hadtest központi árkász kiképzőtábora. Állományvezetési és 

gazdászat-közigazgatási szempontból a székely határőr árkász kiképzőtábor az itt székelő 

59. utászzászlóalj alárendeltségébe került és gyakorlataik a Szamos folyón zajlottak.
647

 

Kozma István vezérőrnagy 1943. október végén sorra látogatta a kiképzőtáborokat,
648

 

mivel a kiképzést a Székely Határvédelmi Parancsnokság felügyelte.
649

 Gyakran a 

főispánok vagy polgármesterek is ellenőrzést tartottak, hiszen a Székely Határőrséget 

egyszersmind társadalmi szervezetnek is tekintették.
650

  

A 1942 őszétől a IX. hadtest parancsnoka Veress Lajos altábornagy lett: „A magyar 

királyi IX. honvéd hadtest parancsnokságát a mai napon átvettem. Székelyföld szülöttje 

vagyok. Büszkeséggel és örömmel tölt el, hogy a szűkebb Hazám területén alakult hadtestet 

vezethetem (…).”
651

 Az új hadtestparancsnok nagy figyelemmel kísérte a Székely 

Határőrség kiképzését. A szászfenesi tüzér kiképzőtábor fabarakkjait a tüzér laktanya 

udvarán építették fel. A kiképzés megkezdésekor látogatást tett Veress altábornagy a 

táborban és meglátta, hogy a honvédek a földön alszanak, szalmazsákokon, melyekben a 

szalma törekké törött és bűzlött, ezért a hadtestparancsnokság intézkedett és két nap múlva 

emeletes vas ágyakat hoztak a barakkokba.
652

 1944. február elején a hadtestparancsnok a 

tekei kiképzőtábort látogatta meg. A táborparancsnokság ez alkalomra a szászrégeni 

honvéd helyőrségtől kért 20 rohamsisakot az őrség részére. A fiatal legények végül tízet 

vettek használatba, mert a fejükre túl nagyok voltak és a -25 °C fokos hidegben a fülük 

odatapadt az acélhoz. Veress altábornagy a gyengélkedőn fekvő feltört lábú és influenzás 
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betegeknek a megszokottnál nagyobb létszáma miatt, megjegyzést tett a 

táborparancsnokságnak.
653

  

A fenti eset jól mutatja a fiatalkorúak rutintalanságát és éretlenségét, akárcsak az 1943. 

október 15-i kolozsvári katonai ünnepség, amikor a szászfenesi kiképzőtábor jövendőbeli 

tüzéreit felsorakoztatták a Mátyás tér egyik oldalán és három órát kellett mozdulatlanul 

állniuk az ünnepség kezdetéig. A kínos eset részese volt Karda Aladár tüzér is: „Egyszer a 

sorok között, hátulról a lábunk között fekete csík kígyózott a bordúra felé, kistócsát 

képezve. Míg a kistócsa bizonyos telítettség után, szabadon kezdett folyni a civil nép lábai 

előtt, a kissé lejtős útburkolaton. (…) Istenem, megszűnt a hidegrázásom. (…) A 

kedvezőtlen szél és akusztika végett én igazán [csupán] szófoszlányokat [hallottam], majd a 

puskával tisztelegve, szájmozgásból állapítottam meg, hogy vége felé tartunk a 

ceremóniának.”
654

 

A fiatalok művelődése is kiemelt szerepet kapott: zenekart, énekkart szerveztek, 

szavalás és színjátszás is volt. A tekei kiképzőtáborban Huszár Géza hadnagy, civilben 

színész, marosvécsi cigányzenészekből hét tagú cigányzenekart alapított, melyhez 

csatlakozott egy anyaországi prímás is a kiképzőkeretből. Hangszereiket szekérrel hozták 

el Marosvécsről. Ezután Huszár hadnagy énekeseket, színészeket is válogatott ki a 

honvédek közül és létrehozta a műkedvelő csoportot. A két társaság hetente két-három 

délután próbált, ilyenkor nekik nem kellett gyakorlatra menni. Első fellépésük a december 

6-i eskütételi ünnepségen volt. 1944. március 15-én, Tekén három felvonásos színdarabot 

mutattak be, ahol a női szerepeket helybéli nők játszották el.
655

  

A kiképzőtáborokban voltak könyvtárak és azok számára, akik nem tudtak írni, a 

parancsnokságok polgári tanítók bevonásával gyorstanfolyamot szerveztek. Magyar 

történelemből és földrajzból hetente órákat adtak, mivel ismereteik hiányosak voltak. 

Ezeknek köszönhetően sorra alakultak a szakkörök. 1944. március 15-én pedig műsoros 

esteket szerveztek.
656

 Figyelmet fordítottak a fogmosásra, körmök tisztántartására, 

fehérneműváltásra stb. Tartottak orvosi ellenőrzéseket, mert maguktól a „kis határőrök” 

kevésbé fordultak orvoshoz, pedig a táborokban jó szakorvosok dolgoztak. Minden 

vasárnap templomba mentek, ami a heti hat napos kiképzés után kimenővel is járt. 

                                       
653

 IVÁS 2004. 94. 
654

 Karda Aladár visszaemlékezése. 
655

 IVÁS 2004. 99-102. 
656

 HL Personalia 228. d. Karácsony visszaemlékezés. 21. 



158 

 

A kiképzőtáborok a fejenkénti étkezés árának megfelelő mennyiségű nyersanyagot 

kaptak az étkezés biztosításához. Nem egy esetben akadtak ingyenes felajánlások is. A 

parancsnokságok néha szombaton és vasárnap haza engedték a fiatalokat, akik ilyenkor 

otthonról élelmet hoztak magukkal (süteményt, gyümölcsöt, cukorkát), ami feljavította a 

kosztot (főleg disznóvágások idején).
657

 Szászfenesen legtöbbször lecsót, lencsepörköltet 

tarhonyával és marhacsontlevest ettek. Az otthonról kapott szalonnát kenyérrel és 

krumplival fogyasztották el úgy, hogy az étkezésekhez előkészített főtt krumplit 

vastagabban hámozták meg a kelleténél, a héjat kihordáskor a barakkba csempészték és a 

vastag héjról még egyszer lefejtették a krumplit. Így a két napra kiadott kenyér sem fogyott 

el. Nagy József honvéd a maroshévízi kiképzőtáborban kapta kiképzését: „Feketekávé volt 

reggelire, kenyér melléje, [más napszakban] szalonna vagy vaj vagy túró volt. Nem volt 

kielégítő, de otthonról kaptuk a csomagot, hogy legyen kielégítő.”
658

 

A honvédek eskütétele a 11 kiképzőtáborban 1943. december 6-án volt. Dávid Jenő 

Gyimesbükkön vett részt az ünnepségen, ahol Holló Sándor százados, táborparancsnok 

tartott beszédet: „Münköt azé híttak bé, hogy legyünk teljesen kiképezve. Münköt a frontra 

nem visznek, de viszont, így a fődre mutatott ne, viszont itt kell megvédjék a hazát. Mű 

fiatalok kacagtuk, jól nézünk ki, hogy itt kell a határt megvédjük. Hát akkor még benn 

vótak Odesszánál, de meg vótak mán térítve [a németek]. No de rea egy évre, 1944. 

szeptember 7-én ott sebesültem meg, ahol mútatta, hogy itt kell megvédjük a hazát.”
659

 A 

történet rávilágít a hadvezetésnek arra a törekvésére, miszerint a Székely Határőrséget csak 

a székelyföldi határvédelemben akarták alkalmazni.
660

 

A kiképzést irányító IX. hadtestparancsnokság a kiképzőtáborok részére 1943. 

december 21-től 1944. január 3-ig 14 napos szabadságot rendelt el, mivel fiatal, nem hadra 

fogható, kiképzés alatt álló katonákról volt szó, továbbá figyelembe vették az anyaországi 

kiképzőkeret helyzetét, akik így haza tudtak utazni távoli lakhelyükre.
661

 

1944 tavaszán megkezdődött a tisztesiskola is, melyet a kiképzőtáborokban tartottak. 

Gyimesbükkön az 1. lövészszázad körletében zajlott és Dévényi László hadnagy lett a 
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parancsnoka. A visszaemlékezők szerint 30-40 fő részesült képzésben. A táborban két 

karpaszományos volt csupán, a többi tisztesiskolásnak polgári vagy elemi iskolája volt.
662

 

A karpaszományosok részt vehettek a standbéli legénységhez hasonlóan tartalékos tiszti 

tanfolyamon, mely Tusnádfürdőn zajlott 1944. január 1. és március 29. között.
663

 Azonban 

az idő rövidsége miatt a fiatal székely határőrök közül senki sem érte el a zászlósi 

rendfokozatot, tisztesi rendfokozatban kerültek a harctérre. 

 

IX. 3. Az „R” és az „O” határvédelmi tervek 

A magyar hadvezetés tudta, hogy a Honvédséget nem lehet olyan korszerűen 

felszerelni, mint a nagyhatalmak hadseregeit, mivel hiányzott az anyagi háttér a 

motorizáció (mozgékonyság) és a korszerű tűzerő megvalósításához. Szombathelyi Ferenc 

vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök 1943-ban azt szerette volna elérni Németországgal 

szemben, hogy a magyar haderő hadászati tartalék maradjon a Duna-medencében, arccal 

dél és dél-kelet felé. Ugyanis ő számolt egy angolszász balkáni partraszállás esetén 

bekövetkező román támadással a határ menti nagyobb városok és Székelyföld ellen.
664

 A 

Székely Határvédelmi Erőket kizárólag védelmi célra tartotta felhasználhatónak.
665

 

Az 1943 folyamán kidolgozott „R” (román) határvédelmi terv egy bekövetkező román 

támadás esetén határozta meg a Honvédség feladatait. A Székely Határvédelmi 

Parancsnokságon Kozma vezérőrnagy mellett Kásás Andor vezérkari alezredes, vezérkari 

főnök és Vértes Béla vezérkari százados dolgoztak az „R” határvédelmi terven, amelynek 

az irányelveit a IX. hadtestparancsnokság adta meg, a Honvéd Vezérkar hadászati 

elképzeléseivel összhangban. Kozma vezérőrnagy 1943 tavaszán Fraknóy László vezérkari 

századost Marosvásárhelyre rendelte, hogy a tüzértiszt ismertesse Székelyföld 

katonaföldrajzi viszonyait.
666

 

Úgy kalkuláltak, hogy ha bekövetkezne egy román támadás Székelyföld ellen, az a 

kosnai beszögellés területén lenne valószínű. Viszont földrajzi okok miatt, nehezen lehetett 

volna Csíkszeredából irányítani a Kelemen-havasoktól északra lévő területen elhelyezett 

csapatokat, ezért 1943 októberében kivonták a Székely Határvédelmi Parancsnokság 
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alárendeltségéből a besztercei 33. határvadász-zászlóaljat, mely a Besztercére települő 1. 

„erdélyi” hegyidandár-parancsnokság alárendeltségébe került, 33. hegyivadász-zászlóalj 

néven. Ezzel egy időben a kárpátaljai hegyi-zászlóaljakat szintén hegyivadász-

zászlóaljakká szervezték át, melyek az 1. és a 2. hegyidandár-parancsnokságok 

alárendeltségébe kerültek. A 33. hegyivadász-zászlóalj 1943 őszén költözött be a 

Borgóprundon megépült új laktanyáiba, melyek már nem követték a székelyföldi 

határvadász laktanyák stílusát. Így megoldottá vált a kosnai-nyak önálló védelme.
667

  

Háború esetén, a keleti határon elhelyezett gyergyói 65., a csíki 70. és a háromszéki 67. 

határvadászcsoportok feladata a szívós védelem lett volna az Árpád-vonal völgyzáraiban 

elhelyezett erődszázadokkal együtt. A mezőségi határon elhelyezkedő székelyudvarhelyi 

68. és a marosvásárhelyi 69. határvadászcsoportok feladata megfigyelés, és támadás esetén 

halogató védelem lett volna. Mögöttük tartalékot képezett a 27. székely könnyű hadosztály 

dél-nyugati irányban.
668

 Mivel délről, Brassó felől könnyen lerohanható volt Székelyföld, a 

hadvezetés 1944. január elején, Kárpátaljáról Sepsiszentgyörgyre helyezte át a 26. 

határvadász-zászlóaljat. A városban viszont nem volt elhelyezési lehetőség, ezért a 

környező falvakba szállásolták be az alakulatot (Uzon, Lisznyó, Szotyor). A zászlóalj a 67. 

határvadászcsoport-parancsnokság alárendeltségébe lépett. 

Az ellenséges vonalak mögötti diverziós feladatokra és partizánvadászatra képezték ki 

az ún. székely hegyivezetőket. Kajtár Gergely szakaszvezető visszaemlékezése szerint 

1942-ben Szabó János főhadnagy vezetésével másfél hónapos sziklamászó tanfolyamra 

került sor Szovátán, teljes titoktartás mellett, válogatott határvadász tisztesek részvételével, 

akiket a székely hegyi határvadász-zászlóaljak állományából vezényeltek ide.
669

 1944 

tavaszán a hegyivezetők egy részét, báró Atzél Ede tartalékos hadnagy parancsnoksága 

alatt, a Kolozsváron megszervezett „hegyivezető századba” helyezték át.  

Másik részük a „székely hegyivezető szakasz” állományába került. A Mennyei Miklós 

főhadnagy parancsnoksága alatt működő titkos elit alegységet Marosvásárhelyen helyezték 

el és a Székely Határvédelmi Parancsnokság közvetlen alárendeltségébe került. 1944 

márciusában a közel 50 fős hegyivezető szakasz gazdászat-közigazgatási szempontból a 

marosvásárhelyi 23. határvadász-zászlóalj alárendeltségébe lépett, de mivel a hadrendben 
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hivatalosan nem szerepelt, a zászlóalj-parancsnokság csak nehézségekkel tudta részére 

biztosítani az élelmezést és az anyagi ellátást.
670

 

Kiképzésük része volt több magashegyi tanfolyam, melyeket a Hargitán és a Radnai-

havasokban tartottak: hegyi és magashegyi harc, speciális rohamkiképzés, síkiképzés, 

sziklamászás, mesterlövész kiképzés, téli és nyári alpin kiképzés (hegyiveszélyek 

felismerése, öltözködés, táborozás, tájékozódás, táplálkozás).
671

 A három rajból álló 

szakasz kézi fegyverzetét 1939 M. Király géppisztoly képezte. 

Természetesen a Székely Határvédelmi Erők parancsnoksága tisztában volt azzal, hogy 

az 500 km-es kerületű székelyföldi határt élőerőkkel lezárni szinte lehetetlen, ezért háború 

esetén a Honvédség zömének tehermentesítő támadásával számoltak. A honvéd 

seregtesteknek, a Tisza irányából való felvonulását viszont lassította a Bihar-hegység, ezért 

legalább 30 nappal számoltak a Szamos és a Kőrösök völgyében meginduló, nyugat-keleti 

irányú támadás esetén, míg a csapatok Marosvásárhelyig érnének. Emellett egy honvéd 

hadtest Aradon át, a Maros-völgyében indított volna további tehermentesítő támadást, 

egészen Szászvárosig. Ez alatt a 30 nap alatt a Székely Határvédelmi Erőknek tartaniuk 

kellett volna védelmi vonalaikat, ezért a Honvéd Vezérkar 3. osztályának
672

 vezetője, 

Henkey János vezérkari ezredes személyesen gondoskodott arról, hogy a székelyföldi 

alakulatok részére mindig, legalább 30 napra elegendő élelem, lőszer és üzemanyag álljon 

rendelkezésre.  

A Székely Határvédelmi Parancsnokság 1943-1944 fordulóján 20 székely határőr-

zászlóalj, hét határvadász-zászlóalj, egy portyázó osztály, a 27. könnyű hadosztály és 12 

erődszázad felett parancsnokolt, a közvetlenek mellett (X. utászzászlóalj, X. vegyes 

vonatosztály, X. híradózászlóalj, IX. légvédelmi tüzérosztály, 2. hegyi huszárszázad). Egy 

székely határőr-zászlóaljra 20 km, egy határvadász-zászlóaljra 70 km, egy hegyi ütegre 50 

km védendő arcvonal jutott.
673

  

1943 őszére a keleti hadszíntéren egyre inkább teret nyert a szovjet Vörös Hadsereg. A 

júliusi kurszki sikertelen német támadás után a Wehrmacht végleg elveszítette a 

kezdeményezés lehetőségét. A Honvéd Vezérkarnak is számolnia kellett azzal, hogy előbb-

utóbb a szovjet egységek elérik a Kárpátok vonalát. 1943 novemberében a Honvéd 
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Vezérkar főnöke hadműveleti osztályán elrendelte, hogy az eddigi „R” határvédelem 

mellett fel kell készülni az „O” (orosz) határvédelemre is. 1944 januárjában mind Kállay 

miniszterelnök, mind Szombathelyi vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök úgy kalkulált, 

hogy a szovjet Vörös Hadsereg legrövidebb és földrajzilag is legelőnyösebb támadási 

iránya egyik cél felé sem a Kárpátokon át, hanem a Kárpátok mellett vezet. A magyar 

határt tehát valószínűleg nem a szovjet egységek zöme, hanem csak biztosító erők lekötő 

támadása fogja érni, mivel a szovjet támadás végcélja Berlin és a Balkán lehet.
674

 

1944-re sikerült pótolni az 1942-1943. évi harctéri veszteségeket. A hadvezetés úgy 

számolt, hogy a „Kárpátok védelmében, helyhez kötött alkalmazásra” megfelel a 

rendelkezésre álló 8 gyaloghadosztály, egy lovashadosztály, a 27. székely könnyű 

hadosztály, két hegyidandár és a 9. székely határvadászdandár.
675

 Tehát a Székely 

Határőrséggel nem számoltak, mint a szovjet csapatokkal szemben alkalmazható erővel. 

Az „O” határvédelmi terv szerint a Székely Határvédelmi Parancsnokság a mezőségi 

határvonalon lévő 68. és 69. határvadászcsoportokat a Kárpátok vonalára helyezte volna át, 

megerősítve a 65., 67. és a 70. határvadászcsoportok védelmét, mivel ebben az esetben 

Romániával, mint szövetségessel számoltak. 

A mozgósítási tervek szerint a Székely Határvédelmi Parancsnokság önálló hadtestté 

válik és 42 osztállyal kellett rendelkeznie. A törzs állományának mozgósítás esetén 65 

tisztre és 242 fő legénységre kellett kiegészülnie. A parancsnokság helyzete azért volt 

sajátos, mert a Honvédség hadihadrendje szerint az ellátás gerince a hadsereg-

parancsnokságokon és a hadosztályokon nyugodott. Viszont Székelyföldön az önálló 

hadtest-parancsnokság sem a felettes hadsereg-parancsnokság ellátó rendszerébe nem 

tagozódott be, sem alárendelt gyaloghadosztály-parancsnokságokkal nem rendelkezett 

(csupán a 27. könnyű hadosztállyal). Ahhoz, hogy mozgósítás esetén az anyagi 

előkészületeket megtehesse a törzs, a IX. hadtest parancsnoksága 1943. december 31-én 

Almay Béla és Kemechey Jenő vezérkari alezredeseket bocsátotta a Székely Határvédelmi 

Parancsnokság 1/c. osztályának rendelkezésére, hogy közreműködjenek a lőszerellátás, ló 

helyzet, élelmezési helyzet, a székelyföldi hadiipar, az emberanyag katonai igénybevétele 

és a hadbiztosság feladatainak ellátásában.
676
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Az „R” határvédelmi tervvel szemben az „O” (orosz) határvédelmi terv 

bizonytalanságot keltett a székelyföldi parancsnokok körében. Hiszen látták, hogy a 

Székely Határvédelmi Erők csapatai a szovjet Vörös Hadsereg elleni harcra alkalmatlanok, 

viszont a Harmadik Birodalomtól való függés is kész helyzet elé állította az országot. 

Kozma István vezérőrnagy ellenezte az ország túlzott német orientációját, a nyilasokat 

csőcseléknek nevezte.
677

 Tudta, hogy a németek a háborút nem nyerhetik meg, de bízott a 

tengelyhatalmak és a szövetségesek közötti kompromisszumos békében.
678

 A 

Szovjetunióval szemben szintén fenntartásai voltak. Törzsében Vértes Béla vezérkari 

százados a hadvezetés általános felfogásával értett egyet, szerinte a szovjet főerők vagy 

északon, vagy délen fognak támadni, de nem a Kárpátok vonalán át.
679

 A katonák többsége 

viszont távol tartotta magát a politikai kérdésektől, hiszen a haderő végrehajtó szervezet 

volt, a politikai döntéshozatal pedig a kormányra tartozott, e felfogásban nevelték őket a 

Ludovikán. 

A Székely Határvédelmi Erők nagyszámú hegyi csapata csak hegyvidéki területen lett 

volna képes eredményes harcra, mivel a gépesítettség teljes hiánya jellemezte. Hosszú 

távon elengedhetetlen volt páncélos-gépesített alakulat beállítása a határvédelembe. Ez is 

hozzájárult ahhoz, hogy 1941 nyarán, Budapesten megalakult a Magyar Királyi „Csaba 

Királyfi” Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskola, mely ősztől Marosvásárhelyre, a 

volt cs. és kir. alreáliskola épületébe költözött. A hadapródiskola szervezete 

iskolaparancsnokságra, oktató tisztikarra, növendékzászlóaljra, legénységi különítményre 

és gazdasági hivatalra tagozódott.
680

 Évfolyamonként négy osztályt szerveztek: egy 

gépkocsizó gyalogos, két páncélos és egy huszár osztályt, átlag 25 fős osztálylétszámmal. 

A középiskola negyedik osztályát elvégzett, 16 évet be nem töltött növendékek az ország 

számos területéről érkeztek. Az egyes osztályok vezetői az osztálytisztek voltak, akik 

Ludovika Akadémiát végzett csapattisztek közül kerültek ki. A katonai tantárgyak oktatása 

mellett az iskola állományába beosztott tisztikar a hadapródok katonai kiképzését is 

vezette. Ehhez rendelkezésre álltak jól felszerelt szertárak, szaktantermek, gyakorlótér és a 

szükséges gép- és páncélos járművek, harckocsik, hátaslovak, hírközlő berendezések.
681

 A 
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polgári tantárgyakat tartalékos tiszti tanfolyamot végzett középiskolai tanárok oktatták. A 

„Csaba” parancsnokává, az 1. gépkocsizódandár állományából áthelyezett Altorjay Jenő 

alezredest nevezték ki, aki megfelelő tapasztalattal rendelkezett a gyorsfegyvernemi 

csapatok kiképzésének terén. Az oktatási intézmény felügyelete és irányítása a honvédelmi 

miniszter hatáskörébe tartozott, azonban gazdászat-közigazgatási szempontból a IX. 

hadtest alárendeltségébe került. 

1941-1942-ben az országban összesen hat hadapródiskolát alapítottak, melyek közül a 

Csabának volt a legnagyobb a költségvetése, míg a Pécsi „Zrínyi Miklós” Honvéd 

Gyalogsági Hadapródiskola 427.000 P-ből létesült, addig a Csaba 1.660.000 P-be került.
682

 

A hadapródiskolák célja a hivatásos tiszthiány pótlása volt. A tervek szerint az öt éves 

képzés végén zászlósi rendfokozatban végeztek volna a növendékek.
683

 

A gyorsfegyvernemi hadapródiskola zászlószentelési ünnepségére 1944. június 4-én 

került sor Marosvásárhely főterén. A csapatzászlót Mikó László, Maros-Torda vármegye 

főispánja adományozta az intézmény részére. Az ünnepségen elmondott beszédében 

hangsúlyozta, hogy a Honvédség iránti szeretet és nagyrabecsülés „bennünk, székelyekben 

erősebben él, (…) mint bárkiben, aki az ország más területén lakik, mert hiszen a 

felszabadulás soha el nem felejthető boldog érzését honvédeink hozták el 1940 

szeptemberében.”
684

 Az eseményen, a kormányzó képviseletében Veress Lajos 

altábornagy, a IX. hadtest parancsnoka, a honvédelmi miniszter képviseletében pedig 

Kozma István vezérőrnagy helyezte el a zászlószegeket.
685

 

1944 tavaszára Kozma vezérőrnagy Székelyföld ünnepelt katonája lett, a lakosság úgy 

érezte, hogy a Honvédség csapatai és a Székely Határőrség megvédhetik a területet egy 

Romániával való fegyveres konfliktus esetén. Időnként a Székely Határvédelmi Erők 

parancsnoka a helyőrségeket sorra látogatta, főleg a határvadász kisőrsöket, ahol az elzárt 

hegyi környezetben a fegyelem gyakran meglazult. A gyergyóbékási 21/1. lövészszázad 

laktanyájának őrét kérdezte ki egy ízben, aki nem ismerte fel. Erre Kozma vezérőrnagy 

kihajolt személygépkocsijának lehúzott ablakán és a következőket mondta az őrnek: „Én 

vagyok a római pápa. És kinyújtott jobb kezének három ujjával, az ismert módon lengetve 
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karját, áldást osztott.”
686

 A katonák körében „hírhedt” rendcsinálónak számított, minden 

mulasztást hosszú prédikáció után, fenyítéssel torolt meg.
687

 Szorgalma, munkássága és 

fegyelmezettsége miatt a katonák „székely királynak” vagy „székely pápának” nevezték.
688

 

A háborús veteránok is ezt a képet örökítik meg róla emlékeikben: „Kozma Istvánt ismertük, 

jó katona volt, szigorú ember volt, a mesterséghez nagyon értett. Szigorú volt, de a katonákhoz 

nem volt rossz ember.”
689

 

Igyekezett megakadályozni a románsággal szembeni túlkapásokat, annak ellenére, hogy 

Erdély viszonylatában a kizárólagos magyar állami szupremáciában hitt. Az 1930-as 

években épített marosvásárhelyi főtéri ortodox templomot 1940 őszén bezárták a helyi 

hatóságok, Kozma vezérőrnagy pedig újra kinyittatta. Igyekezett jó kapcsolatot ápolni Iosif 

Pop ortodox érseki helynökkel is, akitől kérte, hogy minden románellenes kilengést 

azonnal jelentsen részére. Írásban tiltotta meg az „oláh” szó nyilvános használatát, ami 

sértette a románokat.
690

 

  

X. Székelyföld német megszállása és a Székely Határvédelmi 

Erők első mozgósítása 

Adolf Hitler a Kállay kormánnyal szembeni bizalmatlansága és a keleti arcvonalnak a 

Kárpátok előterébe kerülése miatt már 1943 őszén előkészületeket tett Magyarország 

megszállására.
691

 1944. március 19-én a német haderő bevonult az ország területére. 

Ellenállásra gondolni sem mert a magyar hadvezetés, hiszen a képzettebb és jobban 

felszerelt német csapatokat, elgondolásuk szerint amennyiben a román, a horvát és a 

szlovák haderő is támogatta volna, a hátországban állomásozó honvéd alakulatoknak nem 

lett volna esélye feltartóztatni. Szombathelyi vezérezredes Horthy kormányzóval együtt 

Klessheimben tartózkodott március 18-a óta és Hitlerrel tárgyalt. A megszállás során a 

katonai döntéshozatalt nehezítette a Honvéd Vezérkar főnökének távolléte.  

Március 19-én hajnalban Kállay Miklós miniszterelnök maga is habozott, hogy mitévő 

legyen, felvetette a kormány Debrecenbe vagy Erdélybe költözésének ötletét. Azonban 

Szombathelyi vezérezredes hajnali távirata óvatosságra intette. Budapesten döntéshozói 
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pozícióban Bajnóczy József vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese volt, 

aki szintén elutasította a németekkel szembeni fegyveres ellenállást.
692

 

A IX. hadtest parancsnoksága bizonytalanságban várta a Budapestről érkező híreket. 

Gosztonyi Péter történész szerint Veress Lajos altábornagy március 20-án, Nagyváradon 

találkozott Farkas Ferenc altábornaggyal, a debreceni VI. hadtest parancsnokával, aki 

önként Veress altábornagynak, mint rangidős parancsnoknak az alárendeltségébe lépett. 

Ezután Veress altábornagy önkényesen elrendelte a IX. hadtest és az ennek 

alárendeltségében lévő Székely Határvédelmi Erők mozgósítását.
693

 Karácsony Imrének, a 

12. székely határőr-zászlóalj szakaszparancsnokának visszaemlékezése szerint azonban 

Kozma vezérőrnagy már 1944. március 19-én este elrendelte a Székely Határvédelmi Erők 

mozgósítását, kis habozás után, mivel nem tudott kapcsolatba lépni Veress altábornaggyal. 

Március 20-án, reggel telefonon sikerült beszélnie a kolozsvári hadtest parancsnokával, aki 

helyeselte lépését.
694

 Tabay József ezredes visszaemlékezése szerint Kozma vezérőrnagy 

március 19-én hajnali öt órakor, rádión keresztül értesült a német megszállásról és 

elrendelte a mozgósítást és a határzárat. Reggel nyolc órakor távírón sikerült kapcsolatba 

lépnie Veress altábornaggyal, aki jóváhagyta lépését és jelezte, hogy maga is elrendeli a 

IX. hadtest mozgósítását.
695

 

Vértes Béla vezérkari százados megbízhatóbb visszaemlékezéséből az derül ki, hogy a 

március 19-i mozgósítás önkényes elrendelése után, a hivatalos mozgósítási parancsot a 

Székely Határvédelmi Parancsnokság Fónagy János vezérkari ezredes, a IX. hadtest 

vezérkari főnökének útján kapta meg 1944. március 21-én, mely szerint a mozgósítás 

kezdete március 23-a, éjfél volt. Tehát a magyar hadvezetés utólag jóváhagyta a 

mozgósítás előzetes elrendelését, amit a német hadvezetés is támogatott a keleti hadszíntér 

közelsége miatt. Ezzel magyarázható, hogy sikerült végül eltussolni a március 19-i erdélyi 

mozgósítás eredeti célját. Veress altábornagy a mozgósítás utólagos magyarázatakor 

Románia bizonytalan magatartásával védekezett. Március 19-i vívódásairól később 

felesége, Hirsch Ilona is megemlékezett: „Férjem elhatározta, hogy minden erejével 

ellenáll, ha a németek Erdély földjére lépnek. Saját felelősségére elrendelte a mozgósítást, 
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látszólag a románok ellen, akik Délerdély mesterséges határain be-betörtek,
696

 hogy 

szükség esetén ne legyen Erdély felkészületlen. Sajnos terve Budapesten kitudódott, s a 

vezérkar főnöke minden németellenes akciót megtiltott. Férjem nem volt hajlandó tervét 

megváltoztatni. (…) Végül is a már mozgósított csapatokat német nyomásra az oroszok 

ellen vetették be északon, s Erdély védtelen maradt.”
697

 Veress altábornagynak a háború 

után, Londonban írt visszaemlékezése szerint a IX. hadtest mozgósított csapatait a 

Kolozsvár-Dés-Zilah-Szatmárnémeti vonalra vonta össze és úgy csoportosította, hogy azok 

akár keleti, akár nyugati irányban alkalmazhatók legyenek. Végül Bajnóczy vezérezredes 

minden németellenes akciót megtiltott.
698

 

1944. március 24-én már 18 tiszt és 124 főnyi legénység vonult be a Székely 

Határvédelmi Parancsnoksághoz. Március 25-én Vértes vezérkari százados feljegyezte 

Kozma vezérőrnagy véleményét a megszállásról: „aggályai vannak a magyar kormány új 

állásfoglalásának a helyességét illetően.
699

 Felmerül a gondolata, hogy jobb lett volna-e, 

ha most hagytuk volna magunkat a németekkel leveretni? Ez esetben majd mégiscsak a 

győztesek oldalán állnánk.” Az alárendelt alakulatok parancsnokai közül Zákó András 

vezérkari ezredes, a 27. székely könnyű hadosztály parancsnoka nyilvánította ki 

véleményét az ellenállás ellen. Véleménye szerint hibás döntés lenne az angolszász 

hatalmak mellé állni, de le sem szabad fegyverkezni.
700

 

A háborús veteránok az interjúikban a német megszállást negatív eseményként értékelik 

és felidézésekor német katonákkal kapcsolatos, elmarasztaló történetek is megjelennek: 

„Horthy semmiképpen nem akart a háborúba bele kapaszkodni, de Németország 

megszállta, s a magyarok es kellett vele menjenek. Megmondom magának azt es, hogy a 

németekkel egy fronton vótunk, de rosszak vótak, az ökröt leütték és egy darabot nem 

adtak.”
701

 

A keleti hadszíntér erőviszonyainak valós megismerését nehezítették a magyar 

hadvezetés számára küldött félrevezető német jelentések. A Székely Határvédelmi 

Parancsnokság sem jutott hozzá megfelelő információkhoz, ráadásul a román határzár 

akadályozta az önálló hírszerző tevékenységet. A parancsnokság vezérkari tisztjei gyakran 

a harcteret megjárt ismerőseiktől tudták meg, hogy mi is a valós helyzet keleten. Kabdebó 
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János
702

 alezredes 1944 tavaszán a 201. könnyű hadosztály megszálló csapatainál szolgált, 

március 26-án átutazott Marosvásárhelyen és személyesen tájékoztatta itt szolgáló barátait, 

mivel maga is korábban a 27/II. gyalogzászlóaljnál teljesített szolgálatot 

Székelyudvarhelyen.
703

  

Tabay József ezredes beosztottja volt Hornyák Béla marosvásárhelyi biztosítási és 

telekügynök, aki 1920-ban orosz feleséget hozott haza az oroszországi fogságból. Az orosz 

nyelvet szintén beszélő Tabay ezredes és Hornyák, éjszaka, titokban hallgatták a szovjet 

rádiót és „latolgatták a jövő lehetőségeit”, mígnem Hornyákot 1944 nyarán le nem 

tartóztatta a Marosvásárhelyen is megjelenő német Biztonsági Szolgálat (SD).
704

 Végül a 

Székely Határvédelmi Parancsnokság fellépésének köszönhetően engedték szabadon. 
705

 

Mind a német hadvezetés szándékainak, mind pedig a keleti hadszíntér valós 

helyzetének ismerete nélkül várta a Székely Határvédelmi Parancsnokság a német 

megszálló csapatok beérkezését Székelyföldre. 1944. március 19-én hajnalban hét 

hadosztálynyi német haderő lépte át Magyarország határait. A csapatok parancsnoka báró 

Maximilian von Weichs
706

 tábornagy volt, aki nem értett egyet a magyar haderő 

megtámadásával, mivel véleménye szerint, ebben az esetben a német hadszíntér 

elveszítette volna biztos hátországát, sőt javasolta a magyar fegyveres erők számának 

növelését, általános mozgósítással.
707

 

Von Weichs tábornagy április 4-én Sztójay Döme miniszterelnöknél vacsorázott, ahol 

továbbította a német Szárazföldi Erők Főparancsnokságának (OKH) üzenetét, miszerint 

számolnak a Székely Határvédelmi Erők balkáni alkalmazásával és Székelyföld 

kiürítésével. Sztójay miniszterelnök tiltakozott ez ellen. Valószínűleg sikerült meggyőznie 

von Weichs tábornagyot, aki április 5-én Edmund Veesenmayer magyarországi német 
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nagykövettel és teljhatalmú megbízottal vacsorázott, akinek értésére adta, hogy a Székely 

Határőrség nem mozdítható el Székelyföldről, mivel nem hadra fogható. A hét székely 

határvadász-zászlóaljból csupán négynek az átcsoportosítását javasolta a horvát határra.  

Székelyföld kiürítésének gondolata azért merülhetett fel német katonai körökben, mert 

amennyiben a román 4. hadsereg visszavonult volna a Keleti-Kárpátok vonalára, 

hadtápvonala Székelyföldre tevődött volna át és kérdéses lett volna a román hadsereg 

székelyföldi fogadtatása. Végül von Weichs tábornagy 1944. április 14-én megjegyezte 

naplójában, hogy a Székely Határvédelmi Erők bármely alakulatának elmozdításáról letett 

a német hadvezetés: „A székely harcias nép. A románoktól nem sok jót kapott. Így 

bosszútól fűtött. Megtörténhet tehát, hogy (Székelyföldön) magyar-román összetűzésre 

kerülne sor, ami a keleti front nyugalma érdekében feltétlenül kerülendő!”
708

   

Ion Antonescu marsall 1944. március 23-i berlini látogatásán hiába kérte Hitlertől, hogy 

gyakoroljon nyomást a magyar kormányra a magyar haderő Észak-Erdélyből való 

kivonásának érdekében, a német politikai vezetés végül a magyar kormánynak engedett.
709

 

Ezzel szemben március 24-én, a Tiszántúlt és Észak-Erdélyt a magyar hadvezetés 

tájékoztatásával, de belegyezésének be nem várásával, Kuno-Hans von Both gyalogsági 

tábornok parancsnoksága alatt német hadműveleti területté nyilvánították. Both tábornok 

ezután a kelet-magyarországi hadműveleti terület parancsnokaként tevékenykedett tovább. 

Főhadiszállását 1944. április 6-án állította fel Debrecenben.
710

  

Székelyföldre a 16. „Reichsführer SS” SS páncélgránátos-hadosztály három zászlóalja 

vonult be, Tabay ezredes visszaemlékezése szerint április első napjaiban.
711

 Észak-

Erdélyben német katonai közigazgatási parancsnokságok jöttek létre 

(Feldkommandantur).
712

 Minden Feldkommandatur alárendeltségébe egy-két kisebb 

körzeti katonai parancsnokság tartozott (Orstkommandantur). Marosvásárhelyen jött létre a 

Feldkommandantur 608. és Csíkszeredában a Feldkommandantur 503. Orstkommandantur-

okat állítottak fel az alábbi székelyföldi településeken: Marosvásárhely, Szászrégen, 

Maroshévíz, Csíkmadéfalva, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós. A 

Feldkommandantur-ok feladata volt a megszállt területek és az itt átvonuló német 

alakulatok útvonalának biztosítása, az alakulatok ellátása és adott esetben 
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elszállásolásuknak előkészítése.
713

 A Székely Határvédelmi Parancsnoksághoz 1944. 

március 28-án érkezett meg Wehrle német vezérkari ezredes, az „A” Hadseregcsoport 1/b. 

(anyagi) kirendeltségének
714

 vezetője, akinek feladata a német hadtáp berendezése volt. A 

nemsokára Székelyfölre visszavonuló német alakulatok számára kérte az élelmezés 

biztosítását, amit majd a németek „visszatérítenek” a beérkező szállítmányokból. A 

Feldkommandantur 608. parancsnoka, Eisenhart lovassági tábornok volt, aki azzal a céllal 

kereste meg a Székely Határvédelmi Parancsnokságot, hogy Gyergyóújfalu határában 

szeretnének létrehozni egy hadifogolytábort. A kérést Kozma vezérőrnagy megtagadta, 

javasolva, hogy a tábort Székelyföld területén kívül hozzák létre.
715

 

A kelet-magyarországi német hadműveleti terület parancsnoka 1944. április 20-tól Emil 

Zellner altábornagy lett, aki 1944. május 2-án, a szászrégeni Orstkommandantur-on 

szeretett volna találkozni Kozma vezérőrnaggyal. A vezérőrnagy Vértes Béla vezérkari 

századost és a Székely Határvédelmi Parancsnokság vezető állatorvosát, a németül 

kitűnően beszélő Székely Imre állatorvos őrnagyot küldte maga helyett: „Én nem megyek 

hajbókolni annak a német tábornoknak!” Eisenhart tábornok, Zellner altábornagy és a 

székelyföldi seregtestparancsnokság képviselői elsősorban a keleti hadszíntérről érkező 

polgári menekültek és a Székelyföldre beérkező német alakulatok fegyelmének kérdéseiről 

tárgyaltak.  

A Székely Határvédelmi Parancsnokság 1944. május 4-től került állandó 

összeköttetésbe a debreceni német parancsnoksággal, mivel a németek összekötő tisztet 

küldtek Marosvásárhelyre, Rudolf Danneberg százados személyében. Katonai vonalon 

kiegyensúlyozott volt a viszony, az egyre szaporodó német kérések ellenére. Inkább a 

Marosvásárhelyre települő SD és az SS (Schutzstaffel) okozott több kellemetlenséget. 

A Székely Határvédelmi Parancsnokság jelezte Danneberg századosnak, hogy a keleti 

hadszíntéren harcoló német csapatok ellátása a német magasabb parancsnokságokra 

tartozik és nem a Székely Határvédelmi Parancsnokságra. Mivel a csíkszeredai 

Feldkommandantur 503. és a marosvásárhelyi Feldkommandantur 608. a Moldvában 

harcoló német 8. hadsereg alárendeltségébe tartoznak, a Székelyföldre beérkező német 

alakulatok ellátása a német 8. hadsereg-parancsnokság feladata, érveltek Kozma 

vezérőrnagy vezérkari tisztjei. 1944. május 4-én este a Székely Határvédelmi 
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Parancsnokság törzsének tisztjei együtt vacsoráztak Danneberg századossal, akit - Vértes 

vezérkari százados visszaemlékezése szerint - leitattak, hogy elejét vegyék a 

követelőzéseknek.
716

 

Kozma vezérőrnagy magatartása nem váltotta ki a németek rokonszenvét, azonban 

Veress altábornagy kolozsvári hadtestparancsnoksága, mint felettes parancsnokság, szintén 

igyekezett a lehetőségek határán belül ellenállni a német követeléseknek. Nemcsak a 

Sztójay kormány új politikája, hanem Szombathelyi vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök 

április 18-i leváltása sem kedvezett a túlzott német orientációt elutasító katonai vezetők 

számára. A későbbiekben Kozma vezérőrnagy állandó jelleggel a Székely Határvédelmi 

Erők Székelyföldről való elhelyezésének felvetése miatt aggódott. 1944. május 13-án 

Veress altábornagy Marosvásárhelyre érkezett, ahol Kozma vezérőrnagy ismételten 

felhívta figyelmét arra, hogy a Székely Határvédelmi Parancsnokság elmozdítása 

Székelyföldről „igen káros lenne”.
717

 Kiemelte, hogy a székely határőr alakulatok 

hangulata nem a legjobb és harcolni sem szeretnének a szovjet csapatokkal szemben.
718

 

Veress altábornagy azt javasolta Kozma vezérőrnagynak, hogy a német katonai szerveknek 

ne adjon ki a Székely Határvédelmi Erőkről pontos adatokat. A kolozsvári 

hadtestparancsnok még az Észak-Erdély területén tartózkodó német csapatoknak, 

parancsnoksága alá rendelését is kérte a német hadvezetéstől, azonban nem járt sikerrel.
719

 

 

X. 1. Az 1944. április 23-i mozgósítás a csapatoknál 

A március 23-i mozgósítás során a székely határvadászcsoportokat első ízben 

mozgósították. A határvadászcsoportok fő erejét képező határvadász-zászlóaljak létszáma 

1600 és 2200 fő körül mozgott. Egy határvadász-zászlóalj szervezete és fegyverzete - a 

vonatkozó rendelet szerint - az alábbi volt: 

– zászlóaljtörzs (zászlóalj-parancsnokság, gazdasági hivatal, visszamaradó 

különítmény, illetve pótkeret, hírvivő raj); 

– három határvadászszázad (századonként három lövészszakasszal, szakaszonként 

három 1931 M. 8 mm-es Solothurn golyószóróval, valamint egy nehézfegyver-szakasszal, 

amelynek fegyverzete két-két 1936 M. 20 mm-es nehézpuskát, 1936 M. 5 cm-es 

gránátvetőt és három 1931 M. 8 mm-es állványos golyószórót foglalt magába); 

                                       
716

 HL TGY. 3456. 164-170. 
717

 HL TGY. 3456. 176. 
718

 HL TGY 3782. VERESS Lajos: Az erdélyi IX. hadtest története és harcai 1944.03.19-1944.10.15. 5. (A 

továbbiakban: HL TGY. 3782) 
719

 HL TGY. 3782. 4. 



172 

 

– egy géppuskásszázad (három géppuskás szakasszal, melyek egyenként négy 

1907/1931 M. 8 mm-es Schwarzlose géppuskával rendelkeztek, továbbá egy 

aknavetőszakasz négy csővel, 1936 M. 8 cm-es vetőkkel); 

– egy árkászszázad (három árkász szakasszal, egyenként egy-egy darab 1931 M. 8 

mm-es Solothurn golyószóróval); 

– egy zászlóalj-közvetlen távbeszélőszakasz; 

– 1. zászlóalj-közvetlen páncéltörő ágyús-szakasz (két 1936 M. 3,7 cm-es fogatolt 

páncéltörő ágyúval); 

– 2. zászlóalj-közvetlen páncéltörő ágyús-szakasz (négy darab 1936 M. 3,7 cm-es 

fogatolt páncéltörő ágyúval); 

– egy zászlóalj-közvetlen aknavetőszakasz (két csővel, 1936 M. 8 cm-es vetőkkel); 

– egy zászlóalj-közvetlen lovasszakasz (három 1931 M. 8 mm-es Solothurn 

golyószóróval és egy 1936 M. 20 mm-es nehézpuskával). 

A két páncéltörőágyús szakasz a hadműveletek alatt gyakorlatilag egy századként 

tevékenykedett, ahogy a zászlóalj-közvetlen és a géppuskás-századba tagolt 

aknavetőszakaszok is. 

A zászlóaljak nehéz gyalogsági fegyvereit 12 géppuska, 30 golyószóró, kilenc állványos 

golyószóró, illetve hat-hat aknavető, páncéltörő ágyú, nehézpuska és gránátvető alkotta. Az 

1939 M. 9 mm-es Király géppisztolyok számát pontosan nem ismerjük, de a 100 darabot 

bizonyosan nem haladta meg, mivel csak a század- és szakaszparancsnokok, valamint a 

rajparancsnokok egy része kapott belőlük. A legénység zömét 1943 M. 8 mm-es Mauser 

puskákkal szerelték fel.
720

 

A mozgósítást az alakulatok 1944. április 1-ig kellett befejezzék, mialatt a visszamaradó 

különítményekből (VMK)
721

 megalakultak a pótzászlóaljak. Csíkszeredában a 32. 

határvadász-zászlóalj visszamaradó különítménye megalakította a 32. határvadász-

pótzászlóaljat, Benedek Sándor százados irányításával. Megkezdődött a tartalékosok 

bevonultatása, ami feltöltötte az augusztusi harcok idejére a pótzászlóalj századainak 

állományát. Később a pótzászlóaljhoz helyezték át, a katonái által kedvelt Barna Tamás 
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századost is, aki időközben a keleti hadszínteret is megjárta síszázad-parancsnokként, és 

tapasztalt katonának számított a 32-esek tisztikarában.
722

 

A gyergyótölgyesi 21. határvadász-zászlóalj állományából szintén kivált a 21. 

határvadász-pótzászlóaljparancsnokság, mely Maroshévízre költözött. Parancsnoka 

Májerszky Marcell százados lett, aki 1939 óta folyamatosan határvadász csapat 

állományában szolgált. A pótzászlóaljak élére igyekeztek tapasztalt és a 

hadseregszervezésben jártas tiszteket kinevezni. 

A határvadász-pótzászlóalj bevonultatta az általa kijelölt tartalékos tiszti és legénységi 

állományt, felszerelte, kiképezte azokat, intézte az elvonult csapat személyi és anyagi 

ügyeit és összeállította a pótlásként, hadműveleti területre induló menetalosztályokat. A 

pótzászlóalj-parancsnokságok a határvonaltól távolabb települtek és bevonultatták 

állományukba az 1943 őszén leszerelt határvadászokat is. Az anyaalakulatok a 

helyőrségeikhez közeli területekre vonultak el. A 21. határvadász-zászlóalj Gyergyótölgyes 

keleti hegygerinceire vonult fel, előre kiépített védőállásokba.
723

 A székelyudvarhelyi 68. 

határvadászcsoport csapattestei először a Homoród-völgyét zárták le, a mezőségi határ 

irányába.
724

 

A határvadász-zászlóaljak, az erődszázadok és a határvadászcsoport-parancsnokságok a 

mozgósítást fegyelmezett ütemben hajtották végre. A székely határőr-zászlóaljak esetén a 

német megszállás megakasztotta a székely határőr kiképzőtáborokban folyó kiképzést és a 

mozgósítás miatt, alig hat hónapos működés után, 1944. március 20-án hajnalban 

feloszlatták ezeket. A gyimesbükki gyalogsági kiképzőtábor legénysége március 21-én 

csoportosan vonult haza saját településeire. A kiképzőkeret nagy része visszatért a IV. 

hadtest alakulataihoz. Holló Sándor százados, táborparancsnok a mozgósított 70. 

határvadászcsoport alárendeltségében századparancsnoki beosztást kapott, azonban április 

15-én nyílt németellenessége miatt eltávolították az alakulattól és szolgálaton kívül 

helyezték, amiben közrejátszott zsidó származása is.
725

 Tehát a táborok kiképzőkerete 

jórészt eltávozott Székelyföldről, kivéve a táborparancsnokok és a főtisztek egy része, 

akiket beosztottak a határvadászcsoportok állományába.  

A szászfenesi tüzér kiképzőtábor legénységét már a német megszállás előtt, február 20-

án Csíkszeredába szállították, ahol az 1. székely hegyi tüzérosztály ütegeihez osztották be a 
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tüzéreket. Az 1943 őszén felállított 35. fogatolt hegyiágyús üteg legénysége 

tartalékosokból és a szászfenesi kiképzőtábor legénységéből állt. Megfelelő épület 

hiányában a csíkborzsovai iskolában helyezték el a legénységét, melynek parancsnoka 

Soós Andor főhadnagy volt. A tisztikarban egyetlen székelyföldi tiszt volt, Nagy György 

tartalékos zászlós, aki civilben Zetelakán volt tanító. 1944. február 23-án az üteg 

Gyimesbükkre vonult, a keleti határra és ott is maradt az 1944 őszi harcokig.
726

A dési 

árkász kiképzőtábor legénységét a sepsiszentgyörgyi X. székely utászzászlóaljhoz 

vonultatták be.
727

 Mivel a tekei székely határőr gyalogsági kiképzőtábor nem tartozott 

egyik székely határőr-zászlóaljhoz sem, ezért legénységét Gyergyótölgyesre szállították, és 

az 1.-3. székely határőr-zászlóaljak és a 21. határvadász-pótzászlóalj között osztották 

szét.
728

 

A fiatal székely határőrök a kiképzőtáborokban szinte semmit sem tudtak a keleti 

hadszíntéren dúló háborúról. Antal János honvéd és társai a maroshévízi gyalogsági 

kiképzőtáborból Gyergyóditróba és Gyergyószentmiklósra vonultak, ahol találkoztak az 

öreg határőrökkel: „Azt sem tudtuk, hogy zajlik a háború, hogy mi a helyzet a frontokon, a 

nemzetközi politikában, hogy alakul a háború kimenetele. (…) A barakkokban olyan 

szövegű plakátok voltak kifüggesztve, hogy: Ne politizálj!”
729

  

A laktanyákon kívüli társadalmi életet élő öreg határőrök viszont annál inkább a 

politikai eseményekre koncentráltak. A sepsiárkosi „A” és „B” kiképzőtáborokból a 

háromszéki településeikre vonultak haza a fiatalok. A székely határőr-zászlóaljak 

keretében kaptak új menetöltözetet. A felszerelést kiegészítették gyalogsági ásóval, 

gázálarccal, rohamsisakkal, bőr derékszíjjal.
730

 Az öreg határőrökkel összetalálkozva 

szembesültek a feszült politikai helyzettel, akik közül a legidősebbeket leszerelték és haza 

engedték. Március 21-én, a sepsiszentgyörgyi 12. székely határőr-zászlóalj tisztikarának 

hangulatára így emlékszik vissza Karácsony Imre szakaszparancsnok:
731

 „jön a piszok 

német, ébredjetek gyerekek (…). Követeljük, hogy a székely tábornokok jöjjenek haza, 

álljanak a székelyek élére, vezessenek bennünket, (…) vagy szabadok leszünk, vagy mind 

pusztuljunk el.”
732

 Karácsony visszaemlékezésénél figyelembe kell vennünk azt, hogy az 

1980-as évek elején írta Budapesten, tehát a Kádár-rendszernek a korszakról alkotott 
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hivatalos értelmezését igyekezett megcáfolni, miszerint a m. kir. Honvédség 1944. március 

19-én „barátságosan” fogadta a bevonuló a német csapatokat és von Both gyalogsági 

tábornok pedig a Tiszától keletre átvette a „terület feletti teljes katonai vezetést”.
733

 Ebbe 

az értelmezésbe nem fért bele a IX. hadtest és a Székely Határvédelmi Erők 

mozgósításának ténye. 

A székely határőr-zászlóaljak századaiban, szakaszaiban és a rajokban teljesen 

összekeverték az idősebbeket és a fiatalabbakat. Minden század, szakasz a saját falujában 

alakult meg, ahogy Csíkszentdomokos is egy teljes határőrszázadot állított ki az 5. székely 

határőr-zászlóalj keretében, Hargitay György főhadnagy, igazgató-tanító parancsnoksága 

alatt. Kedves Márton honvéd az édesapjával egy rajba került: „Itt a faluból legalább heten-

nyócan vótunk olyanok, hogy az apja és a fia együtt vót, én es így vótam.”
734

 A 

csíkszeredai 6. székely határőr-zászlóalj 1. százada Csíkszeredában alakult meg: „A 

parancsnokok inkább az öregek vótak, jó vót a viszony. Úgy híttak münköt, hogy buba és 

mű őköt úgy szólítottuk, hogy tatuka.”
735

 

A Székely Határőrség létszáma ekkor elérte a 25.000 főt, a határőr-zászlóaljak létszáma 

egyenként elérte az 1100 főt. Mind a 20 székely határőr-zászlóalj állományát sikerült 

feltöltsék a mozgósítás megkövetelte létszámra. Különböző okok miatt új 

zászlóaljparancsnoki kinevezések vagy áthelyezések történtek.  

A szépvízi 4. székely honvéd hegyi határőr-zászlóalj parancsnoka 1944. május elején 

Böbl Gyula
736

 ezredes lett, akit egy gázgyári munkás bántalmazása miatt távolíttatott el 

Kozma István vezérőrnagy Marosvásárhelyről.
737

 Részben ezért, e határőr-zászlóalj volt az 

egyetlen 1944 őszén, melynek ezredes volt a parancsnoka. A gyergyószentmiklósi 2. 

székely határőr-zászlóalj parancsnoka csupán főhadnagy volt, Rovó Ferenc járási 

leventeparancsnok személyében. A baróti 13. székely határőr-zászlóalj élére szintén 
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nehezen találtak megfelelő személyt. Végül 1944. május elején, Szabolcs András századost 

saját kérésére nevezték ki e zászlóalj parancsnokává. A székely határvédelem parancsnoka 

ellenszenvét fejezte ki Szabolcs százados marosvásárhelyi jelentkezésekor: „Kozma 

letolta, hogy miért helyeztette magát a zászlóalj élére, hiszen ide nem századosok 

kellenek.”
738

 

A székely határőr kiképzőtáborokban zajló tisztesiskolákat csak rövid időre 

függesztették fel, melyek a határőr-zászlóaljak egy-egy alosztályának körletében 

folytatódtak. A gyimesbükki tisztesiskola a visszaemlékezők szerint Csíkszentmihályon 

folytatódott 1944 áprilisától és a fiatal székely határőrök közül 1944 őszére többen 

őrvezetők lettek.
739

 

A határőrök fegyverzete zömében 1931 M. 8 mm-es Mannlicher puska maradt, mely 

elavultnak számított. Géppisztolya csak egyes századparancsnokoknak volt. A géppuskák, 

golyószórók, nehézpuskák és fogatolt páncéltörő ágyúk mellett fokozatosan kiegészült 

gyalogsági nehézfegyverzetük 1936 M. 50 mm-es gránátvetőkkel is. Néhány málháslóval 

együtt kb. 400 lovat osztottak be minden zászlóaljba, melyek az országos járműveket húzó 

hámos és hátas lovakként segítették az alakulatok mozgását (lőszer, élelem és poggyász 

szállítása). 

Az „O” határvédelmi terv szerint a székely határőr-zászlóaljak új feladata az lett, hogy 

az ellenséget közvetlenül a Kárpátok hegygerincein tartsák fel, vagy legalábbis kiváló 

terepismeretüket kihasználva, halogatva lassítsák a betörés ütemét, tompítsák annak 

erejét.
740

 Ezért a hegyi határőr-zászlóaljak zömét kivezényelték 1944. április első napjaiban 

a keleti határon húzódó hegygerincekre. A csíki székely határőr-zászlóaljak fiatal 

állományának nagyobb részét a Gyimesek vidékén, tábori erődítések kiépítésénél 

használták fel, egészen az augusztus végi harcokig. Az „öreg” székely határőröket először 

májusban engedték szabadságra a tavaszi mezőgazdasági munkák elvégzésére. Júliusban 

pedig egész hónapon át a mezei munkálatok miatt szabadságolva voltak, hiszen ekkor volt 

a „szénacsinálás” időszaka.
741

 A gyergyói határőr-zászlóaljak pl. a Békás- és a Tölgyesi-

szoros közötti hegygerinceken folytattak tábori erődítési munkálatokat. 

A mezőségi határon állomásozó 68. és a 69. határvadászcsoportok alárendeltségében 

álló határőr-zászlóaljak egyelőre helyőrségeikben maradtak és megkezdődtek az idősek és 
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a fiatalok összeszoktatását célzó gyakorlatok. Az oklándi 15. székely határőr-zászlóalj 

fiatal határőrei a szentkeresztbányai kiképzőtáborból érkeztek Oklándra, ahol Rimanóczi 

Árpád alezredes és tisztikara osztotta szét a honvédeket a már meglévő határőrszázadokba: 

„Nyáron Oklándon beszállásoltak házakhoz, (…) és mindennap mentünk gyakorlatra az 

öregekkel. A szigorúság föl oldódott, igazán el lehet mondani, hogy nagyon jól telt. Dél egy 

órára végeztünk a gyakorlatokkal és délután mehettünk bárhova Oklándon. Oklánd járási 

székhely volt, (…) komoly vendéglője volt, első osztályú mozija.”
742

 Antal János honvéd a 

gyergyószentmiklósi 2. székely határőr-zászlóaljba került: „Ez az önszerveződési forma 

(…) üdvös, összetartó kapcsolat, egymást segítő viszony volt, ez jó békeidőben, de nem 

háborúban, ami (…) a fegyelemre, a respektálásra negatívan hatott ki.”
743

 

A határvadászcsoport-parancsnokságok válogatott fiatal székely határőrökből 

felállítottak egy-egy rohamszázadot is. 1944 áprilisában alakult meg Csíkszentmiklóson a 

70. határvadászcsoport rohamszázada alcsíki községek fiatal székely határőreiből. Mivel az 

1943-ban feloszlatott csíkszentmártoni 7. székely határőr-zászlóalj öreg határőrei a X. 

székely vegyes vonatosztály állományába kerültek,
744

 így nem is lett volna, ahova 

bevonulniuk a fiataloknak a kiképzőtáborok feloszlatása után. A visszaemlékezők szerint a 

század létszáma meghaladta a 200 főt és legalább három szakaszból állt. A gyalogsági 

nehézfegyverzetet több géppuska, golyószóró képezte és bőven ellátták őket kézigránáttal, 

aminek használatát, a robbantást dinamittal és TRI2-vel a Borzsova-patak völgyében 

gyakorolták. A rohamszázad kiképzését 1944. július végéig Bucsy László hadnagy 

vezette.
745

 Alárendeltségébe részben új kiképzőkeret érkezett a soproni 4. honvéd 

gyalogezredtől. „Mikor valamit megrohamoztunk, azt mondta a hadnagy, hogy mikor 

rohamra méssz, előtted a kézigránátot hanyittani kell, hogy az ellenség ne lásson, csak lő, 

de célozni nem tud. A kézigránát nagy füstködöt csinált. Ennek a füstje alatt tudtunk elé 

nyomulni, 50-60-an mentünk támadásra. Ha ne hányjuk a kézigránátot mind meghóttunk 

vóna [a későbbi harcok idején].”
746

 Az alosztály katonái augusztus folyamán a Szellő-tető 

körüli erődítéseken dolgoztak, mely a Csobányos-völgyét zárta nyugatról. A rohamszázad 
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feladata támadó akciók végrehajtása, harckocsik elleni harc, hidak és raktárak 

felrobbantása volt.
747

 

A gyergyószentmiklósi 65. határvadászcsoport rohamszázadát Gyergyóbékásban 

szervezték meg 1944 júniusában és a kiképzés 1944. augusztus 20-ig tartott a 

visszaemlékezések szerint. Hivatásos tiszt hiányában a század élére Márton András 

tartalékos főhadnagyot, a 2. székely határőr-zászlóalj századparancsnokát, 

gyergyószentmiklósi ügyvédet nevezték ki. A robbanóanyagok használatára Gyárfás 

Győző műszaki hadnagy képezte ki a fiatal határőröket, akik a maroshévízi és a tekei 

székely határőr gyalogsági kiképzőtáborokból érkezett honvédek voltak.
748

 

Mozgósított a 27. székely könnyű hadosztály is, így a Székely Határvédelmi Erők 

létszáma elérte az 55.000 főt.
749

 A hadosztály 27. gyalogezredéből ikreződéssel 

felállították az 57. gyalogezredet, így az alakulat két gyalogezredes hadosztállyá vált 

(tüzérosztálya hét ütegből álló tüzérezreddé alakult).
750

 A Honvédség három 

gyalogezredből álló hadosztályaival szemben létszáma 14.000 fő körül mozgott. 1944. 

április 25-től a hadosztály vezérkari főnöke, a székely származású Kozma Ferenc
751

 

vezérkari százados lett, akit a Székely Határvédelmi Parancsnokságtól helyeztek át.
752

  

Azonban 1944. március 26-án a német birodalmi vezetés táviratban értesítette a Honvéd 

Vezérkart, hogy a Galíciába felvonuló magyar 1. hadsereg állományát a IX. hadtest 
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 IVÁS 2004. 119. 
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 IVÁS 2004. 119. A 67., 68. és a 69. határvadászcsoportok rohamszázadairól nem rendelkezünk 

információal. 
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 UNGVÁRY Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Budapest, Osiris Kiadó, 2006. 

239. (A továbbiakban: UNGVÁRY 2006) 
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 A gyalogezred sorállományának megosztásával, saját állományából még egy ezredet állított fel, mely 30-

al magasabb hadrendi számot kapott. Az anyaalakulat tényleges tiszti, altiszti és legénységi állományának 

felét átengedte az ikerezrednek, illetve mindkét alakulatot bevonuló tartalékosokkal töltöttek fel. Az 57. 

gyalogezred zászlóaljai, az anyaezredhez hasonlóan Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen és 

Marosvásárhelyen alakultak meg és indultak a harctérre.  
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 Kozma Ferenc (Székelykeresztúr, 1911. szeptember 11 – Liège, 1983. május 30) vezérkari őrnagy. 1933. 
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IX. hadtestparancsnokságra került, majd június 28-tól az 1. lovasdandár I/b. (felderítő és kémelhárító) 
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vezérkari főnökeként, 1944. november 1-jétől őrnagyi rendfokozatban, a galíciai, az erdélyi és felső-

magyarországi hadszíntéren harctéri szolgálatot teljesített. Lásd. BEREKMÉRI 2008. 172. 
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 Egy mozgósított honvéd gyaloghadosztály személyi állománya közel 20.000 fő volt, három gyalogezrede 

egyenként 3000, négy könnyű tüzérosztálya egyenként 500 fővel rendelkezett. Lásd: SZABÓ-

SZÁMVÉBER 2011. 259. 
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területén felállított alakulatokkal szándékozik megerősíteni.
753

 Így került sor a nagyváradi 

25. gyaloghadosztály, a besztercei 1. erdélyi hegyidandár és a 27. székely könnyű 

hadosztály kivonására a IX. hadtestparancsnokság és a Székely Határvédelmi 

Parancsnokság alárendeltségéből. Ezzel az észak-erdélyi terület védelmét megfosztották 

legfőbb gyalogsági tartalékaitól. A 27. székely könnyű hadosztály 1944. április 5-én lépett 

az 1. hadsereg alárendeltségébe, majd az elkövetkező napokban megkezdődött a seregtest 

csapatainak elvonulása a hadműveleti területre, vasúti szállítással.  

A marosvásárhelyi 57/III. gyalogzászlóalj írnoka, Bereczki Ferenc szakaszvezető így 

emlékezett vissza az eseményre: „Az elvonulás úgyszólván titokban ment, valósággal 

kilopták ezredünket, zászlóaljunkat a városból, amit nem így képzeltünk el. Nem volt 

katonazene, nem volt zászlódíszbe öltözött város, hiányoztak a hozzátartozók búcsúcsókjai, 

integetése.”
754

 Az elvonulás azért is ment végbe titokban, mivel a Székely Határvédelmi 

Erők jelenléte Székelyföldön hozzájárult a nyugodt közhangulat biztosításához. Ezért a 

helyi lakosság egy búcsúünnepségen valószínűleg nem lelkesedett volna az alakulatok 

áthelyezéséért, különösen nem a keleti hadszíntérre. Bereczki szakaszvezető 

visszaemlékezésében viszont érződik a búcsúzás hiányának hangsúlyozása, mivel a 

katonák számára a búcsúztatás ünnepélyes közössége ideiglenesen elfedte a harctérrel 

kapcsolatos nyugtalanító előérzeteiket.
755

 

A 27. székely könnyű hadosztály kivonása Székelyföldről meggyengítette a mezőségi 

határ védelmét, amelyet a támogatás nélkül maradt székelyudvarhelyi 68. és 

marosvásárhelyi 69. határvadászcsoportok képtelenek lettek volna megvédeni egy háborús 

konfliktus esetén. Viszont 1944 nyarán nem kellett tartani Dél-Erdély felőli román 

támadástól, mivel továbbra is csupán leharcolt román seregtestek tartózkodtak a határ 

túloldalán. 

Szintén az 1. hadsereg alárendeltségébe utalták a szilágysomlyói 2. önálló székely hegyi 

huszárszázadot és útba indították Galíciába,
756

 így a Székely Határvédelmi 
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Parancsnokságot felderítő alosztályától is megfosztották.
757

 Helyette Csíkszeredában, 

három székely határőr lovasszakaszból megalakult a 2. hegyi lovas pótszázad, melyet 1944 

nyarán Szépvízre helyeztek át. A huszárokat házaknál szállásolták el. Ide osztották be a 

gyimesbükki székely határőr gyalogsági kiképzőtábor kerékpáros raját is, olyan csíki öreg 

székely határőrökkel együtt, akik 1918 előtt a lovasságnál szolgáltak. A század a 70. 

határvadászcsoport-parancsnokság alárendeltségébe lépett, mely szintén Szépvízre települt. 

Júliustól parancsnoka Pál Gábor tartalékos főhadnagy lett.
758

 

Az alárendelt alakulatok mozgósított állományra való feltöltése után, 1944. április 1-én 

a Székely Határvédelmi Parancsnokság Csíkszeredára helyezte át székhelyét. A törzs a 

törvényszék épületét és a vármegyeházán 12 irodahelységet foglalt le, ahonnan ki kellett 

költöztetni a vármegyei közélelmezési hivatalt.
759

 A harcvezetési pontot a Hargita-hegység 

nyugati oldalán jelölték ki, ahová végül nem költözött ki a parancsokság, mivel nem volt 

még kiépítve az összeköttetés. A mozgósított X. székely híradózászlóalj a Székely 

Határvédelmi Parancsnokság hátsó hírtengelyeit építette 1944 tavaszán és elvonult 

Csíkszeredából. 

Az anyagi törzs számára a hargitafürdői „Úz Bence” szállót készítették elő. Tabay 

József ezredes április folyamán, a Hargita-hegység lábánál fekvő Szentegyházán végzett 

előkészületeket az áttelepülés érdekében, mivel a Székely Határvédelmi Parancsnokság 

harcvezetési pontját Homoródfürdőn tervezték kiépíteni. 

1944. április 7-én a Székely Határvédelmi Parancsnokság a csíkszeredai törvényszék 

tárgyalótermébe hívta össze az 1/c. osztály 30 tisztjének értekezletét, melynek során 

megtárgyalták az anyagi intézkedések kiadásához szükséges ellátási tervet az „O” 

határvédelmi terv harcászati elgondolásai szerint. Az értekezleten részt vett Bajka Miksa 

alezredes, a X. székely vegyes vonatosztály parancsnoka is. Vértes Béla vezérkari 

századosnak, az anyagi intézkedések kiadásához szükséges ellátási terve szerint, minden 

beosztott tiszt el kellett készítse toldalékát.
760

 

A lőszerellátás Szathmáry Lajos tüzér százados kezében összpontosult. Az 

egészségügyi szolgálatot Kovács Dezső orvos ezredes, vezető orvos, az állategészségügyi 

szolgálatot Székely Imre állatorvos őrnagy, az üzemanyag ellátást Farkas Tibor százados, 
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az élelemmel való ellátást Vadászy József hadbiztos százados, az anyaggyűjtést Balás 

Lajos százados irányította. Elhatározták a záróvonal
761

 felállítását is, melyet a Székely 

Határvédelmi Parancsnokság rendészeti előadója, Bíró Kálmán csendőr ezredes vezetett. A 

személyirányító szolgálat látta el a csapatok, személyek, szállítmányok útbaigazítását az 

arcvonal mögötti területen, ezért felállították a X/1. és a X/2. személyirányító 

állomásokat.
762

 A szolgálati ágakat irányító anyagi vezérkari tiszt, Vértes vezérkari 

százados volt, akinek felettese 1944 áprilisában Rakolczay Géza vezérkari őrnagy, 

vezérkari főnök volt, mivel Kásás Andor vezérkari alezredes ez idő tájt betegsége miatt 

nem tudta ellátni beosztását. 

A mozgósított X. székely vegyes vonatosztály parancsnoksága Madéfalván tartott 

értekezletet, ahol megállapítást nyert, hogy az Urbán Zoltán százados vezette fogatolt 

vonatrész és egyes csapatvonatok járművei rossz állapotban vannak. A Székely 

Határvédelmi Parancsnokság a problémát a marosvásárhelyi ipari középiskola segítségével 

oldotta meg. László Árpád tartalékos százados, iskolaigazgató felajánlotta, hogy az iskola 

műhelyében megjavítják a kincstári szekereket. A villanyerőre berendezett gépek és 

megfelelő szerszámok segítségével a diákok 180 P értékben javítottak meg egy járművet, 

aminek árát megtérítette a parancsnokság. 

A HM nem tudott a székelyföldi hegyi csapatok rendelkezésére bocsátani megfelelő 

mennyiségben málhakosarakat. Vértes vezérkari százados a Tisza vidéki kosárfonókkal 

készíttetett málhakosarakat, melyeket tehergépkocsival szállítottak Székelyföldre.  

Mozgósítás során élelmező oszlopok látták el élelemmel a menetalakulatokat. A X/1. 

ellátó oszlop állomáshelye valószínűsíthetően Madéfalva volt. A X/2. ellátó oszlop szintén 

Madéfalván, majd Kézdivásárhelyen települt, Ugron Ferenc főhadnagy parancsnoksága 

alatt. A gyergyószentmiklósi 9/3. élelmezési fiókraktárból X/3. ellátó oszlop lett. Szintén 

Gyergyószentmiklósra került a X. sütőoszlop is, melynek katonái egy közérdekű 

munkaszolgálatos század segítségével, naponta három műszakban sütötték a kenyeret.  

Az ellátó oszlopok helyben nem tudtak megfelelő mennyiségű zöldséget felvásárolni a 

mozgósított alakulatok részére, mivel Székelyföld éghajlata nem kedvezett a 

zöldségtermesztésnek. Ezért a Székely Határvédelmi Parancsnokság egy marosvásárhelyi 
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nő zöldséges üzletének segítségével rendelt havonta egy-két vagon zöldséget az 

Alföldről.
763

 

Mivel a keleti hadszíntéren ideiglenesen sikerült, többek között a magyar 1. hadsereg 

harcbavetése által stabilizálni a helyzetet, a hadvezetés elrendelte a Székely Határvédelmi 

Parancsnokság visszahelyezését békeállomáshelyére, Marosvásárhelyre. 1944. április 28-

án vasúti szállítással költözött vissza a törzs nagyobb része Marosvásárhelyre, de nem a 

„Tank”, hanem a „Bethlen”
764

 laktanyába. Május 13-án pedig a IX. hadtestparancsnokság 

rendelete szerint a Székely Határvédelmi Erők egy része részleges leszerelést hajtott végre: 

a Székely Határvédelmi Parancsnokság törzse (kivéve 1/c. osztály), a 4.-20. székely 

határőr-zászlóaljak, a 68., 69. és 70. határvadászcsoportok, a 2. székely tüzérosztály és a 

Székely Határvédelmi Parancsnokság vonatcsapata esetén szüntették meg a mozgósítást.
765

 

A Székely Határvédelmi Parancsnokság és a székely határőr-zászlóaljak egy része 

május 21-re leszerelt.
766

 1944. június 23-ra a székely határőr-zászlóaljak közül már csak a 

gyergyóditrói 3. székely határőr-zászlóalj volt mozgósított állapotban.
767

 Veress 

altábornagy visszaemlékezése szerint azért volt szükség a leszerelésre, hogy a németek 

nehogy további székelyföldi alakulatokat vigyenek a harctérre.
768

 

 

X. 2. Az első megpróbáltatás: menekültáradat keletről 

Az 1944. január-februári szovjet offenzíva következtében tömeges menekülthullám 

lepte el Kelet-Magyarországot. Több százezres Szovjetunióbeli népi német, a bolsevizmus 

visszatértétől rettegő ukrán, valamint a németekkel kollaboráló kaukázusi népcsoporthoz 

tartozó emberek özöne indult meg nyugat felé, hiszen rájuk csak a halálos ítélet, vagy a 

deportálás várhatott. Rajtuk kívül besszarábiai román menekültek, továbbá szovjet 

hadifoglyok is érkeztek a magyar állam területére. A polgári és a katonai szervek együttes 

erővel próbálták meg kezelni e modern népvándorlás jelenségét. A Honvédség részéről, 

mint területileg illetékes elöljáró szervezet, a Székely Határvédelmi Parancsnokság tett 

intézkedéseket a határon történő bebocsátásra, a menetvonalak biztosítására, az ideiglenes 

átmeneti táborok felállítására, berendezésére, ellátására, őrzésére, valamint az 

egészségügyi és állategészségügyi ellenőrzés megszervezésére. 
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A menekülthullám 1944. április elejétől június közepéig tartott.
769

 Kozma István 

vezérőrnagy 1944. április 9-én intézkedett a menekültek és a szovjet hadifoglyok 

átvonulásának biztosításáról Székelyföldön. A határvadászcsoportok alosztályainak kellett 

kísérni és felügyelni a menekültoszlopokat. Az ukrán és más szovjetunióbeli menekültek 

részére három útvonalat határozott meg. Az 1. útvonalon Gyergyótölgyesen át 

Maroshévízig kellett kísérjék a 65. határvadászcsoport kirendelt alosztályai a 

menekülteket, ahol bevagonírozták és Németországba szállították őket. A menekültek 

kísérésében részt vettek a 21. határvadász-zászlóalj erődszázadai, a zászlóalj és az 1.-3. 

székely határőr-zászlóaljak lovas szakaszai. Az éjszakai szállásokon fokozott figyelemmel 

kellett biztosítani a menekülteket, akik a szabad ég alatt táboroztak, kivéve a nőket és a 

gyerekeket, akiknek fedél alatti elhelyezését a településeknek kellett megoldani, lehetőleg 

használaton kívüli épületben, szükség esetén lakóházban, melyeket erre a célra ki kellett 

üríteni. Külön kijelölték azt a kutat, amelyből a menekültek ihattak, ezeknek használatát 

pedig a polgári lakosságnak megtiltották.
770

 

A 2. számú menetvonal Gyimesbükkről, az ottani határátléptetést követően 

Nagypatakon és Szépvízen keresztül vezetett Madéfalvára, ahol vasúti szállítással vitték 

tovább az embereket. Egy közbülső átmeneti tábort létesítettek Gyimesfelsőlok-

Sántateleken, továbbá gyűjtőhelyeket Madéfalván (külön a menekülteknek és külön a 

hadifoglyoknak). Itt a 32. határvadász-zászlóalj erődszázadai biztosították az útvonalat. A 

3. útvonal az Ojtozi-szoroson át vezetett a Sósmező-Bereck vonalon, majd innen is 

vonattal történt a továbbszállítás. A menekültoszlopokat a 24., 26. határvadász-zászlóaljak, 

a 8. és a 12. székely határőr-zászlóaljak lovas szakaszai kísérték. 

A besszarábiai román menekültek számára négy útvonalat biztosított a székely 

határvédelem parancsnoka a Tölgyesi-szoroson (1. számú útvonal), a Békás-szoroson (2.), 

a Gyimesi-szoroson (3.) és az Ojtozi-szoroson (4.) át. Az 1.-3. útvonal esetén az ország 

területét a menekültcsoportok Alsóboldogfalvánál, a 68. határvadászcsoport területén és a 

4. útvonal esetén Nyújtódnál, a 67. határvadászcsoport területén hagyták el és érkeztek 

meg Romániába, ahol a román hatóságok fogadták őket. A menekültek élelmezését a 

Székely Határvédelmi Parancsnokság látta el, a betegek egészségügyi ellátását a 

határvadászcsoportok egészségügyi oszlopai végezték, Kovács Dezső orvos ezredes, a 

székely határvédelem vezető orvosának irányításával.
771
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23. A menekültek útvonalai Székelyföldön 

 
A lakosság részére a hatóságok megtiltották a menekültekkel való érintkezést, a 

betegségek terjedése, egyes menekültcsoportok bizonytalan magatartása és a behozott 

állatokkal való üzletelés miatt. Igyekeztek megakadályozni a „zugkereskedelmet.” Az erre 

vonatkozó Csík vármegyei rendelet szerint, legkésőbb 1944. június 30-ig mindenkinek be 

kellett jelenteni az illetékes hatóságnál, ha „talált ilyen állatot” és csak állatorvosi 

vizsgálatot követően tarthatta meg.
772

 A jelentésekben szándékosan csak az „állatok” 

megnevezés szerepel, mivel pl. még tevékkel is érkeztek a menekültek a keleti szorosokon 

át. Sylvester Lajos alsócsernátoni gyermekként élte meg az eseményt: „A szomszéd fiúnak, 

gyermekkori játszótársamnak tehetősebb szülei kis tevét is szereztek. Egy darab ideig ezt 

dédelgettük, amíg ki nem múlt.”
773

 

A gyakran kifáradt, éhező és lerongyolódott emberek csoportjai sok kárt tettek a 

közvagyonban is, főleg az utak menti legelőkben. Az 1944. június 30-i jegyzőkönyv 
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szerint csak Szépvízen tíz gazdát 184 mázsa szénakár ért. Több gazda szénájának 50-60 %-

a veszett oda.
774

  

A menekültek mellett egyre-másra érkeztek Székelyföld területére a keletről 

visszavonuló német csapatmaradványok, parancsnokságok. Kozma István vezérőrnagy 

1944. április elejei jelentésében számolt be a IX. hadtestparancsnokságnak a német 

katonák gyimesbükki erőszakoskodásairól: „A (…) vasútállomáson német katonák szálltak 

ki német szerelvényekből, (…) a községben rabolnak és lopnak, a pályaudvaron „M” 

anyagot
775

 tartalmazó és őrzött vasúti kocsikból többet feltörtek és anyagot rabolnak 

belőle. Karhatalom kirendelése vált szükségessé.”
776

 

Kozma vezérőrnagy 1944. április 10-i rendeletében szabályozta a német katonákkal 

való érintkezést, a beszállásolás lehetőségeit és a német konvojok közlekedési rendjét. A 

német katonák viselkedése egyes esetekben lesújtó volt a magyar katonák és a polgári 

lakosság számára egyaránt. Pl. Szépvízen 1944. április 9-én egy német főtörzsőrmester 

Fazakas Domokos csűrjébe önhatalmúlag bekötött két lovat. Fia, György éppen 

szabadságon volt a 32. határvadász-zászlóaljtól, kérte a németet, hogy mutassa meg 

engedélyét. A főtörzsőrmester „előbb puszta kézzel, majd pisztollyal a földre leverte.” 

Fazakas György ekkor menekülni kezdett, de a harmadik szomszédban a német utolérte és 

agyonlőtte pisztolyával, akit a Honvédség elfogott.
777

  

A német katonák Dédán és Gyergyószentmiklóson, összesen 10 élelmiszert szállító 

vagont fosztottak ki, melyek a gyergyószentmiklósi X/3. élelmezési raktár feltöltésére 

szállították rakományaikat. Súlyosabb volt a helyzet a Wehrmacht segédcsapatainak 

viselkedését illetően. A maroshévízi 80. bevonulási központ jelentésében beszámolt egy 

550 fős kalmük csoport érkezéséről, akik befészkelték magukat a településre, háziállatokat 

öltek le és az ellenszegülő embereket megverték. A környék lakosságának egy része a 

hegyekbe menekült. Végül a hat fős német kíséret tagjainak tárgyalással sikerült leszerelni 

a hangadókat és elszállítani a kalmüköket a városból.
778

 

A német alakulatok katonái élelemért ruhaanyagot, írógépet, felszerelési és egyéb 

tárgyakat adtak el a helyi lakosságnak, akik részére megtiltották a hatóságok a 

„vásárlást”.
779

 Gondot okozott a német alakulatok állatainak ellátása is. Pl. 1944. június 
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16-án egy 150 fős német ellátó oszlop érkezett Csíktaploca határába, ahol 560 lovuk két 

napig legelt, nagy kárt okozva a réteken. Ugyanez az alakulat 18-án Csíkszentkirályra 

vonult, ahol szintén károkat okozott az illegális legeltetés.
780

 

A székely határvédelem parancsnoka utasította a határvadászcsoportok parancsnokait, 

hogy rendfenntartó tevékenységüket terjesszék ki a területükön lévő összes 

állomásparancsnokságra: „A Székelyföldön hadműveletek még nem folynak, és éppen ezért 

elvárom a parancsnokoktól, hogy amíg harcvezetésre igénybe véve nincsenek, addig az 

anyagi szolgálatot, rendet és fegyelmet erős kézzel fenntartsák.”
781

 

Barabás Andor, Háromszék vármegye alispánja 1944. május 29-i jelentésében 

összesítette az Ojtozi-szoroson át, addig az ország területére érkezett menekültek 

létszámát: 58.879 német telepes (37.000 lóval, 7047 szarvasmarhával, 12.974 járművel), 

31.826 ukrán (24.304 lóval, 5113 szarvasmarhával, 9000 járművel), 15.015 szovjet 

hadifogoly (335 lóval, 23 szarvasmarhával, 126 járművel).
782

 1944 tavaszán a kolozsvári 

IX. hadtest területén kb. 150.000 menekült vonult át.
783

 

 

X. 3. Kozma István vezérőrnagy leváltása 

1944 áprilisától a szélsőjobboldali politikai körök megerősödése Székelyföldön is 

éreztette hatását, főleg a sajtóban erősödött fel az antiszemita beszédmód. Nemsokára 

Marosvásárhely egyik főtéri palotájának homlokzatára, az épületet birtokba vevő Gestapo 

kitette a horogkeresztes zászlót. Május elején pedig egy SS különítmény is érkezett a 

városba.
784

 A németellenes Kozma vezérőrnagy elveszítette befolyását, mivel szemben állt 

az új politikai kurzussal. 

A székely határvadászcsoportok parancsnokai közül egyedül a 67. határvadászcsoport 

parancsnoka, Pisky Zoltán ezredes számított „németbarátnak”, jegyzi meg Vértes 

vezérkari százados visszaemlékezésében. 1944 áprilisában, Pisky ezredes és a Székely 

Határvédelmi Parancsnokság között feszültté vált a viszony, mivel az Ojtozi-szoroson át 

visszavonuló német alakulatok részére a 67. határvadászcsoport parancsnoka, Kozma 

vezérőrnagy jóváhagyása nélkül biztosította az ellátást.  

Pisky ezredesnek személyes ismerőse volt Endre László belügyi államtitkár is, aki 1944. 

április 28-án megjelent a Székely Határvédelmi Parancsnokságon. Katonai vonalon, Endre 
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helyi kísérője Pisky ezredes lett, a Székely Határvédelmi Parancsnokság jóváhagyásával. 

Érkezésük előtt Kozma vezérőrnagy Csíkszeredából a székelyudvarhelyi 68. 

határvadászcsoport csapattesteihez távozott, hogy elkerülje az Endrével való találkozást. 

Korábban a vezérőrnagy sem Szálasi Ferencet, sem Imrédy Bélát nem fogadta 

Marosvásárhelyen, mivel a Honvédség tagjaitól elvárt módon, távol tartotta magát a 

pártpolitikától. Hasonlóan vélekedett a legtöbb beosztottja is. Molnár Károly orvos 

ezredes, a marosvásárhelyi csapatkórház parancsnoka később kijelentette: „mi székelyek 

tartsuk meg a kórház régi nívóját és ne kapcsolódjunk bele a politikába és semmiféle 

pártba.”
785

 

A Székely Határvédelmi Parancsnokság Endre László, Marosvásárhelyen tartott 

értekezletének
786

 idején értesült az észak-erdélyi zsidóság „kényszer kitelepítésének” 

szándékáról. Vértes vezérkari százados 1944. május 2-i feljegyzése szerint, végül 

Endrének sikerült beszélnie Kozma vezérőrnaggyal, aki parancsot adott ki, melyben 

felszólította a honvéd alakulatok elöljáróit, hogy tartsák távol magukat „ettől az 

akciótól”.
787

 Kozma úgy értelmezte a helyzetet, hogy nem általános kitelepítésről van szó, 

hanem csupán a kelet-magyarországi hadműveleti területről telepítik ki a zsidónak 

minősülő személyeket. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában több 1945 utáni per kihallgatási 

jegyzőkönyvében felmerül Kozma István neve. E koncepciós perek tanúvallomásai 

különbözőképpen értékelik 1944 évi, főleg harctéri tevékenységét, azonban alátámasszák 

azt, hogy Kozma vezérőrnagy még Bedő Géza rendőr őrnagy, Marosvásárhely 

rendőrparancsnokának személyes kérésére sem egyezett bele abba, hogy a zsidók 

összegyűjtésében, a csendőrség és a rendőrség mellett
788

 részt vegyenek honvéd alakulatok 

is.
789
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A marosvásárhelyi gettó kiürítésekor Vértes vezérkari százados a következő 

gondolatokat jegyezte le naplójába: „Csak annyit tudok, hogy az elmúlt hetekben a már 

összpontosított zsidók elszállításra kerültek. Állítólag a mi volt Galiciánk területére. Nekem 

ugyan gyanús ez a tájékoztatás, hiszen ott már hónapok óta súlyos harcok folynak. 

Egyénileg a kérdés nem érint, egyetlen ismerősöm sincs zsidók köreiből. Debrecenből 

összeszedés nem történt. Ott volna bizony rengeteg gyermekkori játszótársam, 

iskolatársam, ismerősök, s néhány jó barátom.”
790

  

Miután a zsidókat elszállították, Kozma vezérőrnagy katonai őrséget bocsátott a 

közigazgatás rendelkezésére a helyi zsidó lakosság magára hagyott vagyonának őrzésére, 

mivel német birodalmi egyének még a marosvásárhelyi zsinagógába is betörtek és nagy 

mennyiségű, ott raktározott ingóságot vittek el.
791

  

Szintén kényes kérdés volt Kozma vezérőrnagy számára a marosvásárhelyi polgári 

kaszinó ügye, ahová 1943-ban a vezérőrnagy szerette volna beléptetni a tisztikart, viszont 

egyes tisztek azért nem léptek be, mivel a kaszinónak sok helyi zsidó tagja volt. A kaszinó 

vezetősége jelezte Kozma vezérőrnagynak, hogy a zsidókat ennek ellenére nem fogják 

eltávolítani a kaszinó vezetőségéből. A kaszinó végül a német megszállás után magát 

feloszlatta, a helyiségeket a német hatóságok „vették igénybe”.
792

 A marosvásárhelyi 

Apolló palota kiürítése és a Polgári Kaszinó németek általi kirablása miatt Kozma 

vezérőrnagy felelősségre akarta vonni a német hatóságokat. A visszaemlékezések szerint 

1944 májusában, Marosvásárhely főterén a vezérőrnagy és egy SS tiszt fegyvert fogtak 

egymásra, a vita kis híján tettlegességig fajult.
793

 A székely határvédelem parancsnokának 

eltávolítása ezután katonai vonalon is megkezdődött. 

1944. május 19-én a IX. hadtestparancsnokság a Besztercén felállított 71. 

határvadászcsoportot is a Székely Határvédelmi Parancsnokság alá rendelte az „O” (orosz) 

határvédelmi terv „C” változata
794

 szerint, melynek irányelveit a Honvéd Vezérkar 

dolgozta ki. A Besztercén felállított parancsnokság az elvonult 1. erdélyi hegyidandár 
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védelmi vonalát vette át a Visó-völgyéig.
795

 Így a Székely Határvédelmi Parancsnokság 

alárendeltségében álló csapatok keleti védelmi vonala 186 km-re nőtt. Június első 

napjaiban megkezdődött a 71. határvadászcsoport csapattesteinek bevonása a székely 

határvédelem ellátó rendszerébe. A parancsnokság vezérkara értetlenül állt a helyzet előtt, 

mivel a Kelemen-havasoktól északra lévő alakulatok irányítása, mozgósítás esetén 

Csíkszeredából nehézkessé vált volna. 

Június 5-én újabb intézkedés érkezett Marosvásárhelyre a kolozsvári hadtest részéről, 

miszerint a 9. székely határvadászdandár-parancsnokság a 65., 67. és a 70. 

határvadászcsoportok élén, harcvezetési szempontból önálló seregtestként lássa el a 

határvédelmet a Tölgyesi-szorostól délre, a Székely Határvédelmi Parancsnokság 

alárendeltségébe pedig az innen északra lévő 71. és a mezőségi határon állomásozó 68. és 

69. határvadászcsoportok maradnak. Veress altábornagy visszaemlékezése szerint ráadásul 

a német hadvezetés a 71. határvadászcsoportot önkényesen a német 1. hegyihadosztály 

alárendeltségébe utalta, mely a Tölgyesi-szorostól a Tatár-hágóig vette át a Kárpátok 

védelmét.
796

 A határvadászcsoport-parancsnokságok hatáskörét is csökkentették, így 

érvényesülhetett a 9. határvadászdandár parancsnokának óhaja, hogy újra a hegyi 

határvadász-zászlóaljakkal közvetlenül rendelkezhessen. Ezzel a lépéssel a Székely 

Határvédelmi Parancsnokság alárendeltségéből kivonták alakulatainak nagyobb részét.
797

 

Valószínűleg német nyomásra, Vörös János vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök 

1944. június 12-én döntött Kozma István vezérőrnagy leváltásáról.
798

 A vezérőrnagy 

miután kézhez kapta a parancsot, június 19-24 között körbe járta a székelyföldi 

alakulatokat és elbúcsúzott beosztottaitól. Június 24-én a 65. határvadászcsoport 

parancsnoka, Miskey Zoltán ezredes és a 69. határvadászcsoport parancsnoka, Ferenczy 

Márton ezredes tett látogatást a Bethlen laktanyában, ahol értetlenségüket fejezték ki a 

helyzet láttán.  

Szász Ferenc vezérkari ezredes június utolsó hetén már telefonon érdeklődött a Székely 

Határvédelmi Parancsnokságon, Kozma vezérőrnagy harctérre indulásának időpontjáról, 

amit Vértes vezérkari százados keserűen jegyzett meg: „Hát sikerült őt alaposan megfúrni! 
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 Alárendeltségében az alábbi alakulatok voltak: 33. hegyivadász-pótzászlóalj, 4 erődszázad, 66. portyázó 

osztály, 1 erődzászlóalj.  Lásd: HL TGY. 3456. 191. 
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Englewood, Magyar Történelmi Kutató Társaság Kiadványa, 1979. 38. 
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Először kiveszik a kezéből a Székelyföld feletti hatáskört, s utána oldalba rúgják”.
799

 A 

Székely Határvédelmi Parancsnokság törzse június 28-án búcsúvacsorát szervezett Kozma 

vezérőrnagy számára, ahol Vértes vezérkari százados is részt vett: „Minden 

bakafántoskodása dacára, sok jó emberi vonás volt benne. Székelyföldnek legismertebb 

embere! A székelység felnézett reá, mint földjének szülöttjére és jövőjének biztos zálogára. 

S most el kell hagynia atyáinak földjét.”
800

 

Másnap, június 29-én Kozma vezérőrnagy gépkocsival távozott Marosvásárhelyről és 

30-án már Galíciába ért, ahol átvette a nagyváradi 25. gyaloghadosztály parancsnokságát. 

Utódává Horváth Ferenc vezérőrnagyot nevezték ki, aki csíkmadarasi származású volt és 

szintén ismert volt Székelyföldön. 1942-1943 telén a 2. hadsereg alárendeltségébe tartozó 

1. páncéloshadosztály parancsnoka volt a Don menti harcokban, ezért rendelkezett 

hadműveleti vezetési tapasztalattal. Tabay József ezredes szerint jó kiállású, igen jó eszű, 

talpraesett, életteli ember volt
801

 és nem utolsó sorban Kozma vezérőrnagy jó barátja.
802

 

A háború utáni vallomásában Kozma vezérőrnagy így értékelte leváltásának okait: 

„Észak-Erdélynek német megszállása után, sok súrlódásom volt a németekkel, míg ezek 

követelésére 1944 júliusában Erdélyből hírtelen eltávolítottak.”
803

 

 

XI. A székelyföldi társadalom mozgósítása 1944-ben 

 

1944-re a helyi társadalom a nehéz gazdasági helyzet közepette létrehozott egy olyan 

hadszervezetet, melynek mentén a társadalom átszervezésének folyamata is megkezdődött 

egy keresztény-konzervatív ideológia szellemében, hangsúlyosan katonai vezetők 

befolyása mentén. A székelyföldi társadalom közép-európai viszonyok közötti 

elmaradottsága és a m. kir. Honvédség biztosította szűkös anyagi feltételek miatt, 

hatékonyabb haderő kiállítására nem volt lehetőség. A Székely Határvédelmi Erők 

létrejötte így is messze túlmutatott a valós képességeken. 

 

XI. 1. A Székely Határőr Egyesületek 
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A Székely Határőrség létrejötte terheket rótt a székely társadalomra, ezért a helyi 

katonai és politikai vezetők olyan társadalmi szervezetek létrehozásában gondolkodtak, 

melyek megkönnyíthetik a katonai szolgálat vállalását. 

A székely határőr egyesületekről szóló elképzeléseit Kozma István vezérőrnagy még 

1942-ben dolgozta ki, amit 1943. december 11-én, a Belügyminisztériummal való 

egyeztetés után rendeletben foganatosított a HM. Kozma vezérőrnagy az egyesületek 

létrehozásában a politikamentesség mellett a székelységben meglévő „kölcsönös segítés 

feltámasztását és a székelység kulturális felemelkedésének szervezetszerű előmozdítását 

vizionálta”.
804

 1944 elején sorra alakultak a Székely Határőr Egyesületek a székelyföldi 

településeken. Az egyesületekbe köteles volt belépni minden 15-60 év közötti férfi és nő. 

A szervezést a székely határőrök végezték, egy-egy településen tízesenként 

(falurészenként)
805

 neveztek ki beosztott vezetőket.
806

 Amely településen nem volt székely 

határőr alosztály, ott katonaviselt férfiak látták el a feladatot. Kozma vezérőrnagy tervezte 

román tagozat megszervezését is.
807

 

A szépvízi 4. székely hegyi határőr-zászlóalj településein 1944. március elején voltak az 

alakuló gyűlések. A székely határőr egyesületi mozgalom „célja tagjaiban és tagjai 

mindennapi életének minden megnyilatkozásában a magyar katonaeszménynek és a 

székelység hivatástudatának felébresztése, ápolása és kifejlesztése” volt, emellett a helyi 

közösség gazdasági megsegítése, kaláka jellegű munkák által. Eltervezték a 

„munkaközösségi tizedesi rendszer” bevezetését is a székely falvakban.
808

  

Minden egyesület egyesületi szabályzatot fogadott el és vezetőséget választott, akik 

jórészt székely határőr tisztek és főtisztek voltak, egyházi és közigazgatási elöljárók 

mellett.
809

 Létesítettek határőr otthont (egyesületi székházat), könyvtárat, dalárdát, 

zenekart. Az egyesületeknek az alábbi szerveik voltak: közgyűlés, választmány, 

vezetőparancsnok, elnökség, tisztikar, számvizsgáló bizottság, választmány által kiküldött 

személyi bizottság és egyéb helyi érdekeltségű bizottságok, szakosztályok.
810

  

A „Csíkszentsimoni Székely Határőr Egyesület” 1944. március 12-én alakult meg, 41 

székely határőr, 73 lövészkötelezett és nyolc helyi elöljáró jelenlétében. Vezető 

parancsnoka vitéz Illyés András tartalékos hadnagy, ügyvezető parancsnoka vitéz Gergely 

                                       
804
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József tartalékos hadnagy, segédtisztje Csiszér József tartalékos zászlós volt. Az eseményt 

Illyés tartalékos hadnagy nyitotta meg, a magyar hiszekegy eléneklése után. Csiszér 

tartalékos zászlós felolvasta az egyesület alapszabályait, melyet Illyés tartalékos hadnagy 

magyarázatokkal látott el. A jelenlévő emberek közfelkiáltással fogadták el az alapszabályt 

és az egyesület tisztikarát. Az eseményt a székely himnusz eléneklése zárta. A tagok 100 P 

alapító tagsági díjat, majd évente 10 P-őt fizettek volna rendes díjként, közadók 

formájában.  

Más esetekben a székely határőrök mellett tisztséget kapott a település jegyzője vagy 

plébánosa is. A Kászonújfalvi Székely Határőr Egyesületben a társadalmi szakosztályt 

Bartha Ferenc esperes vezette, aki az 1944. március 15-i, a helyi leventeotthonba 

összehívott alapító közgyűlésen is felszólalt: „röviden megemlékezik a régi határőrségről, 

ismerteti az egyesület fontosságát, méltatja őseink önfeláldozó hősies viselkedését, jellemét 

és bíztató szavakat intéz, hogy hogyan álljunk őrt határainkon, melynek feladata miránk 

hárul.” Figyelemre méltó a tagdíj mértékének anyagi helyzethez kötött megállapítása az 

egyesületekben. A kászonújfalvi egyesületben az évi rendes tagdíjat csupán 6 P-ben 

határozták meg.
811

 

Maros-Torda vármegyében gyakran fölbirtokosok kaptak vezető szerepet az 

egyesületekben. A gernyeszegi székely határőr egyesület 1944. február 15-én alakult meg. 

Alapszabályait Fekete József, a 22. székely határőr-zászlóalj tartalékos főhadnagya 

ismertette. Az egyesület vezető parancsnokává gróf Dr. Teleki Mihály földbirtokost, 

ügyvezető parancsnokává Imre Sámuel körjegyzőt, segédtiszté Kocsis István református 

igazgató-tanítót nevezték ki.
812

 

A parajdi székely határőr egyesület szintén 1944 februárjában alakult meg, Zboray 

Ervin őrnagy, 18. székely határőr-zászlóaljparancsnok és Naményi Pál tartalékos hadnagy, 

vezető parancsnok irányításával. Az egyesület székházzal rendelkezett, amelynek telkén 

tekepályát építettek. A gazdasági szakosztály kalákákat szervezett a mezőgazdasági 

munkák sikeres elvégzése érdekében, mivel a mozgósítás következtében alig maradt otthon 

felnőtt munkaképes férfi. Gazdasági szakelőadók meghívása által szakelőadásokat is 

szerveztek. Zboray őrnagy felesége megszervezte a határőr egyesület női szakosztályát, 

melynek hamarosan 200 tagja lett. Az egyesület május 1-én majálist szervezett, ahol 

megjelent Pál Gábor tartalékos főhadnagy is. Az ünnepség az egyesület székházának 
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 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 4820/1944. A szentmártoni járás székely határőr egyesületei. 
812

 ANDJMS Marosi Felső járás iratai. 105/1944. 



193 

 

udvarán folytatódott, ahol gyűjtést szerveztek a sok gyermekes családok részére, hogy 

pénzsegélyben részesíthessék azokat.
813

  

Az egyesületek taglétszáma nem mindig volt arányos az adott településen létrehozott 

székely határőr alosztály létszámával. Csík vármegye gyergyószentmiklósi járásában pl. a 

7000 lakossal rendelkező Gyergyóremete községben 900 taggal alakult meg az egyesület, a 

8000 lakossal bíró Gyergyóditróban csupán 567 taggal. Ha viszont számításba vesszük azt, 

hogy később a különböző társadalmi szervezeteket beolvasztották a székely határőr 

egyesületekbe, akkor Gyergyóditróban létszáma elérhette a 2000 főt is.
814

 

Az 1944. május 3-ig megalakult székely határőr egyesületek, tagozataik és csoportjaik 

száma a négy székely vármegyében: 

Vármegye Községek száma Egyesületek 

száma 

Tagozatok 

száma 

Csoportok 

száma 

Marostorda 221 85 64 72 

Udvarhely  119 50 61 8 

Háromszék 100 49 24 27 

Csík 66 45 19 4 

Összesen 506 229 168 111 

 

Az egyesületek munkáját a Székely Határőr Egyesületek Szövetsége koordinálta, 

melynek szövetségi parancsnoka Dr. Pál Gábor tartalékos főhadnagy, ügyvezető 

parancsnoka pedig Tabay József ezredes lett, a Székely Határvédelmi Parancsnokság 

részéről.
815

 

A szövetség csak 1944. május 21-én alakulhatott meg, mivel az egyesületek 

többségének vezetői katonai szolgálatot teljesítettek. A marosvásárhelyi Kultúrpalota 

dísztermében közel 800 székely határőr, katonai vezetők és polgári elöljárók vettek részt az 
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 Székely Határőr, 1. (1944) 3-4. sz. 16. 
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alapító gyűlésen. Az eseményt Fónagy János vezérkari ezredes nyitotta meg, Veress Lajos 

altábornagy, kolozsvári hadtestparancsnok képviseletében: „E harc a döntés csúcspontja 

előtt áll és az orosz puszták éles levegőjét a vörös hordák már idehozták a Kárpátok 

közelébe.” Az ülésen Kozma vezérőrnagy elnökölt, aki szerint: „A szövetség azonban csak 

akkor tud eredményes munkát kifejteni, ha a jövőben nem járják az eddigi egyesületek 

tartalom nélküli életét. (…) A székely határőr bajtársi szervezkedést nem felülről 

parancsolták a székelységre, azt a székely nép önmagából termelte ki és viszi tovább, mint 

égő szövétneket a jövő sötétségében, hogy annak fényénél lásson és okuljon minden 

magyar.”
816

 

 Pál Gábor tartalékos főhadnagy beszéde
817

 után megválasztották a szövetség tisztikarát. 

Tabay ezredes és Pál tartalékos főhadnagy mellett a szövetségi segédtiszti feladatokat 

László Árpád tartalékos főhadnagy látta el, továbbá vármegyénként választottak egy-egy 

szövetségi alparancsnokot.
818

 A női szakosztály aktív vezetőjévé özvegy Dr. Gyárfás 

Pálnét, székelykeresztúri földbirtokost nevezték ki. A lövész szakosztály parancsnoka 

Ferenczy Márton ezredes, 69. határvadászcsoport parancsnok lett. A sport szakosztály 

élére Dr. Bogdán István tartalékos főhadnagy, ügyvéd, a társadalmi szakosztály élére Dr. 

Rózsa József, marosvásárhelyi tankerületi főigazgató és a számvizsgáló bizottság élére 

Szántó József bankigazgató került.
819

 

A szövetség intézőszervei az elnökség, közgyűlés, tanács, tisztikar és a különböző 

bizottságok voltak.
820

 Az elnökség rendes tagjaivá választották Görög Árpád ezredes, 27. 

honvéd kiegészítési parancsnok feleségét és a négy székelyföldi vármegye főispánjait.
821

 

Az elnökség tiszteletbeli tagjaivá választották Veress Lajos altábornagyot, Horváth Ferenc 

vezérőrnagyot, Kozma István vezérőrnagyot, Fónagy János vezérkari ezredest, Kásás 
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 Székely Határőr, 1. (1944) 1-2. sz. 
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 Pál Gábor tartalékos főhadnagy beszéde: „A közelmúlt megmutatta, hogy a székelységnek egyetlen 
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 A szövetség az Országos Magyar Lövész Szövetség keretén belül működött. Az elnökség tagjai: 

szövetségi parancsnok, ügyvezető parancsnok, szövetségi alparancsnok, elnökségi tagok, tiszteletbeli 
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Andor vezérkari alezredest, Jaross Béla marosvásárhelyi apátplébánost, Halmágyi János 

marosvásárhelyi unitárius esperest és Farkas Jenő marosvásárhelyi református esperest. 

Ezután Tabay ezredes ismertette a szövetség feladatait és működési szabályzatát.
822

 

Minden székely határőr egyesületnek belépési nyilatkozatot kellett tenni, amit elbírált az 

elnökség. Elsődleges feladatként a férfiak hadba vonulásával előállt munkaerőhiány 

pótlását és a rendelkezésre álló munkaerő megszervezését határozták el. Összeírták a 

szakmák szerinti elvégzendő munkák helyét, időpontját és az ehhez szervezendő munkaerő 

szükségletet. Munkaterveket készítettek, ahol elsőbbséget élveztek a közérdeket szolgáló 

munkák.
823

 

A szövetség Marosvásárhelyen székházat kapott a Kossuth Lajos utca 11. szám alatt, 

melynek vezetését Tabay ezredes vállalta. Irodavezetője Hornyák Béla biztosítási és 

telekügynök lett. A szövetség a HM-től hat millió P felhasználási keretet kapott, a Szántó 

János által vezetett marosvásárhelyi bankon keresztül.
824

  Így a szövetség egyesületi 

székházak létrehozására és egyéb szervezkedésekre segélyt tudott adni az egyesületek 

részére, az önerőből előteremtett költség kétszereséig és az összköltség kétharmadáig.  

Tabay ezredes az Attheneum kiadótól megrendelte a magyar klasszikus írók műveit és 

levelezést folytatott a székely írókkal műveik kiadásáról. Nemsokára megkezdődött az 

egyesületi könyvtárak részére a könyvcsomagok megküldése.
825

 Kozma vezérőrnagy 

létrehozta a szövetség folyóiratát, Székely Határőr címmel, melynek első száma 1944 

júniusában 10.000 példányban jelent meg Marosvásárhelyen.
826

 1944 szeptemberéig 

összesen nyolc lapszám jelent meg, melyekben, Zsibói Béla felelős szerkesztő vezetésével 

a székelység társadalmi, gazdasági problémáiról, honvédelmi kérdésekről és a 

Szovjetunióbeli viszonyokról jelentek meg írások.
827

 

A Székely Határőr Egyesületek Szövetségének polgári tisztségviselői jórészt a Kozma 

vezérőrnagy által támogatott személyek közül kerültek ki, akiknek egy része a két 

                                       
822

 A Székely Határőr Egyesületek Szövetségének céljai: a magyar katonaeszménynek és a székelység 

hivatástudatának ápolása és fejlesztése, a kötelékébe tartozó egyesületek irányítása, a székely határőr 

egyesületek alapításának előmozdítása, a fennálló egyesületek erkölcsi és anyagi támogatása, székely 

határőr ünnepélyek engedélyezése, lövéskötelezettséggel kapcsolatos sportrendezvények engedélyezése és 

szervezése, sporttevékenység és a székely határőr egyesületek érdekképviselete a hatóságokkal szemben.  

Lásd: ANDJMS, Fond 816. Prefectura Județului Mureș, Prefect (Maros megyei prefektúra iratai, főispán). 

1072/1944. (A továbbiakban: ANDJMS Marostorda vármegye főispáni iratai) 
823

 ANDJMS Marostorda vármegye főispáni iratai. 1072/1944. 
824

Karácsony Imre visszaemlékezése szerint az anyagi támogatás érdekében közreműködött Ifj. Horthy 

Miklós is. Lásd: HL Personalia 228. d. Karácsony visszaemlékezés. 2. 
825

 HL TGY. 2086. 9. 
826

 Székely Szó, 4. (1944). 147. sz. 
827

 A Szovjetunióról szóló írások általában az ottani mindennapokat mutatták be, rendívül negatív fényben. 
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világháború közötti időszakban is közéleti szerepet vállalt Székelyföldön, másik része 

pedig 1940-ben, a Teleki kormány idején jutott valamilyen pozícióhoz. Viszont a Sztójay 

kormány intézkedései olyan korlátok közé szorították a székelyföldi társadalmi életet, ami 

1944 tavaszán-nyarán nemcsak Kozma István vezérőrnagy eltávolítását eredményezte 

katonai vonalon, hanem Pál Gábor tartalékos főhadnagy, országgyűlési képviselő és más 

közéleti szereplők elszigetelődéséhez is vezetett. Pál Gábor és más politikai vezetők 

minden társadalmi támogatást megadtak a Kozma vezérőrnagy által képviselt honvédelmi 

törekvésekhez. 

 

XI. 2. A Székely Határőr Törzszenekar és a székely határőr zenekarok 

S székely határőr zenekarok a háború alatti székelyföldi honvédelmi mozgalomnak 

sajátos színfoljtjai voltak. A székelység történetében hagyománya volt a 

katonazenekaroknak. Az újkori székely határőrvidék korában a három székely ezred egy-

egy ezredzenekarral rendelkezett.
828

 A csíkszeredai 1. székely határőr gyalogezred 

zenekara a XVIII-XIX. század folyamán, ünnepnapokon vagy éppen a csíksomlyói 

pünkösdi búcsún zenéjével színesítette az eseményt. Az osztrák-magyar állam idején, a 

székelyföldi kiegészítésű ezredek szintén rendelkeztek helyőrségeikben zenekarokkal. 

1942. április 20-án Pál Gábor, Adorján Imre csíkmenasági és Angi István 

gyergyószárhegyi országgyűlési képviselők kérést intéztek Miklós Béla altábornagyhoz, a 

kolozsvári IX. hadtest parancsnokához, hogy támogassa a székely határőr törzszenekar 

létrehozását. Miklós altábornagy május 15-én terjesztette fel kérését a honvédelmi 

miniszterhez, aki először elutasító választ adott, mivel zenekaruk csak a gyalogezredeknek 

lehetett,
829

 továbbá a tervezett 26 tagú zenekar részére kért 55.000 P-t sem tudta volna 

biztosítani.
830

 

1942 májusában a kezdeményezést felkarolta Koltai Zoltán
831

 százados, a csíkszeredai 

79. bevonulási központ parancsnoka. Legnagyobb gondot a hangszerek önerőből való 

beszerzése jelentette, ezért a zenekar szervezőbizottsága jótékony célú teadélutánokat 

szervezett, ahol adományokat gyűjtöttek a zenekar részére. A százados május 22-én a 

csíkszeredai Vigadó épületében, önként jelentkező zenészek segítségével 

                                       
828

 NAGY József: A székely határőrség és az európai hadviselés a XVIII. században. In: Székelyföld 

Kulturális Folyóirat. 18. (2014). 1. sz. 31. 
829

 Székelyföld területén a marosvásáhelyi 27. honvéd gyalogezred rendelkezett ezredzenekarral. 
830

 HL HM Eln. I. a. 28945/ 1942. 
831

 Koltai Zoltán százados testvére volt Koltai Jenő vezérkari századosnak. 
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kívánsághangversenyt szervezett.
832

 További közadakozás után sikerült megvásárolni a 

hangszereket és 1942. július 1-én Csíkszeredában alakult meg a Székely Határőrség 

törzszenekara, 16 fúvós zenész, egy dobos és Nyers István
833

 karmester, városi tisztviselő 

részvételével.
834

 A kezdeti időben szakmai segítséget nyújtott a IX. hadtest kiküldött 

karmestere is.  

Az önkéntes alapon működő zenekar utazási költségeit fellépései fedezték. Először a 

július 5-i honvédnapon játszott a törzszenekar a város közönségének,
 835

 majd többek 

között július 22-én Kézdivásárhelyen
836

 és szeptember 6-án Gyergyószentmiklóson is 

fellépett.
837

 A később 26 tagúra bővülő zenekar ünnepségeken, országzászló avatásokon, 

hősi emlékművek leleplezésénél, a Székely Határőrség gyakorlatain és felvonulásain vett 

részt. 1943 januárjáig legalább 25 fellépésük volt. Ez év októberétől a hadvezetés a 

csíkszeredai 70. határvadászcsoport-parancsnokság alárendeltségébe utalta. A Honvéd 

Vezérkar főnöke pedig dicséretét fejezte ki: „A zenekar ¼ évi fennállás után mind katonai, 

mind fegyelmi és zenefegyelmi szempontból vetélkedik bármely öreg honvéd zenekarral és 

előadási képessége – miként arról a hdt. pk.
838

 Úrral együtt meggyőződtünk – minden 

várakozást felülmúl.”
839

  

1942-ben a marosvásárhelyi fúvószenekar szintén „Székely Határőr Zenekarrá” alakult 

át, Kozma vezérőrnagy támogatásával. 1944-ben a zenekart a marosvásárhelyi Székely 

Határőr Egyesület vette pártfogásába, László Árpád tartalékos százados, ügyvezető 

parancsnok vezetésével. Karmestere Pohl Gyula volt, aki 1943-tól lett az ipari középiskola 

zenetanára. A zenekar bemutatkozó hangversenyére 1944. augusztus 5-én került sor a 

Kultúrpalota nagytermében.
840

 László tartalékos százados megnyitó beszédében Kozma 

Istvánra emlékezett,
 841

 aki július 29-én megsebesült a keleti hadszíntéren.
842

 A közönség 

felállással tisztelgett a Székelyföldről eltávozott katona előtt.
843

 

                                       
832

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 5837/1942. 
833

 Nyers István korábban a gyöngyösi 40 tagú leventezenekar karmestere volt, akit aranyéremmel tüntettek 

ki sikeres tevékenységéért. 
834

 Csíki Lapok, 54. (1942) 27. sz. 
835

 Csíki Lapok, 54. (1942) 27. sz. 
836

 Csíki Lapok, 54. (1942) 31. sz. 
837

 Csíki Lapok, 54. (1942) 36. sz. 
838

 Hadtestparancsnok 
839

 HL HM Eln. I. a. 28945/1942. 
840

 Székely Szó, 4. (1944) 178. sz. 
841

 Kozma vezérőrnagy háború alatti személyi kultusza abból is fakadt, hogy a „katonahősök a háború okozta 

káoszban az utolsó szilárd alakzatot képviselik” a társadalom számára. Lásd: HARAI 2014. 40. 
842

 Kozma vezérőrnagy megsebesüléséről a helyi sajtó is beszámolt: „Gyomra tájékán és lábán több 

szilánksérülést szenvedett. (…) Sebesülése alkalmával nemcsak a hadszíntéren küzdő bajtársai, 
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A hadvezetés előirányozta Udvarhely és Háromszék vármegyékben is székely határőr 

zenekarok szervezését. 1942 tavaszán a háromszéki székely határőr-zászlóaljak 

felállításánál Böbl Gyula alezredes, sepsiszentgyörgyi járási levente parancsnok működött 

közre. Az általa, adományokból létrehozott 24 tagú székely határőr zenekart a 

sepsiszentgyörgyi 11. székely határőr-zászlóalj alárendeltségébe utalták. A zenekar 

bemutatkozó hangversenyére 1943 márciusában került sor Sepsiszentgyörgyön, Ferencz 

Jenő karnagy, helyi katolikus kántor vezetésével. Itt kevesebb hivatásos zenész volt a 

zenekarban, mely gyakran a sepsiárkosi fúvós zenekarral együtt lépett fel. 1944 nyarán a 

határőr zenekar követte az Úz-völgyébe távozó székely határőr-zászlóaljat.
844

 A tábori élet 

a hangszerek nagyfokú elhasználódásához vezetett. Ezért 1944. augusztus elején Serfőző 

János alezredes, a zászlóalj parancsnoka anyagi támogatást kért Háromszék vármegye 

alispánjától a hangszerek pótlására. Barabás Andor alispán augusztus 14-én 300 P-vel 

támogatta tevékenységüket.
845

 

 

XI. 3. Csapatzászló rendszeresítése a Székely Határőrségnél 

A Székely Határvédelmi Parancsnokság a Székely Határőrség morálját nemcsak a 

katonazenekarok felállításával igyekezett erősíteni. 1944. január 6-án elrendelte a székely 

határőr-zászlóaljak számára csapatzászló
846

 rendszeresítését: „Valóban lehet-e szorosabb 

kapcsolat csapattest és közület között, mint a székely határőr-zászlóaljak kapcsolata 

szülőotthonukkal? Önként adódik a gondolat, hogy a csapattest egységének, 

összetartozandóságának jelképét, becsületének és hírnevének hordozóját, a csapatzászlót 

ama közönség adományozza, melynek soraiból és véréből a székely határőrség 

kiegészítését nyeri. (…) A hétköznap nehéz gondjai közepette a csapatzászló mozgalom 

jelképezhetné az élni akarást, a jövőben való hitet és ama meggyőződést, hogy a magyar 

honvédség és ezen belül pedig elsősorban a székely határőrség megvédi ezt a földet minden 

                                                                                                                    
beosztottjai, hanem innen Székelyföldről is számosan keresték fel soraikkal a vezérőrnagyot.” Székely 

Határőr, 1. (1944) 6. sz. 
843

 Székely Határőr, 1. (1944) 6. sz. 
844

 SYLVESYTER 1996. 53. 
845

 ANDJCV Háromszék vármegye alispáni iratai. 9559/1944. 
846

 A 38 M. csapatzászlót 1939. január 1-jétől rendszeresítették. Különböző méretei voltak: a gyalogságé 

120x140 cm, a lovasságé 80x80 cm, a gyorsfegyvernemieké 40x40 cm. Utóbbiak zászlajukat nem rúdon, 

hanem kürtön hordták. A zászlók fehér selyemből készültek, előlapjukon az angyalos középcímerrel, 

hátlapjukon Magyarország Védasszonyának, Szűz Máriának földgömbön álló alakjával. Négy szélük piros-

zöld lángnyelv alakú pártázattal, három szabad oldaluk körbefutó piros-fehér-zöld zsinórzattal volt ellátva, 

amely a két szabad sarkon nemzeti színű bojtban végződött. A rudat 105 aranyozott sárgaréz zászlószeggel 

rögzítették. Az alakulat megnevezése, az adományozó (zászlóanya) neve és az adományozás időpontja a 

zászlószalagon szerepelt. 
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támadás ellen, ha erős hittel és akarással áll zászlója alá. Eme elgondolásból a mozgalom 

kétségtelenül időszerű. Általános honvédelmi és hazafias szempontból kívánatos, hogy a 

székely határőrség, mint a Székelyföld férfilakosságát magában foglaló önvédelmi 

fegyveres szervezet, a honvédség többi csapattestéhez hasonló módon mielőbb 

rendelkezzék csapatzászlóval.”
847

  

Kozma vezérőrnagy felhívásának eleget téve, a székelyföldi alispánok, főszolgabírók és 

a települések gyűjtésbe kezdtek a csapatzászlók költségeinek előteremtéséért. Csíkszereda 

városa a 6. székely határőr-zászlóalj csapatzászlójának elkészíttetéséhez 1000 P-vel járult 

hozzá, melyet kiegészítettek a csíkszeredai járás települései 3100 P összeggel.
848

 1944. 

január 27-én a szépvízi 4. székely határőr-zászlóalj számára a járás főszolgabírója ajánlta 

fel a csapatzászló költségeinek megtérítését. Február 14-én Gyimesközéplok 100 P-vel 

járult hozzá a költségekhez, azonban a község képviselőtestülete határozatot hozott, hogy 

szeretnének külön, egy kisebb méretű zászlót készíttetni a 4/2. határőrszázad részére. 

A gyergyószentmiklósi 1. és 2. székely határőr-zászlóaljak részére Gyergyószentmiklós 

városa és a gyergyószentmiklósi járás főszolgabírója fedezte a zászlók költségeit. A 

gyergyóditrói 3. székely határőr-zászlóalj részére Gyergyóditró és Gyergyóremete 

községek ajánlottak fel támogatást. Február 18-án a gyergyótölgyesi járás főszolgabírója 

jelezte a gyergyószentmiklósi járásnak, hogy ha a három határőr-zászlóalj részére nem 

gyűl össze a teljes pénzösszeg, akkor ennek érdekében gyűjtést szervez a gyergyótölgyesi 

járás területén.
849

 

A honvédelemmel kapcsolatos társadalmi szervezetek, a csapatzászló mozgalom vagy 

éppen a határőr zenekarok alapítása által sugallt katonai szellemiség, a háború alatt 

„morális tőkét biztosított”
850

 a helyi társadalomnak,
 
amire nagy szükség volt a rémhírekkel 

teli háborús pszichózis fokozódásával. 

 

XI. 4. A Székelyföldi Katonai és Gazdasági Közigazgatási Parancsnokság 

és az országmozgósítási kormánybiztosi hivatal felállítása 

1944. április 12-én a minisztertanács a négy székely vármegyére kiterjesztette a 

különleges közigazgatásról szóló, 1500/1944. M. E. rendeletet.
851

  Végrehajtását a 

kolozsvári IX. hadtest parancsnoksága rendelte el, melynek értelmében Észak-Erdélyben 
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 Csíki Lapok, 56. (1944) 9. sz. 
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 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 391/1944. 
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 HARAI 2014. 43. 
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 Miniszterelnöki. 
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két katonai közigazgatási parancsnokság jött létre: az „Észak-Erdélyi Közigazgatási 

Parancsnokság” és a „Székelyföldi Katonai és Gazdasági Közigazgatási Parancsnokság”, 

Marosvásárhely székhellyel. A székelyföldi közigazgatási parancsnokság 

alárendeltségében négy vármegyei és 16 járási közigazgatási parancsnokságot szerveztek 

meg: 

- Marosvásárhelyi Közigazgatási Parancsnokság (150/5.), ennek alárendelve: 

Szászrégeni (180/1.), Erdőszentgyörgyi (140/4.), Mezőbándi, Nyárádszeredai, Maroshévízi 

és Tekei Közigazgatási Parancsnokság.  

- Csíkszeredai (150/4.), ennek alárendelve: Gyergyószentmiklósi (170/4.), 

Csíkszentmártoni, Szépvízi és Gyergyótölgyesi. 

- Székelyudvarhelyi (150/6.), ennek alárendelve: Oklándi (140/1), Székelykeresztúri 

(140/2.), Parajdi. 

- Sepsiszentgyörgyi (150/1.), ennek alárendelve: Kézdivásárhelyi (170/3), Baróti és 

Kovásznai.
852

 

 

24. A székelyföldi Katonai és Gazdasági Közigazgatási Parancsnokságok 

                                       
852

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 3707/1944. 
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A közigazgatási parancsnokságok feladata a katonai érdekeknek a polgári 

közigazgatásban való érvényesítése volt.853 A működési területükön lévő honvéd 

alakulatok közigazgatási természetű kívánalmait továbbították a polgári közigazgatási 

hatósághoz. A katonai alakulatok viszont csak rajtuk keresztül fordulhattak a polgári 

hatóságokhoz. A közigazgatási parancsnokságok a közbiztonsági szerveket érintő katonai 

kívánságokat az illetékes polgári közigazgatási hatóság útján érvényesíthették.
854

 A polgári 

közigazgatás akadályoztatása vagy megszűnése esetén, a szükségszerű katonai 

közigazgatás feladata volt a sürgős közigazgatási tennivalók ellátása a hadviselés 

érdekében, továbbá a közrend fenntartása, a személy- és vagyonbiztonság megóvása, a 

polgári lakosság életszükségleteinek és egészségvédelmének biztosítása.
855

 

Egy vármegyei közigazgatási parancsnokság állományába hat tiszt, 10 fő legénység, 

míg egy járási közigazgatási parancsnokság állományába egy tiszt és egy fő legénység 

tartozott. A Székelyföldi Katonai és Gazdasági Közigazgatási Parancsnokság élére 

Körmendy Géza ezredest nevezték ki, aki ismerhette Kozma vezérőrnagyot, hiszen az első 

világháború idején a m. kir. 38. honvéd gyaloghadosztály kötelékében harcolta végig a 

háborút, melyhez Kozma vezérőrnagy ezrede is tartozott.
856

 Veress altábornagy a 

közigazgatási parancsnokságokat a Székely Határvédelmi Parancsnokság alá rendelte, így 

a vezérőrnagy rendelkezhetett a Körmendy ezredes vezette közigazgatási 

parancsnokságokkal. 

A csíkszeredai 150/4. közigazgatási parancsnokság élére Berthy János ezredes került, 

aki azelőtt Szeged leventeparancsnoka volt. A háborús évek alatt a szegedi 

leventemozgalmat határozott fellépésével távol tartotta a nyilas mozgalom befolyásától. A 

német megszállás után leváltották beosztásából és április 15-én helyezték át Csíkszeredába. 

Itt bizalmas viszonyt alakított ki Szász Gerő polgármesterrel, akivel együtt sikeresen 

megakadályozták a városba érkezett Gestapo túlkapásait (lezárt zsidó üzletek feltörését). A 

német alakulatok parancsnokságai a közigazgatási parancsnokság megkerülésével 

különböző kérésekkel fordultak a polgármesterhez (főleg élelmiszer ellátás), amit Berthy 
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ezredes igyekezett megakadályozni. Előfordult, hogy zsidó munkaszolgálatosoknak 

biztosított menedéket azáltal, hogy a parancsnokság szolgálatába állította őket.
857

 

Más esetekben a közigazgatási parancsnokságoknak a polgári hatóságok ügyeibe való 

beavatkozása kiváltotta a polgári hatóságok ellenszenvét.
858

 1944. május 9-én Csíkszereda 

polgármestere hirdetményt bocsátott ki, miszerint a város közegészségügyi érdekeinek 

megóvása érdekében a háztulajdonosok a járdákhoz tartozó úttesteket vízzel locsolják. 

Berthy ezredes is aláírta a rendeletet. Lázár Géza vármegyei főjegyző azonban, aki ekkor 

az alispáni teendőket is ellátta, eltávolíttatta a falragaszokat a polgármesterrel úgy, hogy 

erről nem értesítette 150/4. közigazgatási parancsnokságot. Erre Körmendy ezredes, Berthy 

ezredes felettese sértőnek nevezte a székelyföldi gazdasági és közigazgatási 

parancsnokságra nézve az alispáni hivatal ténykedését.
859

 

A katonai közigazgatási parancsnokságok és a polgári hatóságok közötti sajátos 

viszonyt felülírta a kelet-magyarországi hadműveleti terület német katonai parancsnoka 

mellé beosztott m. kir. kormánybiztos, Ricsóy-Uhlarik Béla
860

 tevékenysége. Ricsóy-

Uhlarik a háború előtt Gömbös Gyula, majd Imrédy Béla híve volt. 1939-ben a 

Földművelésügyi Minisztérium elnöki osztályának osztályfőnökévé nevezték ki. 1944. 

április 5-től
861

 Kelet-Magyarországon a közigazgatási intézmények felett a legfelsőbb 

felügyeleti és ellenőrzési jogkört gyakorolta. Ettől kezdve a Sztójay kormány 

minisztériumai a minisztereket megillető ügyintézési hatáskört, bizonyos korlátok között 

ráruházhatták. Feladata volt a hadműveleti területen a polgári közigazgatás 

folytonosságának fenntartása és a m. kir. Honvédség hadműveleteinek polgári téren való 

előmozdítása. Rendelkezéseit a vármegyék, városok és községek közszolgálati 

alkalmazottai kötelesek voltak végrehajtani, akiket állásaikból fel is menthetett. A polgári 

hatóságoknak azon intézkedéseit, melyek „a hadviselést vagy a közrendet veszélyeztették”, 

felfüggeszthette. Kiürítés esetén szintén közvetlenül rendelkezhetett. Rendészeti 
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korlátozásokat és tilalmakat állapíthatott meg.
862

 A kormánybiztosság szervei voltak: 

belügyi csoport, földművelésügyi csoport, iparügyi csoport, kereskedelemügyi csoport, 

közlekedésügyi csoport, közellátásügyi csoport, vallás és közoktatásügyi csoport. Az egyes 

csoportok adott minisztériumoktól vehették át az ügyeket.
863

 

Debrecenből Ricsóy-Uhlarik kormánybiztos egy-egy összekötő tisztviselő révén tartotta 

a kapcsolatot az észak-erdélyi polgári hatóságokkal és a magasabb katonai 

parancsnokságokkal. Kolozsváron Dr. Illyés Károly városi főjegyző tartotta a kapcsolatot a 

IX. hadtest parancsnokságával, Marosvásárhelyen Dr. Szabados László,
864

 a 

szilágysomlyói járás volt főszolgabírója állt a Székely Határvédelmi Parancsnokság 

rendelkezésére.
865

 

Ricsóy-Uhlarik azonban a teljes kelet-magyarországi területen így sem tudta 

maradéktalanul ellátni feladatait, ezért a kormány külön kormánybiztost nevezett ki 

Székelyföldre. A Kállay kormány már 1944 februárjában felkérte Székelyföld 

országmozgósítási feladatainak ellátására Dr. Szentiványi Gábort, Háromszék vármegye 

főispánját, aki a német megszállás után értekezletet tervezett összehívni ez ügyben 

Csíkszeredába.
866

 Kozma vezérőrnagy nem értett egyet Szentiványi kinevezésével, ezért az 

értekezletet lefújta.
867

 Végül javaslatára és Veress Lajos altábornagy közbenjárására, 1944. 

május 12-én Pál Gábor tartalékos főhadnagyot nevezték ki „székelyföldi országmozgósítási 

kormánybiztossá”.
868

 Pál Gábor tartalékos főhadnagy és Kozma vezérőrnagy így 

hatékonyabban tudtak együttműködni, hiszen a székelyföldi kormánybiztos feladata lett a 

Székely Határvédelmi Parancsnokság és a polgári hatóságok közötti érintkezésben való 

eljárás.
869

 Mivel Pál Gábor egyben a Székely Határőr Egyesületek Szövetségének 

szövetségi parancsnoka is volt, megpróbálta mérsékelni Ricsóy-Uhlarik kormánybiztos 

székelyföldi befolyását, nem sok sikerrel. 

Irodáját Marosvásárhelyen rendezte be, helyettese Kelemen Zoltán háromszéki 

tartalékos főhadnagy lett. 1944. május 18-tól Ricsóy-Uhlarik Béla kormánybiztos Pál 
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Gábor mellé összekötő tisztviselőt rendelt ki, továbbá egy fogalmazási és egy kezelő 

(segédhivatali) tisztviselőt osztott be mellé.
870

 Pál Gábor endeleteit a polgári hatóságok 

részére a székelyföldi gazdasági és közigazgatási parancsnoksággal egyetértésben hozta 

meg, amit minden esetben egyeztetett a Székely Határvédelmi Parancsnoksággal is. A 

törvények szerint felettese Sztójay Döme miniszterelnök volt.
871

  

Pál kormánybiztos és Kozma vezérőrnagy foglalkozott a székelyföldi, mértéken felüli 

szeszesital fogyasztás problémájával is. Csík vármegye, kászonalcsíki járásának 

főszolgabírója már 1943. októberében felhívta a vármegye alispánjának figyelmét a 

problémára: „A bő pénzkereset népünket ismét a mértéktelen italfogyasztásra csábítja. 

Ennek következtében erkölcsében lesüllyed és a bűncselekmények ismét szaporodnak.”
872

 

Pál kormánybiztos 1944. június 3-án rendeletben tiltotta meg, hogy az ünnepnapot 

megelőző délután négy órától, az ünnepnapot követő reggel nyolc óráig a székely 

vármegyék területén tilos a szeszesital fogyasztás: „Szaporodnak a bűncselekmények, a 

szabadságra hazaérkező katonák, sőt az egészen fiatal leventék is egyre-másra 

megengedhetetlen viselkedést tanúsítanak, ami a német katonai alakulatok legénysége és 

tisztjei előtt is sok szégyenre ad okot. Így hiába való a levente kiképzés és az iskolán kívüli 

népművelési oktatás is.”
873

 

Összességében Pál Gábor részéről néhány rendelet maradt fenn, míg 1944 júliusától a 

kormánybiztosi rendeletek zömén Ricsóy-Uhlarik Béla neve szerepel. Pál Gábor az 1944. 

június 4-i, „Csaba Királyfi” gyorsfegyvernemi hadapródiskola zászlószentelési ünnepsége 

után jelentette be a Székely Határvédelmi Parancsnokságnak, hogy háttérbe szorítása miatt 

le szeretne mondani. Szerinte Ricsóy-Uhlarik, az általa támogatott, újonnan kinevezett 

székelyföldi főispánoknak írt közvetlen átiratain keresztül „hátba támadta őt”.
874

 Végül 

valószínűleg június közepén mondott le.  

A Székely Határvédelmi Parancsnokságon felmerült, hogy Kozma vezérőrnagy legyen 

Székelyföld országmozgósítási kormánybiztosa, azonban Pál Gábor utódává Csík 

vármegye, 1944. április 26-án kinevezett új főispánját, vitéz Gaály Ernő nyugállományú 

vezérőrnagyot nevezték ki. Gaály főispán nem volt hajlandó Kozma vezérőrnagy kérésére-

Marosvásárhelyre költözni, feladatait csíkszeredai főispáni hivatalából látta el.
875

 Az 1944. 
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június 29-i székelyföldi kormánybiztosi rendelet már Gaály nevével jelent meg, miszerint a 

járások, a vármegyék és a városok minden hónap ötödikéig havi jelentést kell küldjenek 

Ricsóy-Uhlarik kormánybiztosnak.
876

 Ekkortájt váltották le Körmendy Géza ezredest is a 

székelyföldi gazdasági és katonai közigazgatási parancsnokság éléről. Utóda vitéz Vida 

Gyula nyugállományú vezérőrnagy lett, a „Csaba Királyfi” 10. számú Vitézi Törzsszék 

Törzskapitánya.
877

 

A Ricsóy-Uhlarik Béla kormánybiztos által fémjelzett új viszonyok hamar éreztették 

hatásukat. Kozma István vezérőrnagy, az Imrédy Béla által vezetett „Keleti Arcvonal 

Bajtársi Szövetséget” (KABSZ)
878

 a német megszállásig távol tartotta Székelyföld 

területétől. Ezután viszont Imrédy hívei a székely vármegyékben is szervezkedni kezdtek. 

A KABSZ 1944. június 22-én „a bolsevizmus ellen megindított keresztes-hadjárat 

harmadik évfordulóján” Csíkszeredában emlékünnepséget szervezett, melyen beszédet 

mondott Gaály Ernő székelyföldi országmozgósítási kormánybiztos is!
879

 

Pál Gábor, Kozma vezérőrnagy 1944. június 30-i távozása után, rövid ideig még 

folytatta tevékenységét a Székely Határőr Egyesületek Szövetségében. A szövetség az 

Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 

mellett tanácskozást folytatott a KABSZ-al való kapcsolatfelvételről is.
880

 Az 1944. július 

9-i tanácsülésen viszont Pál Gábor javaslatára, a szövetség felterjesztést intézett a 

kormányhoz a „pártpolitikai propagandatevékenység betiltása érdekében a háború 

tartamára”, mivel Székelyföld a hadszíntér közelében fekszik.
 881

 Nemsokára Pál mégis 

visszavonult a közéleti szerepvállalástól és Szépvízre távozott, ahol a 2. székely hegyi 

lovas pótszázad várta a 61 éves tartalékos huszár főhadnagyot.  

Ricsóy-Uhlarik Béla, Kelet-Magyarország országmozgósítási kormánybiztosa számos 

rendeletet adott ki, melyek már nem csupán a Székely Határvédelmi Parancsnokság és a 
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honvédelem általános érdekeit szolgálták, hanem a székelyföldi társadalom totális 

mozgósítását készítették elő. Ennek része volt a helyi társadalmi szervezetek fokozatos 

összevonása vagy beszüntetése is. Ricsóy 1944. június 3-án elrendelte a székely lövész 

egyesületek beolvasztását a székely határőr egyesületekbe, kivéve a vasutas 

lövészegyesületek és azok sportegyesületeit, továbbá a Magyar Egyetemi és Főiskolai 

Sportegyesületek Országos Központjának kötelékébe tartozó sportegyesületeket.
882

  

Július 9-én a székelyföldi gazdasági és közigazgatási parancsnokság részére bocsátott ki 

rendelkezést, mely szerint a közigazgatási parancsnokságok feladata a közigazgatási 

ismeretek hatékony elsajátítása legyen, hogy a bekövetkező rendkívüli helyzetben a 

közigazgatást átvehessék a polgári hatóságoktól. Ezért a katonai közigazgatási szervek a 

polgári közigazgatási bizottságok, törvényhatósági kisgyűlések és törvényhatósági 

bizottsági közgyűlések ülésein, kizárólag hallgatóként vegyenek részt.
883

 

A kormánybiztos a nagy létszámú behívások miatti súlyos székelyföldi munkaerőhiányt 

a nők és a nagyobb gyerekek fokozott igénybevételével tervezte megoldani. Gaály Ernő 

székelyföldi országmozgósítási kormánybiztos 1944. július 8-án rendelkezett ez ügyben: 

„az itthon lévők bármily fokú áldozata sem közelíti meg a harctéren lévő honvédeink 

önfeláldozását.” A honvéd alakulatok parancsnokságaihoz az otthon maradt családtagok 

kérvényeket intéztek, hogy a katonai szolgálatot teljesítő családtagokat engedjék haza a 

mezőgazdasági munkálatok elvégzésére. Gaály kormánybiztos rendeletében kijelentette: 

mindent el fog követni, hogy minél több embert engedjenek haza szabadságra, azonban a 

lakosság kérvényeivel ne zaklassa a katonai parancsnokságokat.
884

 

A gazdasági helyzetet súlyosbították a beszolgáltatások. A széna beszolgáltatást csak 

úgy tudta a lakosság végrehajtani, ha csökkentette a marhalétszámot, hiszen az állandó 

katonai szolgálat lassította a mezei munkák menetét. Több településen a helyben 

állomásozó honvéd alakulat részére a közbirtokosságok biztosítottak legelőt abban az 

esetben, ha a helyi lakosság képtelen volt a beszolgáltatásnak eleget tenni. 

Csíkszentmihályon a 70. fogatolt vonatosztály 1. kocsioszlopának parancsnoka a kapott 

parancs értelmében a beszolgáltatást végre akarta hajtani anélkül, hogy a település 

elöljárósága előírta és kidolgozta volna a végrehajtás mikéntjét. A kocsioszlop 

parancsnoka a mezőről el akarta vitetni a szénát a katonasággal, megállítva a mezei 

munkát. Ezért a csíkszentmihályi lakosok éjszaka, titokban szállították haza a szénát, hogy 
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ne kelljen beszolgáltatni. A szentmihályi jegyző jelentése szerint a helyi lakosok csupán 

50-60%-ban tudtak eleget tenni a beszolgáltatásnak.
885

 

A mezei munkák elvégzését segítették a „Bajtársi Szolgálatok”, melyek 1942 és 1944 

tavasza között az egész ország területén megalakultak. Céljuk volt a hadbavonultak 

családtagjainak, amennyiben szükséges, társadalmi segélyezése kaláka, fizetéses vagy 

díjmentes munkateljesítés, kézi és igás munkaerő biztosítása által.
886

 A bajtársi szolgálatok 

megszervezését
887

 a HM 1942. május 8-án rendelte el, melyek az Országos Nép- és 

Családvédelmi Alappal, a hadigondozó szervekkel,
888

 továbbá polgári és katonai 

hatóságokkal együttműködve, a háborús viszonyok következtében szükségessé váló 

különleges szociális feladatokat láttak el. Minden vármegye, járás és község meg kellett 

szervezze a bajtársi szolgálatot, melyek Székelyföldön többnyire 1944-ben jöttek létre. 

Ahol létezett Nép- és Családvédelmi Bizottság, a bajtársi szolgálat ennek egyik 

alcsoportjaként jött létre.
889

 

A családi gazdaságok nemcsak munkaerőhiánnyal küszködtek. Mivel a Székely 

Határőrséghez és más mozgósított alakulatokhoz nagyszámú lovat is bevonultattak, 

igavonó állathiánnyal küszködtek a gazdák. Az igénybevett lovaknak a kincstári átvétele és 

megvásárlása a lakosság körében elégedetlenséget szült, mert a Honvédség által kifizetett 

összeget alacsonynak találták.
890

 Ezért pl. az 1944 tavaszán, Csíksomlyón megalakult 1. 

székely hegyitüzér-pótosztályparancsnokság április 26. és augusztus 18. között lovakat 

szabadságolt a gazdák részére.
891

 

A kormánybiztosi rendeletek végrehajtását lassította a polgári közigazgatás 

ügymenetének nehézkessége, mivel sok községi, városi, járási és vármegyei alkalmazott 

vonult be a Székely Határőrséghez. Csík vármegye alispánjának 1944. júliusi jelentése 

szerint „a nagyfokú katonai behívások, a jegyzői tanfolyamra való kirendelések és a 

pályázók hiánya miatt a közigazgatás ügymenete igen súlyos nehézséggel küzd.”
892

 A csíki 

falvakban ekkor jórészt segédjegyzők és írnokok működtették a közigazgatást. A szépvízi 

                                       
885

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 6905/1944. 
886

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 3498/1944. 
887

 Egyes források szerint Horváth Ferenc vezérkari ezredes 1942-ben kezdeményezte a „Székely Határőr 

Bajtársi Egyesületek” megalakítását. Székely Határőr, 1. (1944) 6. sz. 
888

 Honvédségi Közlöny, 69. (1942) 23. sz. 275-276. 
889

 Magyarországi Rendeletek Tára. 231/1939. 276. A m. kir. belügyminiszter 529.150/1942. B. M. számú 

rendelete, Bajtársi Szolgálat szervezéséről. 
890

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 66/1944. 
891

 ANDJHR Csíkszereda város iratai. Dosar 70. szn. 
892

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai.. 66/1944. 
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4. székely határőr-zászlóalj területéről Szépvíz, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és 

Gyimesbükk községek jegyzői is katonai szolgálatot teljesítettek.
893

 

 

XI. 5. A háború előszele: a Székely Határvédelmi Erők egészségügyi 

rendszere 

A m. kir. Honvédség alárendeltségébe tartozó első székelyföldi egészségügyi 

intézmény, az 1942-ben létrehozott marosvásárhelyi csapatkórház volt, mely 120 ággyal 

rendelkezett és 1943-ban 558. számú hadikórházzá nevezték át.
894

 

A székelyföldi honvéd alakulatok sérült vagy beteg tagjait ide utalták be, amennyiben a 

csapattestek egészségügyi szolgálata nem tudta ellátni őket. A kórház parancsnoka, a csíki 

származású Molnár Károly orvos ezredes volt, aki a két világháború között a pécsi honvéd 

helyőrségi kórház orvosaként dolgozott. Alárendeltségében számos székelyföldi orvos látta 

el a betegeket. A hadikórház később a Székely Határvédelmi Parancsnokság 

alárendeltségébe került.
895

 A parancsnoksághoz beosztott Dr. Kovács Dezső orvos ezredes 

korábban a m. kir. Csendőrség vezető orvosa volt. Alárendeltségében szolgáltak: Dr. vitéz 

Rémy Gyula orvos alezredes, Dr. Votin József és Dr. Bodolay István orvos századosok, 

továbbá egy orvos főhadnagy és egy orvos zászlós.
896

 

Az 1944. március 23-i mozgósítás során a Székely Határvédelmi Parancsnokság 

felállította a X. székely egészségügyi oszlopot,
897

 melyet Szovátán helyeztek el, és a X. 

székely egészségügyi szeroszlopot,
898

 melyet Szászrégenbe szállásoltak be.
899

 A 

határvadászcsoportok egészségügyi szolgálatának élén egy-egy orvos százados állt 

egészségügyi szeroszloppal és egy sebesültszállító gépkocsi szakasszal. A határvadász-

zászlóaljak egészségügyi szolgálatát egy hivatásos orvos főtiszt (százados) látta el, aki a 

zászlóaljtörzshöz tartozott. A harcok idején az egészségügyi anyagot a kötszervivők 

szállították, az orvos alárendeltségében. Az alosztályokhoz egészségügyi tisztesek és 

sebesültvivők voltak beosztva. A székely határőr-zászlóaljaknál székelyföldi polgári 

                                       
893

 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai.. 1181/1944. 
894

 IX. hdt. egészségügyi szervezetei: HL HM Eln. I. a. 43000/1943. 126/IX. sz. melléklet. 
895

 ÁBTL, 3.1.9. V-82865 Riczek Mihály vizsgálati dosszié. 
896

 HL TGY. 3456. 169. 
897

 A mozgósított alakulat egészségügyi oszlopa gyűjtötte össze az alakulatok betegeit, első orvosi kezelésben 

részesítette és hátraszállította. Ellátta egészségügyi anyaggal a csapatokat. Az egészségügyi oszlop részét 

képező egészségügyi osztag állományában általában hat orvos, két gyógyszerész és 60 ápoló szolgált. Lásd: 

ZACHAR 1939. 316. 
898

 Feladata az egészségügyi anyagjavítás és anyagpótlás volt. ZACHAR 1939. 316. 
899

 HL TGY. 3456. 183, 193. 
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orvosok látták el az egészségügyi szolgálatot, tartalékos tiszti rendfokozatban (gyakran 

csak tartalékos zászlósok).
900

  

 Emellett Kovács Dezső orvos ezredes kezében összpontosult három sebesültszállító 

gépkocsi oszlop,
901

 két tábori kórház,
902

 négy vöröskeresztes hadikórház,
903

 a 102. 

fürdővonat és a 101. bakteriológiai állomás (Csíktaploca).
904

 

A X/1. tábori kórház Székelyudvarhelyen jött létre és 250 ággyal rendelkezett,
905

 a X/2. 

pedig Sepsiszentgyörgyön jött létre 600 ággyal. A csíkszeredai „317. Vöröskeresztes 

Hadikórház” Csíkszeredába települt és a római katolikus főgimnázium egyik szárnyában 

kapott helyet. A kórház széleskörű társadalmi összefogással, adományokból jött létre, főleg 

a helyi vöröskeresztes ápolónők munkájának köszönhetően, akiket a Magyar Vöröskereszt 

Erdélyi Kirendeltsége
906

 készített fel tanfolyamokon. A 650.000 P-ből létrejött 

intézményben helyet kaptak: kórtermek, járóbeteg kezelőhelyiségek, hideg és meleg vizes 

mosdók, korszerű orvosi felszerelések, 11 fürdőszoba, közös zuhanyzóhelyiséggel és egy 

konyha, külön személyzettel. A kórtermek éjjeli szekrényeire és az asztalokra a csíki 

leányok kézimunkákat varrtak, csökkentve a termek rideg egyszerűségét. Az 1944. március 

27-i megnyitó ünnepségen Szász Ferenc vezérkari ezredes, a 9. határvadászdandár 

parancsnoka mondott beszédet, melyben kiemelte a társadalmi összefogás fontosságát: „A 

honvédség kórházat bármikor létesíthet, mert végeredményben nem olyan nagy dolog az, 

de hogy abban a kórházban lélek is legyen, ami elsősorban az ápolásra szoruló katonák 

gyógyulásánál fontos, az csak az ilyen szívvel és lélekkel megteremtett intézményben 

lehetséges.”
907

 

A hadikórházakban a főápolónői tisztséget előkelő helyi családok nőtagjai látták el. A 

317. vöröskeresztes hadikórház főápolónője Ábrahám Józsefné, Csík vármegye 

alispánjának felesége lett, a X/2. tábori kórházé pedig Szentkereszty Erzsébet bárónő, 

Sepsiárkosról.
908

 

                                       
900

 ZACHAR 1939. 642. 
901

 A sürgős műtétet igénylő sebesülteket a csapat segélyhelyéről az egészségügyi oszlop kikerülésével 

egyenesen a kórházba szállította. ZACHAR 1939. 316. 
902

 Az egészségügyi oszlop által szállított sebesülteket vette át. Ez volt az első tábori egészségügyi intézet a 

harctéren, ahol rendes kórházi ellátást biztosítottak a sebesülteknek. ZACHAR 1939. 316. 
903

 Csupán a csíkszeredai 317. vöröskeresztes hadikórházról vannak információink. 
904

 HL TGY. 3456. 178. 
905

 A hadikórház a római katolikus főgimnázium épületében kapott helyet, Parancsnoka Paál Miklós orvos 

százados volt.  SZABÓ 2002. 223. 
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 A Magyar Vöröskereszt Egylet Csík vármegyei választmánya 1942. január 22-én alakult meg 

Csíkszeredában. Lásd: ANDJHR Gyergyószentmiklós város iratai. Dosar 219/1942. 551. f. 
907

 Ellenzék, 45. (1944) 70. sz. 
908

 Csíki Lapok, 56. (1944) 24. sz. 
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A háborús igények szintjére növelt egészségügyi apparátus birtokában, Kozma 

vezérőrnagy elhatározta, hogy lépéseket tesz a székelyföldi egészségügyi viszonyok 

javításáért. Az egészségügyi problémák oka az orvosok és az egészségügyi intézmények 

alacsony létszáma volt.
909

 Míg Budapesten 100.000 főre 1029,6 kórházi ágy jutott, addig 

Székelyföldön csupán 160,3 ágy.
910

 Ezért a Székely Határvédelmi Parancsnokság utasította 

a hadikórházakat, hogy lássák el a helyi lakosságot is. Pl. a csíkszeredai 317. 

vöröskeresztes hadikórházban járóbeteg rendelőt hoztak létre polgári személyek részére, 

akik a zuhanyzókat és a fogászati rendelőt is igénybe vehették.
911

 

1944 júliusában a Székely Határőr Egyesületek Szövetsége egészségügyi bizottságot 

állított fel, amelynek feladata a közegészségügy problémáival foglalkozó szociális 

szervezet kiépítése és annak a közegészségügy szolgálatába való bekapcsolása volt. A 

Székely Határvédelmi Parancsnokság részéről a bizottság munkáját Dr. Votin József orvos 

százados koordinálta. Kiemelt problémaként kezelték a gyakori sérvproblémát és a vérbajt 

(syphilis). A szövetség megállapítása szerint, míg az anyaország területén a fertőzöttség 

1,5-2%-os, addig Székelyföldön 8-12% volt a vérbajban szenvedők aránya. A négy székely 

vármegyében 75.000 beteggel számoltak. Eltervezték a teljes lakosság kivizsgálását, ami 

napi 2000 vizsgálatot jelentett volna és a Honvédség tagjaival kezdték. 

Azonban az egészségügyi intézmények kapacitását meg kellett növelni ahhoz, hogy a 

teljes lakosságot meg tudják vizsgálni. Kásás Andor vezérkari alezredes, a Székely 

Határvédelmi Erők vezérkari főnöke vállalta fel az ehhez szükséges pénzösszeg 

előteremtését. 1944. augusztus elejére a székelyföldi honvéd alakulatok 18.000 P-vel 

támogatták az e célra létrehozandó marosvásárhelyi intézet felszerelésének beszerzését, 

amihez még további 6000 P-re volt szükség, de végül a háború miatt az intézet nem 

jöhetett létre.
912

 

A polgári lakosság vizsgálata azért is haladt lassan, mert az emberek szégyenletesnek 

tartották e betegséget és nem jelentkeztek vizsgálatra. A vérbaj egyik fő következménye a 

Székely Határőr Egyesületek Szövetségének megállapítása szerint, a sok halvaszületés 

volt.
913

 

 

                                       
909

 Polgári vonalon 1941-től egészségházak építésével próbáltak javítani a helyzeten, továbbá szülőotthont és 
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XI. 6. A polgári légoltalom 

A háborús előkészületek fontos elemét képezi a légtérvédelem és a polgári légoltalom. 

1944 tavaszán a Székely Határvédelmi Erők légvédelmi alakulata a 27. önálló légvédelmi 

gépágyús üteg volt, mellyel a 27. székely könnyű hadosztály rendelkezett,
914

 valamint a 

IX. székely légvédelmi tüzérosztály két ütege tartozott ide. E két alakulat a kiterjedt 

erdőségekkel borított székely vármegyék légterének védelméhez elégtelen volt, mivel a 

légvédelmi ütegek Marosvásárhelyen és valószínüleg Gyergyóditróban helyezkedtek el, 

tehát Székelyföld többi települése védtelen volt. A román repülőgépek gyakran előforduló 

légtérsértései ellen a Magyar Királyi Honvéd Légierő vadászrepülő alakulatai voltak 

hivatottak fellépni, azonban a légierőnek Székelyföldön nem állomásozott alakulata, 

csupán néhány kisebb repülőteret tartottak fenn.
915

 

1941-től a székelyföldi légtér állandó figyelését a légvédelmi központok látták el, 

melyek a IX. hadtest légvédelmi parancsnokán keresztül a HM alárendeltségébe 

tartoztak.
916

 Székelyföldön a 12. Légvédelmi Központ parancsnoksága Szászrégenben, a 

13. Légvédelmi Központ parancsnoksága pedig Csíkszeredában kapott helyet. A 

légvédelmi központok alárendeltségében a különböző magaslatokon elhelyezett légvédelmi 

figyelő (fülelő) őrsök működtek, váltott legénységgel.
917

 A 13. Légvédelmi Központ Csík, 

Udvarhely és Háromszék vármegyék területén látta el a légtérfigyelést. Őrsei zömmel a 

Keleti-Kárpátokba települtek: „A repülőgépeket figyeltük, s adtuk a jelentést. Számokba 

beszélgettünk, 13-as szám volt Kelet, 23-as volt nyugat, 15-ös volt észak. Éjjel-nappal 

szolgálat volt. Távcsővel kémleltük az eget, figyeltük a tájat. Őrség volt, 12-en voltunk egy 

helyen, egy raj volt egy helyen. Két órát kellett egyszerre csinálni, de még négyet is, mikor 

meleg volt. Egyszerre egy volt fent a figyelőbe, s a belső lenn a telefonnál volt.”
918

 

Személyzetük speciális, a berepülő ellenséges légi kötelékek motordörejét akár 100 km 

                                       
914

 BEREKMÉRI 2008. 86.  
915

 A m. kir. Légierő történetéről lásd: SZABÓ Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő. 1938-1945. 

Budapest, Zrínyi Kiadó, 2009. 
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a HM Légügyi főcsoportfőnöke (Littay András gyalogsági tábornok) hatáskörébe tartozott. A honi 

légvédelemmel és a légoltalommal kapcsolatos ügyeket a HM VI. (légoltalmi) csoportfőnöksége intézte, 

Komposcht Nándor tábornok (OLP) vezetésével. Lásd: OLASZ Lajos: Jugoszláv légitámadások 

Magyarország ellen 1941 áprilisában. In: Hadtörténelmi Közlemények, 117. (2004) 1. sz. 173. (A 

továbbiakban: OLASZ 2004) 
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 Az ország területén 13 légvédelmi központ alárendeltségében, 1941-ben 395 őrs látta el a légtér figyelő 

szolgálatot (1944-ben 550 figyelő őrs). Egy légvédelmi központ szervezete az alábbi volt: parancsnokság, 

két figyelő szakasz (figyelőőrsök R/7. és R/14. rádiókkal ellátva), kiértékelő és kidolgozó szakasz, 

generátor osztag. Lásd: HL HM Eln. I. a. 43000/1943. 51. sz. melléklet;  OLASZ 2004. 158-162. 
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 Interjú György Andrással (Csíkmadéfalva), a hangfelvételt készítette a szerző 2012. november 15-én. 
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távolságból is észlelő berendezésekkel volt felszerelve. A repülőgépzajt pontosan bemérve 

riasztották a légvédelmi központ parancsnokságát. A figyelőőrsök jelentéseit a központ, 

Csíkszeredában tartózkodó kiértékelő és kidolgozó szakasza továbbította a budapesti 

Országos Légvédelmi Központnak, valamint a közelben lévő katonai létesítményeknek, 

ami alapján a légvédelmi tüzéralakulatoknak elrendelhették a tűzkészültséget.
919

 A 140 fős 

13. Légvédelmi Központ parancsnoka Csiszár István százados volt, azonban 

alárendeltségében szolgáltak székelyföldi tartalékos tisztek is.
920

 A legénység kisebb része 

standbéli volt, nagyobb része tartalékos székely határőr vagy éppen levente.
921

 

A polgári légoltalom szervezését a HM VI. csoportfőnöke látta el. Az országos vezető 

szervek területi szakközegei a honvéd hadtestek légvédelmi parancsnokai, illetve 

légoltalmi parancsnokai voltak. Az egyes településeket a veszélyeztetettség mértéke és 

fontossága szempontjából kezdetben három kategóriába sorolták. A települések és 

építmények légoltalmának kiépítése a helyi légoltalmi vezető hatáskörébe tartozott. 

Alárendeltségébe katonaviselt 48-60 év közötti férfiakat osztottak be. 1939-től a 

települések lakóövezeteiben, húsz lakónál nagyobb létszámú épületekben házi légoltalmi 

őrséget kellett felállítani. A lakóházak önvédelmét szervező Légoltalmi Liga 1941-ben 255 

helyi csoporttal és 112.000 taggal rendelkezett.
922

 

Az 1937-ben megalakult Légoltalmi Liga helyi csoportjainak feladata a lakosság 

tájékoztatása és kioktatása volt a helyes magatartásról légitámadás esetén.
923

 A Légoltalmi 

Liga székelyföldi csoportjai 1941-től alakultak meg. Pl. a 22 tagú „Légoltalmi Liga 

Csíkszeredai Csoportja” 1941. május 14-én tartotta alakuló gyűlését, melynek elnökévé 

Gondos Gyárfás Csík vármegyei mérnököt választották meg.
924

 1944-re a településeken 

óvóhelyeket építettek ki, továbbá minden vagyontárgynak elkészült a légoltalmi terve.
925

 A 

települések légoltalmi tanfolyamra küldtek egy-egy személyt, aki utána légoltalmi oktató 

lett.
926
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 Magyar Szárnyak, 7. (1944) 11. sz. 7. 
920

 Csiszér Béla tartalékos főhadnagy civilben a csíkszeredai számvevőszék alkalmazottja volt, aki a 13. 
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921
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922
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1945. In: Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939-1945. Szerk: GYARMATI György - 

PIHURIK Judit. Pécs, Kronosz Kiadó, 2015. 154-157. (A továbbiakban: OLASZ 2015) 
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 ANDJHR Csík vármegye alispáni iratai. 119/1942. 
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1944-ben megkezdték működésüket Marosvásárhelyen a 692. és Csíkszeredában a 669. 

honvéd munkavezető törzsek, melyek feladata volt a gazdasági termelés békeviszonyok 

szerinti fenntartásához szükséges munkaerő és munkaeszköz biztosítása.
927

 A munkásokat, 

vagy akár egész vállalatok személyzetét katonai vezetés alá vonták és alkalmazták termelő 

munkára. Az igénylők a vármegyei hatóságokon keresztül fordulhattak a munkavezető 

törzsekhez.
928

 Ricsóy-Uhlarik Béla, kelet-magyarországi országmozgósítási kormánybiztos 

1944. június 24-én elrendelte, hogy a városok polgármesterei vagy a községek elöljárósága 

állítsa össze a területükön élő építő, kőműves és ácsmesterek névjegyzékét. A területileg 

illetékes munkavezető törzs ossza fel a településeket körzetekre, jelöljön ki körzetenként 

egy-két építkezési vállalkozót, akik légitámadás esetén a helyszínre sietve, az alárendelt 

szakmunkásokkal öntevékenyen vegyék át a mentési és romeltakarítási munkálatokat. A 

vállalkozókat és a szakmunkásokat karszalaggal is ellátták.
929

 A településeken több csoport 

gondoskodott: a figyelő és riasztó, a rendfenntartó, az egészségügyi, a tűzoltó és a 

gázvédelmi szolgálat ellátásáról.
930

 

A polgári légoltalom Magyarországon korszerű elvek szerint kiépített, jól szervezett 

volt és felkészített állománnyal rendelkezett.
931

 Azonban Székelyföldön az 1944 őszi 

harcokig nem került sor légi támadásra, mivel a térségben nem voltak fontos ipari 

létesítményekkel rendelkező városok. 

 

XII. Székelyföld a keleti hadszíntér hadműveleteinek sodrában 

1944 őszén a szovjet Vörös Hadsereg túlereje ellen a szovjetellenes háborús propaganda 

generálta pszichózis nem sokat segíthetett. Dr. Csipak Lajos országgyűlési képviselő, a 

Csíki Lapokban közölt biztató cikket 1944. április 16-án: „A lassan határaink felé közeledő 

Rém szörnyű képe rémlik föl minden magyar lélek előtt, nem úgy, hogy kétségbe ejtsen, 

hanem, hogy halálosan komoly daccá váljék bennünk annak a tudata, hogy ennek a 

szörnyű ellenségnek nem szabad a Kárpátok vonalát átlépnie. (…) Nem, nem feledkeztem 

meg Rólad ott a Szellő
932

 magasában őrt álló határőröm. (…) Nagyon kicsinek érzem 

magam melletted, érzem, hogy soha nem tudom semmiféle munkával meghálálni azokat a 
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szenvedéseket, amiket érettem vállaltál. Adja Isten, hogy minél hamarább találkozhassam 

Veled és kezedet megszoríthassam.”
933

 

1944 nyarán a Keleti-Kárpátokban lázas erődítés folyt. Kubikusok, leventék, egyetemi 

munkaszolgálatosok, zsidó közmunkaszolgálatosok és fiatal székely határőrök ásták a 

tábori erődítések állásait a hegygerinceken. A cél Székelyföld körkörös erődítésének 

kiépítése volt. Körkörösen védhető zászlóalj-támpontokat építettek ki Kézdivásárhely és 

Sepsiszentgyörgy (Sepsiszentkirály-Szotyor-Uzon-Lisznyó vonal) települések védelmére. 

Megerődítették az Előpatak-Sepsiszentgyörgy közötti völgyszorost és a Baróti-medencét 

Háromszék falvaitól elválasztó Vadas-tetőt. Önálló harckocsiakadály épült meg a Hargita-

hegységből a Szentegyháza felé lejtő műút két oldalán.
934

 A X. székely utászzászlóalj egy 

százada pedig Marosfő határában erődített, a Csíki-medencét a Gyergyói-medencével 

összekötő hegyszorosban.
935

 Így nemcsak az Árpád-vonal völgyzárai biztosították a 

székely medencék védelmét, hanem egyik térség feladása esetén tovább lehetett védekezni 

a mögötte lévő hegyközi medencében. 

A munkaszolgálatos századokat fabarakkokban helyezték el az erődítési munkálatok 

helyszínén vagy nagyobb épületekben a környező településeken. Gyakran adódtak 

elhelyezési nehézségek, ami különösen a zsidó munkaszolgálatosokat érintette, akiket az 

állam egyre inkább megfosztott alapvető állampolgári jogaiktól. Pl. 1944 márciusában a 

XII/1. közmunkaszolgálatos század Csíkrákosra érkezett. Mivel nem volt megfelelő 

szálláslehetőség, ahol nagyobb csoportokban tudták volna elszállásolni a 

munkaszolgálatosokat, a helyi lakosok önkényesen saját házaikba szállásolták be az 

embereket. Március 16-án Szász Ferenc vezérkari ezredes, dandárparancsnok Csík 

vármegye alispánjához fordult ez ügyben: „tekintettel arra, hogy ez sem erkölcsi, sem 

nemzetvédelmi szempontból nem kívánatos, sőt a fennálló rendeletekkel is ellenkezik, 

kérem szíves közbelépését abban az irányban, hogy a község a szabályszerű 

elszállásolásról gondoskodjék.”
936
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XII. 1. A Székely Határvédelmi Erők újabb mozgósítása 1944. július 26-

án 

1944. június 22-én a szovjet Vörös Hadsereg a „Bagration” hadművelet keretében 

megsemmisítő vereséget mért a német Középső Hadseregcsoportra, melynek maradványai 

Varsóig vonultak vissza. Nyugat-Ukrajna területén, július 23-án az 1. Ukrán Front 

Kárpátalja irányába indított támadást, ami az Észak-Ukrajna Hadseregcsoport 

alárendeltségében álló, magyar 1. hadsereg arcvonalán is súlyos védelmi harcokhoz 

vezetett. A magyar hadsereg július végére a támpontszerű Hunyadi-állásba vonult vissza, 

közvetlenül a Kárpátok külső peremére.
937

 E támadás során a 27. székely könnyű 

hadosztály, a VI. hadtest alárendeltségében, a Tatár-hágó előterében vívott elhárító 

harcokat, melyek augusztus 11-ig tartottak. A hadosztály veszteségei április óta több ezer 

főre nőttek.
938

 

A hadi helyzet változása miatt, továbbá Horváth Ferenc vezérőrnagy javaslatára, 

kiképzési és erődítési okokból,
939

 1944. július 26-án a magyar hadvezetés elrendelte a 

Keleti-Kárpátok vonalában elhelyezkedő Székely Határvédelmi Erők mozgósítását. 

Horváth Ferenc vezérőrnagy és törzse ismét Marosvásárhelyről Csíkszeredába költözött át. 

A Vida Gyula nyugállományú vezérőrnagy által irányított székelyföldi gazdasági és 

katonai közigazgatási parancsnokság 1944. augusztus 10-én szintén követte a városba.
940

 

Mivel a 9. határvadászdandár parancsnoksága Besztercére vonult el és a magyar 1. 

hadsereg alárendeltségébe lépett,
941

 a Székely Határvédelmi parancsnokság újra 

közvetlenül rendelkezhetett a 65., 70. és a 67. határvadászcsoportokkal is.
942

 

A mozgósított határvadászcsoportok csapattestei felvonultak a keleti határra. A 

gyergyószentmiklósi 65. határvadászcsoport parancsnoksága a Tölgyesi-szorosba vonult 

el. A szorost a 21. határvadász-zászlóalj zöme zárta le, míg a 21/1. erőd- és a 21/1. 

lövészszázad a Békás-szoros előterében zárta el a Békás-patak völgyét. A gyergyóditrói 3. 

székely határőr-zászlóalj a Tölgyesi-szorostól északra, az ákosfalvi 21. székely határőr-
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zászlóaljjal a Besztercei-havasok gerinceire vonult fel a Kelemen-havasokig. A 3. székely 

határőr-zászlóalj parancsnoksága Bélborba települt.
943

 1944. április eleje óta a Tölgyesi-

szorostól délre a gyergyószentmiklósi 1. székely határőr-zászlóalj szállta meg a 

magaslatokat.
944

 Gyergyóbékástól északra helyezkedett el a szintén gyergyószentmiklósi 2. 

székely határőr-zászlóalj.
945

 

Mivel a mezőségi oldalról nem számolt támadással Horváth vezérőrnagy, a 

székelyudvarhelyi 68. határvadászcsoport zömét átcsoportosította a Keleti-Kárpátok 

vonalára. A Radnóczy László ezredes vezette határvadászcsoport-parancsnokság 

Csíkszentmiklósra települt, a Gyimesi-szoros előterébe. Fő ereje a 34. határvadász-

zászlóalj volt, melynek parancsnokságát már 1944. április 23-án, Székelyudvarhelyről 

Gyergyóújfaluba helyezték át. A zászlóalj alosztályai a Békás-szoros előtti gyergyói 

falvakba települtek, így a szorosban elhelyezkedő gyergyói határvadász alosztályok mögé 

tudtak felvonulni.
 946

  A székelyudvarhelyi 14. székely határőr-zászlóalj a Gyergyóbékástól 

délre helyezkedett el, a környező magaslatokon. A székelykeresztúri 17. székely határőr 

zászlóaljat pedig Gyergyótölgyesre irányították. 

Az Árpád-vonal működési elvével összhangban a védelmi rendszert három vonalból 

tervezték kialakítani. A határon székely határőr elővédek álltak. Beljebb, a szűkületekben 

építették ki a körkörösen védhető völgyzárakat. Legbelül tervezték kialakítani a 

főellenállási vonalat a határvadász-zászlóalj számára. Az elgondolás szerint, ellenséges 

támadás esetén a székely határőr elővéd halogató harccal vonult volna vissza. Az 

erődszázad a nyílt tüzelőállásokban tartotta volna magát, amíg az lehetséges, majd 

behúzódik bunkereibe, s átengedi maga felett a támadókat vagy visszavonul a határvadász-

zászlóalj támpontjaiba. A támadás megállítása ez utóbbi feladata lett volna, s ez indít 

ellenlökést az erőd visszafoglalására, de nem lép túl az eredeti állásokon. Az erődszázad 

katonái ekkor jöttek volna elő bunkereikből hátulról tüzet zúdítva a meglepett ellenségre, 

majd ismét elfoglalják állásaikat a mozgó háború elveivel összhangban.
947

 

Ha a 65. határvadászcsoport védelmi vonalát vizsgáljuk meg, eme elgondolás 

alkalmazása nem volt lehetséges. A gyergyóbékási 21/1., a recefalvi 21/4. és a tölgyes-

pojánai 21/5. erődszázadok völgyzárai közvetlenül a határzónában vagy attól néhány km-re 

helyezkedtek el. A közöttük lévő hegygerinceken a részben kiépített tábori erődítéseket 
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székely határőr-zászlóaljak szállták meg. A 21. határvadász-zászlóalj alosztályai pedig e 

védelmi vonal különböző pontjain helyezkedtek el, nem hátrább csoportosultak.
948

 

Tehát a székely határőr-zászlóaljak visszavonulása esetén, nem volt mögöttük 

ellentámadás megindítására alkalmas erő.
949

 A borszéki 21/3. és a székpataki 21/2. 

erődszázadok pedig néhány km-rel még hátrább helyezkedtek el, ezért a harcok alatt ezen 

erődszázadok szakaszait a határ menti védelmi vonalak megszállására vonták előre, a 

völgyzárakban pedig minimális erők maradtak vissza.
950

 E két völgyzár területén csak a 

visszavonulás idején került sor harccselekményekre. 

A marosvásárhelyi 69. határvadászcsoport a 9. székely határvadászdandár 

alárendeltségében a Kelemen-havasoktól északra vonult fel.
951

 Tehát a mezőségi határon a 

határvadász őrsök mellett csupán a 23. és a 34. határvadász-pótzászlóaljak, továbbá a 27. 

könnyű hadosztály zászlóaljainak, a keleti hadszíntérre utánpótlásként még ki nem küldött 

pótalosztályai maradtak. A 69. határvadászcsoport legütőképesebb alakulatai a besztercei 

22. és a marosvásárhelyi 23. határvadász-zászlóaljak voltak, melyek közül a 23. 

határvadász-zászlóaljat először a Gyergyói-medencébe, majd a Csíki-medencébe 

szállították, hogy tartalékot képezzen.
952

 

A szépvízi 4. székely határőr-zászlóalj hadműveleti naplójának köszönhetően a 

csíkszeredai 70. határvadászcsoport mozgósításáról több információval rendelkezünk. A 

július 26-i mozgósítási parancs kihirdetése után a székely határőrök bevonultak Szépvízre, 

a nyári mezőgazdasági munkát félbehagyva. A felszerelési hiányosságok pótlása után, 

fegyelmező és harcgyakorlatokra került sor, majd augusztus 1-én Böbl ezredes elindította 

zászlóalját Gyimesbükkre. Az alakulat állományát - teljes létszámra kiegészülve - 25 tiszt, 

1144 főnyi legénység és 409 ló alkotta.
953

 A gyalogsági nehézfegyverek egy részét 

málháslovak szállították, a páncéltörő ágyúkat, lőszert, élelmet stb. országos járművek. 
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Augusztus 2-án reggelre megérkezett a zászlóalj Gyimesbükkre, ahol házakhoz 

szállásolták be a határőröket. Böbl ezredes és Fejér Bálint főhadnagy, a szépvízi 4/4. 

határőrszázad parancsnoka szemügyre vették a Dittróy Ödön ezredes, 70. 

határvadászcsoport-parancsnok által kijelölt védelmi állást. Augusztus 3-án az alosztályok 

elfoglalták védőkörleteiket, melyeket egységesen „Bem-állásnak” neveztek el és a 

Gyimesbükktől közvetlenül északra húzódó magaslatokon épültek ki. Megkezdődött a 

tábori erődítések tökéletesítése. A gyimesbükki 4/1. század a Bilibók-tetőre került, a 

szépvízi 4/4. század Felső-Szalatnára. A két magaslat közötti gerinceket megszállta a 

zászlóalj zöme (Esztena-sarka 1360 m – Kurta-sarok 1394 m). A GH
954

 napok múlva a 

Tarhavas-patakának völgyébe költözött. Augusztus 6-án, az 1944 tavaszán felállított 44. 

hegyiágyús üteget a 4. székely határőr-zászlóalj alárendeltségébe utalta Dittróy ezredes.
955

 

A Tatros-patak völgyének védelmét a 70. határvadászcsoport volt hivatva ellátni. A 

szorosban, attól délre és északra a teljes 32. határvadász-zászlóalj védett, élén Kund 

Béla
956

 alezredessel. Gyimesközéplok-Hidegségben a 32/3. erődszázad, Gyimesfelsőlokon 

pedig a 32/2. zárta le az Ugra-patak és a Görbe-patak közötti szorost. Az úz-völgyi 

erődszázaddal együtt e három alosztálynál mintegy 1000 fő állt szolgálatban, hadrend 

szerinti fegyverzetük 31 golyószórót, 23 géppuskát, 7 nehézpuskát, 16 gránátvetőt, 12 

aknavetőt, 15 páncéltörőágyút, 39 géppisztolyt és 18 lángszórót tett ki.
957

 

Augusztus 9-én megkezdődött a Gyimesi-szoros keleti kijáratának műszaki zárása és a 

Rákóczi-vár falának megerősítése.  Augusztus 10-én beérkezett Gyimesbükkre, a 68. 

határvadászcsoport alárendeltségébe tartozó, oklándi 15. székely határőr-zászlóalj és 

bekapcsolódott a szorostól délre lévő állásépítési munkálatokba a Papoj-tető (1271 m) 

                                       
954

 Az adott alakulat gazdasági hivataláról van szó. 
955

 Lakatos Imre hadinapló. 
956

 Kund Béla (Sopron, 1899. augusztus 15. – ?), alezredes. A gimnáziumi érettségit követően a bécsújhelyi 

Mária Terézia Katonai Akadémiát végezte el, ahol 1918. augusztus 17-én avatták hadnaggyá, és az 

esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred pótzászlóaljához került szakaszparancsnoki beosztásba. 1920. április 

20-án átkerült a m. kir. vámőrség állományába és ott számos csapatbeosztást töltött be szakasz-, vagy 

őrsparancsnokként, de kiképző- és oktatótisztként is. 1932. október 1-től a budapesti 1. határőrezrednél 

századparancsnok, 1934. október 1-től az 1. határőr-kerületi parancsnokság határügyi tisztje 

Vámosmikolán. 1939. augusztus 1-én őrnaggyá nevezték ki. 1939. október 1-től a 33. határvadász-zászlóalj 

pótkeretének parancsnoka Nyíradonyban, majd Besztercén, 1942. november 1-től alezredesi 

rendfokozatban. 1943. január 1-től a 32. székely határvadász-zászlóalj megbízott, október 1-től kinevezett 

parancsnoka. 1945. február 15-én influenzával és vesegyulladással került tábori kórházba, majd 

kiszállították Németországba. Az 522. hadikórházzal esett amerikai hadifogságba május 1-én. Onnan 1945. 

november 9-én tért haza. 1946. október 28-án a szolgálatból elbocsátották, ezért hol tisztviselőként, hol 

segédmunkásként kereste kenyerét. 1950-ben nyugdíját megvonták, 1958-ban megfosztották 

rendfokozatától, mint a régi rendszer hívét. 
957

 ILLÉSFALVI-SZABÓ-SZÁMVÉBER 2005. 58-59. 
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környékén.
958

 Így az utolsó Udvarhely vármegyei székely határőr alakulatot is a Keleti-

Kárpátok vonalára helyezték át. 

Augusztus 12-én a 4. székely határőr-zászlóalj parancsnoka, Böbl ezredes, felvette a 

kapcsolatot az északra lévő 5. székely határőr-zászlóalj parancsnokával, Lovászy Ödön 

alezredessel, akinek zászlóalja a Gonc-tető – Barátos (882 m) – Kerek-havas (1441 m) 

vonalon védett, ahonnan északra a gyergyói határvadászcsoport védelmi vonala 

következett. Augusztus 13-án Böbl ezredes az elmaradt mezőgazdasági munkálatok miatt a 

zászlóalj 10%-ának mezőgazdasági szabadságot adott, ami javította a közhangulatot: „már 

a mai napon mosolygó szemű csoportok irányították lépteiket hazafelé.”
959

 

A csíkszeredai 6. székely határőr-zászlóalj, a Gyimesi-hágótól délre, a Szellő-tető (1494 

m) környékén erődítési munkálatokban vett részt, a parancsnokság már nyár óta 

Magyarcsügésen tartózkodott. A legénység egy része Kóstelekre szállásolt be.
960

 

Augusztus 16-án a gyimesi védelmi berendezéseket megszemlélte Dittróy ezredes, Jóni 

százados, az 1. székely hegyi tüzérosztály parancsnoka és Böbl Gyula ezredes.
961

 A szoros 

bejáratánál ekkor 400 fő honvéd dolgozott leventékkel és polgári munkásokkal együtt. Az 

1. székely hegyi tüzérosztály parancsnoksága a gyimesközéploki kántori lakban volt, ellátó  

részlege a Bálványos-patak völgyébe vonult fel augusztus 28-án.
962

 Az országhatártól kissé 

hátrébb, a Csíkcsomortán feletti 1247 m Kolos-tetőn a marosvásárhelyi 23. határvadász-

zászlóalj épített ki védőállást. A zászlóaljat, amelynek parancsnoka Kovács Elemér 

alezredes volt, mint a Székely Határvédelmi Erők tartalékát, néhány nappal a szovjet 

betörés előtt vonták előre Gyergyóalfalu-Gyergyószentmiklós területéről. 

A Tatros-völgyétől délre lévő, nehezebben járható Csobányos-völgyét a baróti 13. 

székely határőr-zászlóalj szállta meg, mely a kézdivásárhelyi 67. határvadászcsoport 

parancsnokságának alárendeltségébe tartozott. A Pisky Zoltán ezredes vezette 

csoportparancsnokság Kászonaltízre települt, ahonnan a zömmel az Úz-völgyébe és az 

Ojtozi-szorosba felvonult csapatainak irányítását el tudta látni. Az Úz-völgyébe a 32/1. 

erődszázad támogatására a környező magaslatokra vonultak fel a sepsiszentgyörgyi 11. és 

12. székely határőr-zászlóaljak.  

                                       
958

 Fitóri Miklós visszaemlékezése. 
959

 Lakatos Imre hadinapló. 
960

 Péter Endre András interjú. 
961

 A parancsnok egyik legfontosabb kötelessége az állások, figyelőhelyek, terep, utak, hidak, vasutak stb. 

igen alapos, harcászati szempontú megfigyelése az adott harctevékenység megkezdése előtt, mely aztán a 

szemrevételezés nyomán lesz végrehajtva. 
962

 Tuzson vezetéknevű, ismeretlen tüzér naplója: Napló. Utóllag emlékezetből az idő milliók korszakában 

jegyzetek alapján. 1945. július 12. A kéziratot Daczó Katalin bocsátotta a szerző rendelkezésére. (a 

továbbiakban: Tuzson napló) 
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Délebbre, az Ojtozi-szoros védelmét a kézdivásárhelyi 24. határvadász, a 

kézdivásárhelyi 8. és a kovásznai 10. székely határőr-zászlóaljak látták el, melyek szintén a 

67. határvadászcsoport alárendeltségében voltak. A határvadászcsoport tartalékát a 

sepsiszentgyörgyi 26. határvadász-zászlóalj képezte az Úz-völgye mögött. A tusnádfürdői 

59. határvadász-potyázó osztály századai az erdővidéki határon maradtak.
963

 

 

XII. 2. A székelyföldi harcok 1944. augusztus 26-október 8 

A keleti hadszíntér déli szárnyán a Balkán és a Kárpátok irányába vezető útvonalakat a 

Dél-Ukrajna hadseregcsoport fedezte, mely 1944. augusztus közepén 500.000 német és 

431.000 román katonából állt (121 harckocsi, 284 rohamlöveg, 7600 löveg és aknavető, 

valamint 810 harci repülőgép). R. J. Malinovszkij hadseregtábornok 2. Ukrán Frontjának 

és F. I. Tolbuhin hadseregtábornok 3. Ukrán Frontjának állományában ezzel szemben: 

1.314.200 katona, 1428 harckocsi, 446 önjáró löveg, 16.000 löveg és aknavető, 2200 

repülőgép volt (ebből 1848 harci repülőgép). A szovjet túlerő ellenére a katonák 

tekintélyes része rosszul kiképzett és hiányosan felszerelt újonc volt, akiket a felszabadított 

Ukrajnában és Besszarábiában, frissen soroztak be.
964

 A Wehrmacht gerincét képező 

gyalogság létszáma pedig több német seregtest esetében olyannyira lecsökkent, hogy 

mélységi védelmet lehetetlen volt kiépíteni. 

1944. augusztusára a keleti hadszíntér déli részén zajló hadműveletek jelentősen 

felértékelődtek (2., 3., 4. Ukrán Frontok), mivel a lengyel hadszíntéren átmenetileg 

megtorpant a szovjet előnyomulás. Az augusztus 18-án megkezdődő Iași-Chisinău-i 

hadművelet után a szovjet csapatok 300-320 km-t nyomultak előre és szétverték a Dél-

Ukrajna hadseregcsoport zömét. Johannes Friessner vezérezredesnek 1944. szeptember 1-

re 200.000 katonája maradt,
965

 a Vörös Hadsereg 67.108 főt veszített. Az augusztus 23-i 

román fegyverszünet
966

 következtében, mintegy 650 km-es rés keletkezett a keleti 

hadszíntér déli szárnyán.
967

 A német 8. hadsereg a Keleti-Kárpátok vonalára hátrált és a 
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 ILLÉSFALVI-SZABÓ-SZÁMVÉBER 2005. 58-59. 
964

 SZABÓ-SZÁMVÉBER 2011. 92. 
965

 A román átállás következtében német a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport elveszített öt teljes hadtest-törzset 

és 18 hadosztályt Románia területén. 
966

 1944. augusztus 23-án, Mihály román király bejelentette, hogy országa kilép a Németország oldalán 

folytatott háborúból, s ennek értelmében a német Dél-Ukrajna Hadseregcsoport jobb szárnyán álló két 

román hadsereg megnyitotta az arcvonalat a szembenálló szovjet csapatok előtt. 
967

 Lásd: SCHÖNHERR, Klaus: Luptele Wehrmachtului în România, 1944. București, Editura Militară, 2004. 
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szinte teljesen megsemmisült német 6. hadsereg a Székelykeresztúr-Székelyudvarhely-

Barót-Bölön vidékén állapodott meg szeptember 3-ig.
968

 

A 3. Ukrán Front déli irányba támadott tovább, célul tűzve ki Bulgária elfoglalását. A 2. 

Ukrán Front balszárny csapatainak szeptember 7-ig kellett elfoglalniuk a román Alföldet, 

Pitești körzetéig, innen pedig Északra fordulva, Dél-Erdélybe kellett kijutniuk a Déli-

Kárpátok szorosain át (27. és 53. hadseregek, 6. gárda-harckocsihadsereg).
969

 

 

26. Általános helyzet 1944. szeptember 1-én 

 

                                       
968

 A Wehrmacht keleti hadszíntéren harcoló csapatainak létszáma 1944. június 1-én: 2.620.000 fő volt, 1944. 

október 31-én már csak 1.840.000 fő. Lásd: SZABÓ-SZÁMVÉBER 2011. 91. 
969

 SZABÓ 2002. 187. 
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A 2. Ukrán Front jobbszárny csapatainak (40. és a 7. gárdahadseregek,
970

 23. 

harckocsihadtest, az 5. gárda-lovashadtestből álló Gorskov lovas-gépesített csoport) észak-

nyugati irányban, a Keleti-Kárpátok hágóit kellett elfoglalniuk és szeptember 15-re ki 

kellett jutniuk a Beszterce-Kolozsvár-Nagyenyed-Nagyszeben terepszakaszra.
971

 Innen 

tovább kellett támadniuk Szatmárnémeti irányába, egyben elősegítve a 2. Ukrán Fronthoz 

jobbról kapcsolódó 4. Ukrán Front átkelését az Északkeleti-Kárpátokon (Kárpátalja).
972

 

A magyar hadvezetés az 1944. augusztus 23-i román átállást követően Észak-Erdély 

katonai védelmét helyezte kilátásba.
973

 Egy hasonló átállásnak Magyarországon nem 

voltak meg sem a katonai, sem a politikai feltételei. Ráadásul az 1944. szeptemberi 

szovjet-román fegyverszüneti szerződésben a Szovjetunió ígéretet tett Észak-Erdély 

Romániának való visszajuttatására, ami Magyarország számára még inkább kilátástalanná 

tette a háborúból való kiválást és a németek melletti kitartásban bízó erőket erősítette meg. 

1944. augusztus 25-én Sepsiszentgyörgyre érkezett Johannes Friessner vezérezredes, a 

német Dél-Ukrajna Hadseregcsoport parancsnoka, akinek alárendeltségébe rendelték a 

Székely Határvédelmi Erőket. Emellett a hadseregcsoport alárendeltségébe lépett az Erdély 

védelmére felállított magyar 2. hadsereg is. A 2. hadsereg-parancsnokság 1944. augusztus 

végén alakult meg Kolozsváron a IX. hadtest törzséből, a vezérezredessé előléptetett 

Veress Lajos irányításával. A hadsereg zöme 1944. szeptember 5-én támadást indított a 

Déli-Kárpátok szorosainak elfoglalására, hogy megakadályozza a szovjet csapatok 

betörését Erdélybe.
974

 A gyors szovjet előretörés miatt végül a hadsereg az Aranyos-folyó 

mögé vonult vissza, majd a tordai csatában küzdött október 7-ig. 

Tehát a 2. Ukrán Front csapatai Dél-Románia elfoglalása után, Észak-Erdély területét 

fokozatosan bekerítették. A német-magyar hadseregcsoport az 1944. szeptemberi 

székelyföldi harcokat és a tordai csatát követően, október folyamán Erdély kiürítésére 

                                       
970

 Egy szovjet alakulat kiváló érdemei elismeréseként kaphatta meg a gárdajelvényt és a zászlót, ami 

magasabb ellátást és presztízst jelentett. 
971

 SZABÓ-SZÁMVÉBER 2011. 94. 
972

 SZABÓ 2002. 187. 
973

 A Székely Határvédelmi Parancsnokságot nem teljesen érte váratlanul a román átállás. Vértes Béla 

vezérkari százados, a magyar katonai hírszerzéstől már 1944 áprilisában kapott információt a román 

diplomáciai körök és a Szövetségesek közötti tárgyalásokról: „Fennakad a szemem! Hiszen azok kezdettől 

fogva oly nagy erővel vetették be magukat az oroszok elleni harcba! Hogy lehet ez?” Lásd: HL TGY. 3456. 

153. 
974

 A magyar 2. hadsereg alárendeltségében a II., IX. hadtestek és a Székely Határvédelmi Parancsnokság 

állott, alárendelt alakulataikkal: 2., 7., és 9. póthadosztály, 9. határvadászdandár, 2. páncéloshadosztály, 25. 

gyaloghadosztály, 27. könnyű hadosztály, 1. és 2. hegyi pótdandár, 1.-5. határvadászcsoport és a 10. 

rohamtüzérosztály. Lásd: UNGVÁRY 2006. 313. 
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kényszerült. Ezért a székelyföldi harcok egy, a terület tervszerű feladását jelentő 

hadművelet keretében zajlottak, mely lelassította a Vörös Hadsereg előnyomulását. 

A szovjet 7. gárdahadsereg
 
lövészalakulatai, valamint a 23. harckocsihadtest páncélosai 

az augusztusi moldvai győzelmek után, a szétvert német csapatok maradványait maguk 

előtt hajtva, augusztus 26-án érték el az akkori Magyarország határát az Úz-völgyében, 

ahol a sepsiszentgyörgyi 11. székely határőr-zászlóalj rövid harc után visszavonult a túlerő 

elől. A mögöttük elhelyezkedő Mátyás-király erődöt védő 32/1. erődszázad szintén az 

állások kiürítésére kényszerült. Csíkszentmárton irányában, az Aklos-csárdánál lévő 

állásokban a védelem fő erejét a 26. határvadász-zászlóalj képezte, melyhez csatlakoztak a 

székelyudvarhelyi 34. határvadász-zászlóalj részei, a kaposvári 10. rohamtüzérosztály egy 

ütege
975

 és Moldvából visszavonult német alakulatok maradványai. A német csapatok kis 

létszámuk ellenére, gépesítettségük és nagyszámú nehézfegyverzetük miatt, nagy tűzerővel 

rendelkeztek.
976

 A völgyben az elkövetkező napokban hullámzó harc alakult ki. A 

határvadászok málházott csapatai könnyebben mozogtak az általuk ismert terepen, mint a 

hegyi felszereléssel nem rendelkező szovjet alakulatok. Szintén augusztus 26-án a 

Csobányos-völgyében betörő szovjet csapatok elől a baróti 13. székely határőr-zászlóalj 

alosztályait visszavonták az 1494 m magas Szellő-tető irányába, ahol augusztus 30-tól a 

34. határvadász-zászlóalj vette fel a küzdelmet a túlerő ellen. A szovjet aknavetők nagy 

száma súlyos veszteséget okozott a zászlóaljnak, mely két nap alatt közel 290 főt veszített, 

akik megsebesültek, hősi halált haltak, eltűntek vagy fogságba estek. A hegygerincet 

azonban sikerült megtartani, így a szovjet csapatok nem tudtak Csíkszépvíz felé kitörni és 

a Gyimesi-szorost bekeríteni. A 34-esek állásait a marosvásárhelyi 23. határvadász-

zászlóalj erősítette meg.
977

 Csíkmenaság peremhegyeit a parajdi 18. székely határőr-

                                       
975

 Az üteg rohamtarackokkal volt ellátva. A lapos, kis célfelületet mutató és hatásos fegyverzetű Zrínyi 

rohamtarack a magyar rohamtüzérség legfőbb fegyverének számított. Forgótornya nem volt, s a vezető 

melletti homlokgéppuska helyére egy 10,5 cm űrméretű, 1940 mintájú tarackot szereltek be. Mellső 

páncéllemezei 75 mm vastagságúak voltak. 1944 szeptemberéig hozzávetőlegesen 66 darab Zrínyi 

rohamtarack készült el. SZABÓ-SZÁMVÉBER 2011. 265. 
976

 A német gyalogság harcászata és tűzrendszere a nagy tűzgyorsaságú 7,92 mm-es MG 34 vagy MG 42 

típusú általános célú géppuskákra épült. Kétlábú állványról vagy csípőből könnyűgéppuskaként 

(golyószóróként) használták ezeket, háromlábú állványról pedig tartós tűz lövésére is alkalmas 

nehézgéppuskaként. A lövész-raj egy, a páncélgránátos lövész-raj pedig két könnyűgéppuskával 

rendelkezett. Ezek tűzerejét egészítették ki a katonák többségénél megtalálható 7,92 mm-es Kar 98 

karabélyok, 9 mm-es MP 40 géppisztolyok, kézigránátok, puskagránátvető. 1944-től minden raj kapott 

legalább egy Panzerfaust-ot is (páncélököl). Az MP 44 (Sturmgewehr) kisebb mennyiségben állt 

rendelkezésre. SZABÓ-SZÁMVÉBER 2011. 252-253. 
977

 A Marosvásárhelytől dél-nyugatra lévő határzónát az un. „Tabay-harccsoport” és a német 8. SS-

lovashadosztály részei védték. Dél-Erdély felől ekkor még nem érkezett számottevő szovjet-román támadás 

Székelyföldi irányában. 
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zászlóalj védte a Szellő-tető és az Úz-völgye között, kiegészítve csíki székely határőr 

alosztályokkal. 

1944. augusztus 27-én az Ojtozi-szorosban is fellángoltak a harcok, ahol a székely 

határőr-zászlóaljak mellett a 24. határvadász-zászlóalj képezte a főerőt, Pozsonyi Attila 

alezredes vezetésével. Az augusztus 28-i német-magyar ellentámadás sikerét a sósmezői 

24/1. erődszázad kitartása is biztosította, mely szeptember 1-én ürítette ki az erődöt. 

Augusztus 31-én, Sepsiszentgyörgyön rakodtak ki a német 4. hegyihadosztály csapatai, 

melyek azonnal bekapcsolódtak a dél-nyugati határsáv védelmébe.
978

 Az Ozsdola–Bereck–

Lemhény–Torja–Kászonújfalu általános terepszakaszon a magyar-német kötelékek 

szeptember 9-ig tartották magukat. Majd a háromszéki határvadász- és székely határőr-

zászlóaljak fokozatosan északi irányú visszavonulásba kezdtek Kézdivásárhelyen 

keresztül. 

Szeptember első napjaira Székelyföld összes szorosára rázárkózott a szovjet haderő, a 

9. határvadászdandár parancsnoka, Szász Ferenc vezérkari ezredes Besztercén, tiszti 

értekezleten hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a szovjet csapatok vészesen közelednek 

Dél-Erdélyben is: „a helyzet súlyos, az orosz erők túlerőben vannak, csak a legnagyobb 

hősiesség tudja megállítani, ha nem, az ország elveszett.”
979

  

A Gyimesi-szorosban szeptember 1-jén érte az első támadás a csíki 70. 

határvadászcsoport zászlóaljait a szovjet 7. gárdahadsereg és a Gorskov lovas-gépesített 

csoport részéről. A szoros bejáratától északra lévő Bilibók-tetőn védekező csíkszépvízi 4. 

székely határőr-zászlóalj, néhány napi szovjet felderítő próbálkozás visszaverése után 

visszavonult.
980

 A Gyimesi-szoros bejáratánál védekező 32. határvadász-zászlóalj 

harccsoportja 1944. szeptember 11-én este vonult vissza a túlerő elől a Gyergyói-medence 

irányába.
981

 Gyergyó és Csík környékére beérkezett erősítésként a székesfehérvári 2. tábori 

gyalog póthadosztály, melynek részei először a Békás-, majd a Gyimesi-szoros környékén 

léptek harcba.
982
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 Lásd: BRAUN, Julius: Enzian und Edelweiss. Die 4. Gebirgs-Division 1940-1945. Bad Nauheim, Verlag 

Hans-Henning Podzun, 1955. 
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 HL TGY. 3282. ÉLTETŐ Gábor: Hadinapló. 
980

 Lakatos Imre hadinapló. 
981

 Székelyföld tervszerű, több ütemben végrehajtott kiürítésének harmadik vonala volt a „C” vonal, amely a 

Gyimesbükk–Pogány-havas–Madéfalva–Csíkszereda–Tolvajos-tető–Székelyudvarhely–Székelykeresztúr 

terepszakaszon húzódott. Szeptember 11-én e vonal több szakaszon már nem volt tartható a saját csapatok 

által. 
982

 A magyar hadvezetés 1944. augusztus 24-én elrendelte a hátországbeli kiképző alakulatokból felállítandó 

tábori póthadosztályok mozgósítását. Valamennyi hadtest és az 1. és 2. hegyidandárok felállították 

pótseregtesteiket. A tábori póthadosztályok többnyire három gyalog tábori pótezredből (egyenként három 

zászlóaljjal) és egy tüzér tábori pótosztályból álltak. Hadosztály-közvetlenként egy-egy felderítő tábori 
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27. Hadműveletek Székelyföld területén 1944. szeptember 10. és 15. között. 

 
1944. augusztus 31-én a Székely Határvédelmi Parancsnokság Csíkszeredából 

Gyergyószentmiklósra helyezte át székhelyét. Nemsokára a Tölgyesi- és a Békás-szorosok 

védelmét ellátó 65. határvadászcsoport védelmi vonalát is megtámadták a szovjet csapatok. 

A gyergyószentmiklósi 1. és a székelyudvarhelyi 14. székely határőr-zászlóalj határőrei 

                                                                                                                    
pótosztályt, híradó- és utász tábori pótszázadot és egy kétlöveges légvédelmi gépágyús tábori pótszakaszt 

kaptak. Egy gyalog tábori pótzászlóalj létszáma mintegy 600 főt tett ki. Zászlóaljanként csak két lövész 

pótszázadot és egy nehézfegyver-századot szerveztek. Lövész pótszázadonként hat golyószórót, két-két 

gránátvetőt és nehézpuskát, nehézfegyver-századonként pedig négy-hat géppuskát és további négy 

aknavetőt, valamint két páncéltörő ágyút rendszeresítettek. A székesfehérvári 2. tábori gyalog 

póthadosztályt a hadvezetés Székelyföldre irányította, Clenner Imre vezérkari ezredes irányításával. 1944. 

augusztus végén mintegy félmilliónyi magyar katona állt fegyverben és további 170.000 fő szolgált pót- és 

békealakulatokban. SZABÓ-SZÁMVÉBER 2011. 74, 263. 
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szeptember 3-án a Békás-szoros két oldalán vették fel először a harcot a szovjet 40. 

hadsereg, 51. lövészhadtestével. A határőrök állásaikat órák alatt elhagyták. A védelmi 

állásokat a 21. határvadász-zászlóaljnak sikerült néhány napig megtartani, német 

alakulatok segítségével. Az 1944. szeptember 11-i visszavonulást követően, a zászlóalj 

maradványai a Maros-völgyébe vonultak vissza, hiszen akkor már Székelyföld déli része ki 

volt ürítve. 

Szeptember 4-én a Székely Határvédelmi Parancsnokságot a német 8. hadsereg, XVII. 

hadtestének alárendeltségébe utalták, majd a németek kikapcsolták a hadműveletek 

irányításából.
983

 Napok múlva Gyergyószentmiklósról a Székely Határvédelmi Erők 

parancsnoksága és törzse Szászrégenbe vonult vissza. A háromszéki és csíki alakulatok 

szeptember 20-ra, Szovátán keresztül, a Görgény-völgyébe vonultak vissza. A gyergyói 65. 

határvadászcsoport maradványai pedig a Maros szűkületében lévő 21/6. erődszázad 

szalárdi védőkörletében és a környező hegyekben foglaltak védőállást, Ratosnya és 

Palotailva környékén. A Görgény-völgyében lévő csapatokat a 2. tábori gyalog 

póthadosztály-parancsnokság, a 65. határvadászcsoport maradványait pedig a német 3. 

hegyihadosztály-parancsnokság
984

 alá rendelték az északabbra lévő 69. 

határvadászcsoporttal együtt.
985

 Szeptember végére a székelyföldi csapatok nagy része 

német magasabb parancsnokságok alá került.
986

 

A szovjet csapatok a szalárdi erőd bekerítése érdekében, főerőikkel 

Görgényüvegcsűrnél támadták meg a székelyek állásait. Az október 8-ig tartó harcok során 

a székelyföldi alakulatok elvéreztek. A Székely Határőrség egy része már a keleti 

szorosokból való visszavonulás során hazaszökött.
987

 A határvadászok csak az október 8-i 

visszavonulást követően kezdtek hazaszállingózni, amikor látták, hogy Székelyföld szovjet 

megszállás alá került. A 69. határvadászcsoport csapattestei szintén október első feléig 

voltak védelemben a Kelemen-havasok, Borgói- és Borsai-hágók körzetében, német 

alárendeltségben, ők vonultak vissza legutoljára a Keleti-Kárpátok szorosaiból a 

székelyföldi alakulatok közül. A 27. székely könnyű hadosztályt 1944. szeptember 10-én 
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 Az alárendelést megkövetelte az egységes harcvezetés is. 
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 Lásd: KLATT, Paul: Die 3. Gebirgs-Division 1939-1945. Bad Nauheim, Verlag Podzun, 1958. 
985

 Johannes Friessner vezérezredesnek, a Dél-Hadseregcsoport parancsnokának visszaemlékezésében 

olvashatjuk: a magyar csapatok „nem keltettek valami bizalomgerjesztő benyomást. A románoknál szerzett 

keserű tapasztalatokból okulva, azonnal német alárendeltségbe helyeztük és német kötelékekkel keverve 

állítottuk hadrendbe őket.” Lásd: FRIESSNER, Hans: Árulások, vesztett csaták. A Wehrmacht harcai 

Magyarországon 1944-45-ben. Budapest, Co-Nexus Print-teR, 1992. 111. (A továbbiakban: FRIESSNER 

1992) 
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 VERESS 1973. 44. 
987

 Eddig olyan, a magyar 2. hadsereg-parancsnokság által kiadott dokumentum nem került elő, amely 

elrendelte volna a Székelyföld kiürítését. 
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vonták ki a magyar 1. hadsereg alárendeltségéből, haza szállították Erdélybe, majd a 

seregtest zömét szintén a Kelemen-havasoktól északra vetették be, a német XVII. hadtest 

alárendeltségében.
988

 

 

 

28. Általános helyzet 1944. október első napjaiban („G” vonal) 

 

Október elejére a Székely Határvédelmi Parancsnokság alárendeltségéből minden 

alakulatot kivontak, majd október 12-én, Nagysajón a parancsnokság felszámolta önmagát. 

A törzs vezérkari tisztjeit és beosztottaikat, zömmel a IX. hadtestparancsnokság törzsébe 

helyezték át. E napon Horváth Ferenc vezérőrnagyot pedig a tordai csatából visszavonuló 

nagyváradi 25. gyaloghadosztály parancsnokává nevezték ki.
989

 

A székelyföldi alakulatok maradványait 1944. október 17-én, Szatmárnémeti 

környékén összevonták és létrehozták a három határvadász-ezredből álló 9. határvadász-

hadosztályt, mely a német 8. hadsereg alárendeltségében, november első napjaiban a Tisza 

vonalának védelmében vérzett el a szovjet áttörés következtében (a Tisza-tó környékén).
990

 

A hadosztály maradványait a Dunántúlra vonták ki, ahol különböző alakulatok között 

osztották szét a legénységet. Sokan a dunántúli ütközetekben tűntek el vagy estek szovjet 

hadifogságba. Más részük Németországba került kiképzésre, majd 1945 tavaszán az angol 

                                       
988

 BEREKMÉRI 2015. 179. 
989

 HL II. 1479. M. kir. 25. gyaloghadosztály iratai. 2. doboz. Hadműveleti napló. 1944. október 12. 
990

 Búzás Imre visszaemlékezése. 79. 
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és az amerikai csapatok fogságába került. A nyugat-európai hadifogolytáborokból a 

foglyok zöme már 1946-ban hazatérhetett. A szovjet hadifogolytáborokból a foglyok 

nagyobb része 1948-ban érkezett haza Székelyföldre. 

 

XII. 3. A határvadász-zászlóaljak a székelyföldi harcokban 

Az augusztus 23-i román átállást követően már senkinek sem lehetett kétsége afelől, 

nem csak a legfelsőbb hadvezetésben, de az egyszerű emberek körében sem, hogy az 

ellenség hamarosan, napokon belül eléri a magyar határt kelet felől. A határvadász-

zászlóaljak katonáinak nagyobb része önbizalommal tekintett a harcok elé, annak ellenére, 

hogy a tisztikar egy részét leszámítva, puskaport nem szagolt emberekről volt szó. Az 

1940-1941-ben bevonult generációk három éves katonai kiképzésen voltak túl. Az 1942-

ben bevonulók két évet, az 1943-ban bevonulók pedig egy évet szolgáltak a hegyek között 

elzárt laktanyák falai között és a magas hegyek gyakorlóterein. A háború általános 

helyzetéről nem sok információval rendelkeztek. Amennyiben a sajtó eljutott hozzájuk, 

propaganda szólamokkal teletűzdelt cikkeket olvashattak. A „Székely Határőr” 1944. 

augusztus 7-i számában „Indokolt-e a kishitűség?” címmel jelent meg cikk az általános 

katonai helyzetről. A névtelen „ezredes” szerző magas rendfokozata eleve sugallhatta, 

hogy a cikk írója szakavatott a katonai kérdésekben. Az eszmefuttatás az 1916 évi 

helyzetet hasonlította össze az 1944 őszi helyzettel, miszerint 1916-ban az osztrák-magyar 

haderő ugyanott hárította el az orosz támadást a Kárpátok előterében, ahol most is zajlanak 

a harcok. Akkor Románia ellenfél volt, most szövetséges. Nyugaton Franciaországot 1916-

ban nem sikerült legyőzni, most az csak harci előtér. Olaszország szintén a Központi 

Hatalmak ellen volt, ma harctér, de a déli részen és nem Tirolban zajlik a küzdelem. A 

keleti német arcvonal sokkal nyugatabbra állott, a Balti-tengert az oroszok zavartalanul 

használhatták. Japán szintén az Antant oldalán harcolt, most viszont kezében tartja a 

csendes-óceáni szigetvilágot. Ma a közép-európai népek mind Németország oldalán 

harcolnak. A Balkánon angolszász támadó egységek álltak Szalonikiben. 1916-ban 

egyedül a magyarságnak több hősi halottja volt, mint a most harcoló magyar haderő 

összlétszáma. Az akkori rosszabb helyzetben az emberek sokkal bizakodóbbak voltak, 

mint ma – érvelt a szerző.
991

 Ha figyelembe vesszük a kor átlagemberének a hírzárlat 

miatti tájékozatlanságát
992

 a nemzetközi viszonyokat illetően, akár hihetőnek is tűnhet a 
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 Székely Határőr, 1. (1944) 7. sz. 
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 A második világháború alatt a különböző hadviselő felek között teljesen megszakadt a szabad 

információáramlás. 
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fenti eszmefuttatás. A hivatásos tisztikar tájékozottabb volt, viszont esetükben számításba 

kell vennünk az anyaországi szocializáció következményeként az erőteljes 

bolsevizmusellenességet is, a parancsok feltétlen teljesítése és a fegyelem mellett.
993

  

A júliusi mozgósítás után a határvadász-zászlóaljak kivonultak védőállásaikba vagy 

alosztályaik partizánvadászatokon vettek részt az erdős területeken. A 32. határvadász-

zászlóalj is elhagyta a gyimesfelsőloki kaszárnyákat, amelyre így emlékezett Both József 

honvéd: „No, oztán a háború reánk csapott, előre ki kellett vonuljunk, a kúferokot 

felrakatták a tanterembe egy rakásba, s a sok drága holmim ott maradt. Pedig a kúferemre 

a nevem reja vót festve, s hogy hova való vagyok, minden, szép új kúfer vót. Aztán adtak 

egy-egy hátizsákot, s abba tettünk szereléket, s élelmet, amit adtak. S akkor a kaszárnyából 

kivonultunk oda a faluba, házakhoz, s akkor még feljártunk Ugra-patakába. Kiháltunk oda, 

a lovaknak helyet csináltunk az erdőbe, s oda megkötöztük. Raktunk egy nagy tábortüzet 

sok hasogatott fából, olyan tűz vót, ott melegedtünk meg este. Minden kettő csinált sátorból 

egy kalibát, hogy abba bé feküdjünk. S a végihez, a sátornak a széle alatt csináltunk egy 

kicsi füttőcskét, s tüzet es tettünk, hogy a lábunkot legalább melegítsük.
 994

 Két hétig 

vótunk, aztán a faluba széjjel osztottak, s aztán el kellett menni ki oda, met jöttek az 

oroszok, ahogy a csángók mondták: jöttek az orosszak, de nem mind hoztak, hanem mind 

vittek.”
995

 

A laktanyákat azért is el kellett hagyni, mivel légitámadás esetén az épületek könnyű 

célpontot mutattak volna az ellenséges repülőgépek számára. A román átállást követő 

napon, augusztus 24-én mindenhol bevonultatták a határvadász kisőrsöket a tiszti 

őrsökhöz, melyekből szakasz vagy századerejű harccsoportokat szerveztek. Különösen 

fontos feladat volt ez a fő átjárókban. Miközben vonultak vissza a német csapatok a 

Gyimesi-szorosban, Dittróy Ödön ezredes, a 70. határvadászcsoport parancsnoka a 

gyimesbükki határátkelő védelmére egy harccsoportba szervezte a 35. és a 44. hegyiágyús 

ütegeket, a 6/4. határőrszázad egyik szakaszát, egy légvédelmi tüzérüteget, a vasúti 

hídőrséget és a 32/4. tisztiőrsöt. A századerejű harccsoport élére a tiszti őrs parancsnokát, 

Sebő Ödön főhadnagyot nevezte ki.
996

 Emellett Gyimesbükk-Gyimesközéplok területére 

vonultak fel a csíkkarcfalvi 5. és a csíkszeredai 6. székely határőr-zászlóalj egyes századai 
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 NAGY 2014. 137-138. 
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 Amennyiben egy csapattest bármely célból elhagyta béke elhelyezési körletét, ideiglenes tartózkodási 

helyén állomásőrséget létesített, s a helyőrségben megszokott szolgálatokat ily módon tábori körülmények 

között is megszervezte. 
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tartalékba, továbbá előre vonták a 32. határvadász-zászlóalj közvetlen aknavető szakaszát 

is. Ezen kívül a gyimesbükki vasútállomásnál települt még egy légvédelmi gépágyú, amely 

szükség esetén ugyancsak tüzelhetett földi célpontra.
997

 Tehát a szoros lezárására 

megfelelő tűzerővel rendelkezett a magyar-német védelem, köszönhetően a környező 

magaslatoknak is. Ha számításba vesszük a Tatros-völgyében lévő 32/3. és a 32/2. 

erődszázadok völgyzárait is, akkor valóban ésszerű volt a szovjet csapatok részéről a 

Tatros-völgyének megkerülése a Csobányos-völgyén keresztül, majd a Szellő-tető (1494 

m) elfoglalása általi kijutása a Csíki-medencébe, vagyis a Gyimesi-szoros bekerítése. 

 

29. A gyimesi-szoros védelme 1944 őszén 

 

Hasonló okokból, a szovjet csapatok az Ojtozi-szorost északról kerülték meg a Kászoni-

medence irányába, a Békás-szorost és a Tölgyesi-szorost a szorosoktól délre lévő 

magaslatokon keresztül. Az Úz-völgyében pedig arctámadást intéztek a székely határőrök 

és a 32/1. erődszázad ellen, amit csak hátrább sikerült feltartóztatni. 

 A hegyszorosokban támadó szovjet egységek szeptember elején még csak zászlóalj
998

 

vagy ezred
999

 erejűek voltak, és először csupán felderítést végeztek, hogy a zöm
1000
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kaptak. SZABÓ-SZÁMVÉBER 2011. 238. 
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csővel), egy 120 mm-es aknavető üteggel (hét csővel) rendelkezett. SZABÓ-SZÁMVÉBER 2011. 238. 
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támadásának idejére felderítsék a magyar védelem erejét és tűzfegyvereinek 

elhelyezkedését, ami néhány napot vett igénybe. Kisebb vagy kevésbé fontos támadások, 

illetve helyi összecsapások idején az un. beszivárgás módszerét alkalmazták, amikor 

kisebb, de jól felszerelt alegységek az éjszaka leple alatt átlopakodtak az ellenséges állások 

között, és ott befészkelték magukat. Felszámolásuk sok nehézséget okozott a magyar-

német csapatoknak.
1001

 1944. szeptember 6-án a Békás-szorost délről megkerülő szovjet 

zászlóalj így tudta elfoglalni Gyergyószentmiklóst,
 1002

 ahol még a Székely Határvédelmi 

Parancsnokság törzsének katonáit is bevetették, hogy visszaverjék a támadást. 

A szovjet katonák számára szokatlan volt a hegyi terep, utánpótlási vonalaik 

megnyúltak és hegyi felszereléssel sem rendelkeztek, azonban a keleti hadszíntér poklában 

edződtek. Az értelmetlen tömegtámadások idején elszenvedett veszteségekbe és a 

szabadság nélküli, állandó frontszolgálatba fásultan törődtek bele. Tyimoftej szovjet 

katona szakács volt a szovjet 50. hadseregben: „Amikor az első vonalban dolgoztam, 

kihajtottam oda, egy slukkra bevágtam egy pohár denaturáltat (ipari szeszt), és többé 

semmi sem érdekelt. Körülöttem csakúgy fütyültek a gránátok és a golyók, én meg csak 

énekeltem, és osztottam az ételt a katonáknak. Ó, imádtak, hogy imádtak a katonák!”
1003

 

Az archaikus kulturális viszonyok is meghatározták az egyes szovjet katonák mentalitását. 

Iván Kupcov így nyilatkozott egy haditudósítónak: „Nekem egyszerű lelkem van, egyszerű, 

mint a balalajka. Nem fél a haláltól. Akiknek értékes lélek adatott, azok félnek a 

haláltól.”
1004

 

Az a tény, hogy hegyek között a védelem, elegendő erő hiányában nem tudott 

összefüggő arcvonalat képezni, erősen aggasztotta a magyar katonai vezetést. A 

határvadász-csoportparancsnokok a határvadász-zászlóaljak ellentámadásaival igyekeztek 
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elhárítani a beszivárgó szovjet egységek támadásait. Augusztus 28-án a 32. határvadász-

zászlóalj lövészszázadai
1005

 és legalább egyik páncéltörő ágyús szakasza biztosan részt vett 

a Csobányos völgyében indított ellentámadásban. Ambrus Endre honvéd páncéltörőágyús 

szakaszban szolgált: „Amelyik vót a hajtó, azt mondtam neki, mikor mentünk bé oda 

Csobányosba, hogy ne itt a lovak nem tudják az ágyút visszahozni, de biza, mondta. De 

mikor támadtak minket, úgy mentünk kifelé, mint a golyó mű es. (…) A 32/1. századot 

levezényelték, hogy mennek a pataknak a bal oldalán, a 32/2. század az út jobb oldalán. 

De mikor megütköztek az oroszokkal, a sebesülteket úgy hozták vissza, hogy… egymás 

után. Mű hától vótunk egészen, úgyhogy münköt egyáltalán nem értek el.”
1006

 A szovjet 

katonák felmásztak a fákra és meglepetésszerűen nyitottak tüzet az előnyomuló zászlóaljra, 

melynek több harccsoportját szétszórta a gyalogsági tűz. A határvadászok zömének 1943 

M. puskája közelharcban alul maradt a szovjet gyalogság nagyszámú PPS-41 

géppisztolyával szemben. Továbbá a szovjet aknavetők tüzét sem tudta ellensúlyozni a 

zászlóalj gyalogsági nehézfegyvereinek jóval mérsékeltebb tűzereje. A visszavonulás 

közben Kund Béla alezredes lovát is aknatalálat érte, a zászlóaljparancsnok a Szellő-tető 

irányába menekült vissza törzsével. A völgyben a baróti 13. székely határőr-zászlóalj 

katonái a 32-esek támadása előtt vonultak vissza: „A hátunk mögött harci állást foglalt 32-

esek héttagú kerékpáros rajt küldtek a határsorompó irányába felderítés céljából. (…) Az 

oroszok, cselt alkalmazva, mind a hét kerékpárost visszaengedték (nyilván ők elrejtőztek a 

fák sűrűjében), akik jelentették, hogy le a határsorompóig egy szál ellenség sincs. És 

ezután következett be a borzalmas tragédia, amit a 32-esek pusztulását eredményezte. 

Feltűrt ingujjal, jobb csuklóba akasztott puskával az út két szélén libasorban indultak 

vesztükbe. Alig hagyták el a második útkanyart (Csobányosba keskeny út vezet), két 

oldalról olyan iszonyú tüzet kaptak, hogy csak néhány véres katonát láttunk 

visszatámolyogni.”
1007

 

A szovjet alakulatokkal szemben, a határvadászok az erdős terepen málhásállataik 

segítségével könnyebben tudtak gerincről-gerincre vonulni és az ellátórendszerük is 

zavartalanul működhetett. Míg a szovjet egységek, ha túlzottan elszakadtak a 

főútvonalaikon tartózkodó utánpótlást szállító járműveiktől, gyakran élelem és lőszer 

nélkül maradtak, ami végzetes volt számukra. A 2. Ukrán Front parancsnoksága így 

motiválta katonáit: „Hazánk katonája! A Kárpátok szívében harcolsz. Hatalmas hegyek 
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vesznek körül. Nem könnyű itt harcolni. A szűk átjárók, a vad hegyi folyók utadat állják. 

De te mindenhol átjutsz. Mert te orosz
1008

 katona vagy.”
1009

 A 2. Ukrán Front csapatai a 

Sztavka parancsait betű szerint kellett végrehajtsák. Az alsó vezetés parancsnokai kész 

támadási terveket kaptak, melyeken gyakran nem változtathattak akkor sem, ha világosan 

látták, hogy megvalósíthatatlan.
1010

 

Augusztus 30-ára a szovjet csapatok a Szellő-tetőig hatoltak előre a Csobányos-

völgyében, ezért a 34. határvadász-zászlóaljat vetették be a magaslat védelmére.
 
A szovjet 

gyalogsági támadást a mindent elborító aknavető tűz előzte meg. A határvadászok árkaikba 

és lövészgödreikbe húzódva várták a szovjet gyalogság közeledését. Általában a szovjetek 

felzárkózása után, egyre nehezebben tudták viszonozni az ellenséges tüzet, a túlerő és a 

szovjet tűzfegyverek nagyobb létszáma miatt. A szovjet sorozatvetők
1011

 tüze pszichológiai 

hatást is gyakorolt a védőkre. A védőállások ellen megindított gyalogsági rohamot 

legtöbbször kézigránátdobással sikerült megállítsák. A visszahúzódó szovjet gyalogság 

háta pedig könnyű célpontot jelentett a jól elhelyezett géppuskáknak és golyószóróknak. 

Általában naponta kétszer indítottak támadást a magyar védelmi vonalak ellen.
1012

 A 

határvadászok rendkívüli nyomás alatt vészelték át az első harcokat, a tűzkeresztséget. Az 

hogy kevesebb alkalommal fordult elő az állások önkényes elhagyása a székely határőr-

zászlóaljakkal szemben, a kiképzés alatti sulykolásnak volt köszönhető. A gyakorlatok 

során az állandó ismétlés, bizonyos mozdulatokat, például kezelési fogásokat a katonánál 

ösztönössé tett, hogy képes legyen helyesen cselekedni, amikor az ellenséges tűz bénító 

hatása alatt állt.
1013

  

A harctéri tapasztalat nélküli tisztikar sem volt mindig a helyzet ura. Amikor augusztus 

31-re a 34. határvadász-zászlóalj már közel 300 főt veszített a Szellő-tető körüli 

magaslatokon. Bathó Zoltán ezredes, zászlóaljparancsnok idegösszeomlást kapott és hátra 

kellett szállítsák.
1014
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30. A 70. határvadászcsoport arcvonala a Csíki-havasokban 

 
Dénes Domokos szakaszvezető Csíkbánkfalván találkozott parancsnokával: „Az 

elsősegély kapuja mögött ült az ezredes úr, idegileg összeroppanva, mikor a történtek felől 

érdeklődtem, zokogni kezdett. (…) Mindennek vége szakaszvezető úr – mondotta Kusztura 

(küldönc bácsi) -, maghalt Laci, Sanyi, Gyuri, Áron. Mintha valaki nagyot sújtott volna a 

fejemre, olyan érzés fogott el. Hang nem jött ki a számon, könny nem szökött a szemembe, 

lábaim reszketni kezdtek, nem hittem, újrakérdeztem százszor és akkor sem hittem. Aztán 

sok-sok idő múlva egy kert alá ereszkedtem egyedül és elkezdtem sírni hangos zokogással, 

mint egy gyermek. Azután soha nem volt többé jó barátom.”
1015

  

Az első bevetésben részt vevő fiatal katona lehetetlennek találta a szakadék áthidalását a 

háború azon megjelenítése között, amelyet pl. festményeken látott és azon háború között, 

amely a valóságban megmutatkozott, a viselkedés azon módja között, amelyet a 

bajtársainak, tisztjeinek vagy alárendeltjeinek és ő magának is tanúskodniuk kellett volna, 

és azon módja között, amelyet ténylegesen tanúsítottak. Veszélyesen felkészületlen volt a 

gyávaságra, a zűrzavarra és a rémületre, amikor ténylegesen találkozott vele, továbbá a 

szenny és a fáradtság kumulatív felőrlő hatására is.
1016

 

Dittróy ezredes, 70. határvadász-csoportparancsnok is csupán pár napig bírta a nyomást, 

hamarosan szív panaszokkal szállították hátra. Füzesi Péter alezredes, a 14. székely 

határőr-zászlóalj parancsnoka a Békás-szorosban kapott idegösszeomlást, még a harcok 

kezdetén. 
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Sebő Ödön főhadnagy, a gyimesbükki 32-ős határvadász harccsoport parancsnoka 

szeptember 2-án esett át a tűzkeresztségen: „Rémisztő hajrá kiáltás közben (ami leginkább 

a félelem hangja volt), szememet eltakarva, egészen közelre, emberre dobáltam a 

kézigránátokat. Ez olyan döbbenetes hatást gyakorolt rájuk, hogy, azt hiszem, eldöntötte a 

kézitusa sorsát. Az ellenség többszöri bukfenccel, hanyatt-homlok rohant vissza a lejtőn. 

(…) Ma is úgy érzem, hogy e tűzkeresztség alkalmával legalább úgy féltem, mint bármelyik 

székely legényem. Ezt nem szégyellem bevallani. Szorongó rettegésem talán annyival volt 

nagyobb az övékénél, hogy engem még az értük viselt felelősség súlya is nyomott.”
1017

 

Sebő főhadnagy harccsoportja, egészen szeptember 11-ig kitartott a szorosban. A 

határvadász-zászlóalj katonáit motiválhatta az összetartozás tudata, küldetéstudat, 

önfeláldozás, nemzeti öntudat, önbizalom és hiszékenység is. Az alakulat kiképzésének 

idején, a közösségi szellem kialakulását elősegítette a faluközösségekből magukkal hozott 

hagyomány, a küldetéstudatot biztosította a magyar katona honvédő szerepéről alkotott 

képük, önfeláldozó magatartásra a kemény kiképzés nevelte rá a honvédeket (ehhez alapul 

szolgált az otthonról hozott értékrend), a nemzeti öntudat a korban a közgondolkodás és a 

szocializáció egyik alapját képezte (a haza védelmének szent kötelessége), önbizalmat 

biztosíthatott a hegyi határvadász csapatnem elit jellegének tudata, a hiszékenység a valós 

katonai és politikai helyzet nem ismeréséből fakadhatott. Viszont Székelyföld kiürítése 

után egyértelművé vált számukra a háború elvesztésének ténye és morális válságot éltek át 

a harcok folytatását illetően. 

Az Ojtozi-szoros bejáratát védő sósmezői tiszti őrs parancsnoka, a 24. határvadász-

zászlóalj főhadnagya, Cseh György volt. 71 fős harccsoportjával augusztus 28-tól közel hét 

napon át tartott ki a szovjet-román támadó erők ellen, a hetedik napon katonái közül egy 

szakaszvezető maradt csupán életben, aki a hátrább lévő 24/1. erődszázad körletébe 

menekült vissza. Cseh György főhadnagy és 70 katonája hősi halált halt!
1018

 Egy jól 

képzett főtiszt irányítani és befolyásolni tudta katonáit, ezáltal kitartást és lendületet 

biztosítva számukra.
1019

 

A Kászoni-medence irányába kitörni próbáló szovjet támadó egységek elleni elhárító 

harcokban halt hősi halált Mező Ferenc tartalékos zászlós, aki a m. kir. Honvédség 17 

tagjaként kapta meg a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet az alakulat géppuskás 

századának tisztjeként: „1944. szeptember 3-án Kászonjakabfalvánál szakasza 
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védőállására zúdult túlerejű ellenséges támadást, mint irányzó, személyesen kezelt 

géppuskatüzével feltartóztatta, majd az utolsó töltény kilövése után, súlyos sebesülése 

ellenére, közelharcban, kézigránáttal öt oroszt megsebesített, végül is kilenc lövéstől 

találva hősi halált halt.”
1020

 Mező tartalékos zászlós visszavonulhatott volna halogató 

harccal, azonban tudatában volt annak, hogy ez esetben a szovjetek északról elzárhatják a 

Kézdi-medencét, ami a 24. határvadász-zászlóalj megsemmisülésével járt volna. Tette 

azért érdemelte ki a legmagasabb magyar harctéri kitüntetést, mert a „halállal szembeni 

készenlét” tudatában is határozottan cselekedő zászlós tette, az „öntudat legpéldaszerűbb 

megnyilvánulása” volt a katonák számára.
1021

 

A 24. határvadász-zászlóalj rendkívüli teljesítménye mögött Pisky Zoltán ezredes, 67. 

határvadász-csoportparancsnok fanatizmusa, jó vezetési képessége és bátorsága is állt, aki 

maga is megsebesült a harcokban.
1022

 Amennyiben pedig román csapatok jelentek meg a 

szovjet csapatok között, szintén kihatott a magyar katonák moráljára, mivel a háború újra 

életre keltette az etnikai előítéleteket, melyek motivációs erővel bírtak. 

Aki a tüzérségnél szolgált, annak az ellenséges gránátok állandó becsapódását kellett 

elviselnie, hiszen az ellenségnek egyik fő célja a hegyi tüzérek állásainak kiiktatása volt. 

Both József tüzér a 32. málházott hegyiágyús ütegnél szolgált a Gyimesi-szoros előterében: 

„Az első lövést mikor megkaptam, nem kaptam meg, csak a hangját, három nap úgy 

rizegtem. Heába, hát ne, nincs háború. Nem lőnek sehonnat, semerre se. Örökké járogatott 

az eszem. Valahogy az izét úgy felrázta bennem, amikor a bécsapódás történt oda mindjárt 

mellettünk. Aztán szokássá vált, tudja ott egész hosszú télen, ősztől ott elmentünk.”
1023

 Az 

1. székely hegyi tüzérosztály-parancsnokság törzsében sem volt kellemesebb a helyzet: „a 

légnyomás benyomott a földbe és azt hittem, hogy a hátamon robban. Hej, Istenem már 

tudjuk mi a háború. Az után nappal csak bujkálva járunk, mint a rablók.”
1024

 A modern 

„háború személytelenségének”
1025

 következménye volt, hogy a katona nem tudta 

beazonosítani a rá leselkedő veszély forrását, ami szorongást okozott. 
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Szeptember elejére a határvadász-zászlóaljak és a 2. tábori gyalog póthadosztály 

ellentámadásai stabilizálták a helyzetet a székelyföldi szorosokban, azonban további 

szovjet erők felzárkózása volt folyamatban, ami szeptember 9 után folyamatos 

visszavonulásokhoz vezetett. A tölgyesi-szorosból utolsónak visszavonuló 21. határvadász-

zászlóalj 1944. szeptember 13-án még a Gyergyói-havasok gerincein védekezett, ahol a 

szovjet csapatok bekerítették és foglyul ejtették a zászlóalj zömét, Adolph Győző őrnagy 

zászlóaljparancsnokkal együtt, aki az utolsó órákban is kitartásra buzdította embereit: „Ne 

hagyjátok székelyek!”
1026

 A védelem addigi sikerét a 21. málházott hegyiágyús üteg 

teljesítménye is biztosította, mely nagy hatékonysággal tüzelt a Hegyes-tető 1505 m 

magas, uralgó hegycsúcs oldalából a gyülekező szovjet csapatokra. Horváth Ferenc 

vezérőrnagy az üteg parancsnokát személyesen tüntette ki
1027

 a főfigyelőben.
1028

 Sok 

parancsnok a második világháborúban közvetlenebbül igyekezett vezetni csapatait, mivel 

az első világháborúban negatív tapasztalata volt fiatal tisztként a „kastély tábornokokról”. 

Új, a kockázatok megosztásával járó vezetési stílust alakítottak ki. Bűntudatot éreztek, 

hogy másokra hárítják a harccal járó veszélyeket.
1029

 

A határvadászok tömeges hazaszökése, Székelyföld 1944. október elejei végleges 

kiürítése során következett be. Addig többnyire kitartottak anyaországi tisztjeik 

parancsnoksága alatt.
1030

 A kiképzés alatti gyakorlatok nem készítették fel a honvédeket 

arra, hogy a mozgóháborút gyakran a polgári lakosság között fogják vívni. A katonák az 

égő falvak és városok láttán döbbentek erre rá. A polgári lakosság szenvedése emlékeztette 

a katonákat az otthoni élet normáira,
1031

 családjaik iránti aggódásuk is segített abban, hogy 

döntsenek. 

A német katonákkal való viszonyuk ambivalens volt, a németek gyakran lenézően 

viselkedtek velük szemben,
1032

 más esetben pedig magabiztosságot adott számukra a 
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harcedzettebb és jobban felszerelt német csapatok jelenléte. Vass Dezső, a 21. határvadász-

zászlóalj szakaszvezetője egy felderítő akcióban vett részt német katonákkal a Tölgyesi-

szorosban. Egyik este sikerült meglepjenek egy, az erdő között megtelepedett szovjet 

egységet: „Mű járőröztünk, s a németekkel én mentem. Az oroszok vonultak ott fel a 

patakba. Mondom, lőjük ne, a szent…it. Ne, hol mennek. Aszongya a német, nem szabad. 

Mán estefelé vót. No, akkor azt mondja, állj meg, most várjuk meg, hogy ezek az oroszok 

hova mennek most. Én nem tudtam németül, csak integettünk egymásnak. Az oroszok 

megtelepedtek, egy ilyen szálláshely vót. S ott kezdtek klánétázni, egy ilyen setét idő lett. 

Azt mondja a német: no, most ki…unk az oroszokkal. A villámgéppuskát le, s a hevedert le, 

egy másikot oda [a túloldalra]. No, azt mondja, most klánétájzanak. Prrr, oda rakott. Lőtte 

a lovakot, asszonyt, embert. Bózse! Bózse moj! Kb. harmincat lelőttünk vagy negyvenet, 

hát amennyin vótak. Azt mondja, ilyen a háború. Nem olyan, hogy egyet lövünk, hanem így. 

No, azt mondja, most menyünk vissza.”
1033

 Hogy pontosan hogyan zajlott le a rajtaütés, 

arról korabeli harcjelentés nem áll rendelkezésünkre, azonban az ehhez hasonló történek 

rávilágítanak arra, hogy a vegyes harccsoportokat jórészt német parancsnokok vezették és 

a határvadászok elsajátíthattak mellettük, egy a túlélést biztosító harctéri rutint. A totális 

háborúban a hadviselő felek a csatateret az „erkölcsi senki földjének”
 1034

 tekintették, ahol 

a harcok idején érvényüket vesztették a jogi normák.
1035

 A modern hadviselés a katonában 

elültette önmaga jelentéktelenségének érzését, aki emiatt a lefegyverzett vagy demoralizált 

ellenség életének is ugyanilyen csekély jelentőséget tulajdonított.
1036

 

A székelyek tömeges hazaszökése a német tábornokok figyelmét is felkeltette. Johannes 

Friessner vezérezredes, a német Dél-Hadseregcsoport parancsnoka keserűen emlékezett a 

problémára: „A magyarok egyes kiemelkedő teljesítményét elismerve, nem hallgatható el 

azonban az sem, hogy több magyar alakulat is csődöt mondott. (…) Pedig Hitler 

főhadiszállásán azt hallottam, hogy a székelyek amolyan elitcsapatot képeznek, s úgy 

harcolnak, akár a tiroli császárvadászok vagy a német hegyivadászok, ráadásul ők 

közvetlenül szülőföldjüket védik. Most azonban éppen ez magyarázta dezertálásukat: nem 
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akarták magára hagyni a portát, mikor jön az orosz! Különböző évjáratú népfölkelők 

voltak, rossz felszereléssel és jókora büszkeséggel.”
1037

 A német katonák teljesítményét 

általában túlhangsúlyozó szerző a népfelkelőket illetően a Székely Határőrségre 

gondolt.
1038

 

 

XII. 4. A Székely Határőrség a háborúban 

1944. augusztus elején a székely határőr-zászlóaljak állásaik tökéletesítésén dolgoztak. 

Téli állásokat készítettek, hogy a hideg időszak beköszöntével fűtött óvóhelyek álljanak 

rendelkezésükre. Emellett kiképzésük állandó jelleggel zajlott, hiszen a fiatal határőrök 

kiképzése megszakadt a kiképzőtáborok felszámolásával, az idősek pedig kevésbé voltak 

tisztában a korszerű harcászattal. A fiatal székely határőrök aggódva tekintettek a jövő elé, 

az idősek az esti tábortüzek mellett első világháborús történeteikkel nyugtatták őket. Jó 

tanácsokkal látták el az ütközetek alatti magatartást és egyéb túlélési mechanizmusokat 

illetően. Sajgó István honvéd édesapjával egy géppuskás rajban szolgált az 1. székely 

határőr-zászlóaljban: „Édesapám mindig mondta, hogy ha aknáznak, feküdj le, ha reád 

esik, úgy meg halsz, hogy meg sem érzed, ha tovább esik, így tölcsérbe szór, 

megmaradsz.”
1039

 Az idősek háborús tapasztalata az első világháború állásharcaihoz 

kötődött, ahol sokszor hónapokig ugyanabban a futóárokban tengették életüket. Ezért 

különböző alkalmazkodási mechanizmusokkal rendelkeztek a monotónia ellen. A 11. 

székely határőr-zászlóalj öreg határőrei az Úz-völgyében, téli szállásaik berendezésekor, 

tréfás feliratokkal gondoskodtak a hangulatról: nyilvántartási iroda=beírlak, 

konyha=kotyvasztlak, étkezde=bekaplak, vágóhíd=agyoncsaplak, hálóterem=horkollak, 

kerékpárszín=gurítlak, lőszerraktár=robbantlak.
1040

 

Mivel részben civil társadalmi életet éltek, a határőrök sokkal inkább áldozatai voltak a 

rémhíreknek, mint a határvadászok. A rémhírkeltés számára kedvező volt a háborús 

időszak, amikor hírzárlat volt, és egyúttal nőtt a rendkívüli, többnyire a fenyegető 

események valószínű és tényleges bekövetkezésének esélye. A híresztelések hatásosságát 

csak fokozta a háborús propaganda uralma, valamint a cenzúrázott sajtó hitelvesztése. Az 
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információhiány miatt előtérbe került a személyes kommunikáció, melynek eredményeként 

a közönség fokozott készenléti állapotba került, s ezzel folyton növekvő keresletet 

támasztott az újabb és újabb információk iránt.
1041

  

Az otthon hagyott családtagokkal való kapcsolat sokkal nehezebbé tette az elszakadást 

is. A fiatal székely határőrök nehezebben váltak el szüleiktől fiatal koruk miatt. Antal 

János honvéd 1944. augusztus 29-én indult társaival a Békás-szorosban lévő 2. székely 

határőr-zászlóalj harcálláspontjára. A zászlóaljparancsnokság gyergyószentmiklósi 

irodájának udvarán kellett gyülekezzenek: „Igen siralmas búcsúzkodás következett az Édes 

Anyámtól, meg Róza nővéremtől, alig tudtunk elválni egymástól, a szolgálatos tiszt kellett 

a kerítés fölött összeszorított kezünket elválassza.”
1042

 Az édesanyja tájékoztatta, hogy 

mennyi német sebesültet látott a városban és hogy a hírek szerint a románok bevezetik a 

hegyi ösvényeken a szovjet partizánokat a magyar esztenákhoz és kifosszák. Ezen az 

éjszaka a gyergyószentmiklósi katolikus templomban az édesanyák egész éjjel imádkoztak 

a helyi plébánossal együtt gyermekeik életéért. 

A székely határőrök nagyobb része nem akart harcolni a szovjet csapatok ellen. Tabay 

József ezredesnek nyíltan meg is mondták véleményüket a háborúról: „Mi a románok ellen 

megvédtük volna földünket, de az orosz sem földünket nem akarja elvenni, sem a kapát, 

kaszát nem veszi ki kezünkből. Velük nekünk nincs bajunk.”
1043

 Az idősek aggódtak otthon 

hagyott családjaikért. Nem szerették volna hátrahagyni egy visszavonulás esetén, mivel 

rettegtek a román megtorlástól: „Az apák feleségeiket búsulták, meg a tehenüket. A fiúk 

szemeiben bizonytalanság látszott. Azt mondtam, ne féljenek, hazamegyünk 

mindannyian.”
1044

 

Demoralizáló hatással volt rájuk, hogy elavult fegyverzetüket és felszerelésüket még a 

harcok előestéjén sem tudták kicserélni. A Gyimesbükktől északra állásba menő szépvízi 

4. székely határőr-zászlóalj századparancsnoka, Nagy Imre főhadnagy, érzékletesen 

számol be a zászlóalj tisztikarának gyűléséről: „Utolsónak szólaltam fel, s kijelentettem, 

hogy amit mondok azt senki sem sugalmazta, úgyhogy annak minden következményét 

vállalom. Csend lett. 
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- A kiadott utasításunk szerinti feladatunk – mondtam – megvédeni a határcsúcsokat, 

amíg nagyobb segítség jön. Ezzel a legénységgel, ezzel a fegyverzettel elveszett ügy itt 

minden. 

Rövid beszédem után az ezredes csak annyit kérdezett: 

- Hát adjuk meg magunkat? 

Nem szóltam többé semmit. Az orra mindenkinek lelógott az állára, s hangtalanul 

eltávoztunk.”
1045

 

Az alacsony fokú kiképzés miatt a tűzkeresztség gyakran az alosztályok 

megfutamodásával járt. A baróti 13. székely határőr-zászlóalj a Csobányos-völgyében már 

augusztus 27-én visszavonult a Szellő-tető irányába: „Ahogy az Úz-völgye felől néhány 

puskalövés eldördült, a mi századunk is úgy megfutott, hogy hírmondónak sem maradt 

belőlünk rendeltetési helyünkön. (…) Ekkor mondta szegény apám, hogy fiam, hazugság az 

egész székely vitézség.”
1046

 A fenti gondolat jól mutatja, hogy a Székely Határőrség 

demoralizálódása már a harcok legelső napjaiban megkezdődött, amikor szembesültek a 

szovjet csapatok erőfölényével. 

A 2. székely határőr-zászlóalj a Békás-szorosban bocsátkozott harcba 1944. szeptember 

3-án: „Egyszer csak nagy ijedelmünkre, idegtépő süvítéssel, szinte fejünk, a hegygerinc 

fölött repültek át a nehéz ágyúk lövedékei. (…) Ijedtünkbe a lövészárkokba gurultunk, és 

lapultunk le a lövészárok fenekére, mert ilyen süvítést, ilyen idegtépő hangzavart, 

légrobbanást életünkben nem hallottunk, nem tapasztaltunk. (…) Miután cirka félórai 

csend borult állásainkra, azután merészkedtünk kimászni a lövészárokból, a szakasz 

parancsnokhelyettes törzsőrmester parancsára, aki maga is úgy meg volt ijedve, hogy csak 

remegett a szája, alig tudott hebegni. (…) A háború, a lövészárok harcok kezdeti 

szakaszában féltünk, valósággal rettegtünk a golyók fütyülésétől, (…) valósággal irtóztunk 

a robbanások által szétroncsolt, megégett emberi testek látványától, a vérszagtól és attól a 

tudattól, hogy a következő pillanatban mi is olyanokká válhatunk, tehát féltünk a haláltól 

és attól való félelmünkben küzdöttünk, harcoltunk.”
1047

 

Probléma volt a székely határőr-zászlóaljakban a vezetéssel is. A zászlóalj-, század- 

vagy szakaszparancsnokok gyakran hoztak helytelen döntéseket. Egy parancsnoknak 

„tudnia kellett szabályozni ingerfelvételét, hogy a csata eseménytömegét a lehető legkisebb 
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számú és a lehető legkönnyebben felismerhető összetevőre redukálja, és hogy mindazt, ami 

a csatatéren rázúdul (a zajt, a robbanásokat, az elsüvítő lövedékeket és az ezerféle emberi 

mozgást), kezelhető kategóriákba rendszerezze és ezeket le is tudja írni (ellenséges tűz, 

saját tűz, légi csapás, századerejű roham).”
 1048

 Így helyes döntést tudott hozni és le tudta 

győzni magában a félelmet vagy éppen a pánikot. Azonban a székely határőr tisztek, 

idősödő tanító bácsik a székely határőr parancsnoki tanfolyamokon nem tudták elsajátítani 

a vezetés korszerű elveit oly mértékben, hogy úrrá legyenek a körülöttük kibontakozó 

„zűrzavaron”. 

A 4. székely határőr-zászlóalj szeptember 8-án vette vissza állásait. Az utolsóként 

visszavonuló szépvízi 4/4. határőrszázad a hiányos összeköttetés miatt rálőtt az erdőkben 

visszavonuló gyimesfelsőloki 4/3. határőrszázadra, szovjeteknek nézve azokat. A 4/3. 

század szétszóródott, parancsnoka, Nagy Imre főhadnagy 36 óra múlva jelentkezett 17 

honvéddel a zászlóaljparancsnokságon:
1049

 „Három kilométert sem tettünk meg, egy 

dombról a 4. század előőrsének utóvédje tüzelt reánk, s ez annyira készületlenül talált, 

hogy a málhás állatok, géppuskás lovaink az árokba hullottak. Magam is az árokba 

ugrottam, mialatt onnan kiabáltam, hogy ne fussanak, s a lövések irányába ne lőjenek (ők 

azt hitték, ellenség vagyunk). De már gránáttal, golyószóróval szétpallottak. Hajnalban 

összeszedtem egynéhány embert, Lázár zászlóssal az eltört lábú lovakat főbelőttük. (…) 

Utóbb tudtam meg, hogy [gyimesi] embereim mind hazabújkáltak, civil ruhába 

öltöztek.”
1050

 A fenti esetben a katonák szigorúbb fegyelmezése sem segíthetett volna, 

hiszen hibás döntést hoztak a parancsnokok. A katonai felkészültség lényege abban is állt, 

hogy harc közben a fenntartás nélküli engedelmesség nem kerülhetett összeütközésbe a 

katonai szakértelemmel. Azonban mivel bizalmatlanok voltak a katonák a székely határőr 

tisztek vezetési képességeivel szemben, hamarabb jutottak arra az elhatározásra, hogy nem 

hajtják végre parancsnokaik helytelennek vélt parancsait. 

A Kelemen-havasok déli lejtőin harcoló 3. székely határőr-zászlóalj, borszéki 1. 

határőrszázadának katonái is pánikba estek, mikor a mellettük lévő másik század megfutott 

egy szovjet támadás során. Búzás Imre tartalékos zászlós próbált úrrá lenni a helyzeten: 

„Az én embereim ettől már komolyan elvesztették a fejüket. Az egyik elsütötte a puskáját, 
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majd a többi is, össze-vissza kezdtek lövöldözni. Hiába oktattam ki: várjuk meg, amíg 

kijönnek a tisztásra, addig ne lőjön senki, amíg tűzparancsot nem adok.”
1051

 

A rátermettebb tisztek próbálták csitítani a pánikba esett társaikat a kézdivásárhelyi 8. 

székely határőr-zászlóaljnál is, az Ojtozi-szorostól délre. Borbáth József őrvezető végig 

harcolta az első világháborút: „Bíztattam az embereimet, hogy ne féljenek, mert csak az 

első tűzkeresztség lesz a nehéz, a többi már jól fog menni. (…) A golyószórósom már 

izgatott volt, láttam már, hogy lámpaláza van. (…) Szalai hadnagy (…) teljesen 

határozatképtelen volt, nem volt csoda, ha a legénység is lámpalázat kapott.”
1052

 A 

védelmi vonalban lévő egyik raj, rajparancsnokával együtt megfutott. Borbáth őrvezető 

később felelősségre vonta a rajparancsnokot: „Azt mondja nekem: nem bánom, te Borbáth, 

bármi lesz is, de én erőst ideges vagyok. Csudálkozom rajta erősen, és mondom neki: bár 

ne lettél volna többet háborúban, vagy sok kölyked volna odahaza, szégyelld magad, 

végeztem.”
1053

 

Helytelen következtetések levonásához vezetett a harctéri rutin hiánya is. A 35. fogatolt 

hegyiágyús üteg a Gyimesi-szorostól délre ment állásba. Augusztus 28-án tüzérségi tüzet 

zúdított a keleten gyülekező szovjetekre, miközben azok még felvonulóban voltak: „Ez 

volt a boldogság. Mi fiatalok már el is könyveltük, hogy szétvertük az ellenséget, mehetünk 

akár haza is. Jaj de elszámítottuk magunkat.”
1054

 Karda Aladár tüzér azért is vonhatott le 

téves következtetést, met a harctéren legtöbbet a futóárokban feküdt vagy egy erdőben 

húzódott meg, nem is kereshette a hadmozdulatok felsőbb okait. A háborúról egyszerűen 

gondolkodott: előre menni annyi, mint győzni, a visszavonulás pedig egyenlő a 

vereséggel.
1055

 

A harcok alatt a legnagyobb problémát az apák és fiaik kapcsolata okozta. Borbáth 

József tartalékos őrvezető fia, Borbáth Ferenc őrvezető a 24. határvadász-zászlóalj 

soraiban harcolt az Ojtozi-szorosban. Édesapja csupán néhány km-el tartózkodott délebbre: 

„Feltettem a kérdést magamban, mi lesz most velünk, mi lesz a családdal, mi lesz a 

hazával? Előttem volt kedves jó gyermekem fényképe, hát te veled mi lesz Ferkó, vajon 

látlak-e még? A szívem összeszorult, zokogtam, mint egy gyermek. Összefutott előttem 
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minden, hisz azóta, hogy szegény Ferkóék is ott álltak, nem tudták merre vetik be őket. 

Minden napom, minden percnyi gondolatom az övé volt.”
1056

 

Veszélyesebb helyzetet teremtett, amennyiben apa és fia együtt harcolt. Balázs Sándor 

tartalékos főhadnagy, gyergyószentmiklósi gimnáziumi tanár, fiával együtt harcolt a 2. 

székely határőr-zászlóaljban. „A Kereszthegy lábánál, egy felderítő járőrharc során, 

amikor az oroszok lesből megtámadták őket, a nagy golyózáporban is az apa a fiára 

gondolt, figyelt, és nem arra, hogy veszélyben az élete. Egy pillanatra feltérdelt 

fedezékéből, forgolódva kereste fiát, az utolsó szava az volt, hogy: Sanyi fiam hol vagy? 

Vigyázz magadra! Talán ki sem tudta ejteni az utolsó szót és rögtön, több halálos lövés 

érte. A fia túlélte a háborút, de lelkileg összeroppant. (…) Végül az alkohollal kezdte, 

próbálta megnyugtatni magát (…) és ennek esett áldozatul.” Balázs tartalékos főhadnagy  

zsebében egy napló volt, melyben a következő búcsúlevelet hagyta hátra: „Hogyha 

meghalnék, ezen levél megtalálóit kérem szépen, hogy ezt a levelet juttassák el a drága 

Feleségem, családom következő címére (Gyergyószentmiklós, utca…, házszám…, Csík 

vármegye, Magyarország). Köszönöm! Isten fizesse meg önöknek. Éljen Magyarország! 

Aláírás: Id. Balázs Sándor főhadnagy.”
1057

 

Sajgó István honvéd 1944. szeptember közepén az 1. székely határőr-zászlóaljjal a 

Maros-völgyébe vonult vissza. Édesapja, Sajgó Imre tartalékos tizedes a géppuska első 

kezelője volt, fia a hevedert kezelte: „Elég az, hogy én, ahogy néztem a géppuskaállásba, 

néztem, hogy vajon merre esett le az az akna, s akkor jött a harmadik. Annyit éreztem csak, 

hogy mintha valaki fejbe vágott volna úristenesen. S édesapám mondja, de még láttam 

halványan, édesapám megint géppuskázik, azt mondja: - Erezd lejjebb. Én megsebesültem, 

ekkor elsötétedett előttem. Aztán bizonyos idő múlva kezdett virradni, mint amikor virrad 

meg. Mikor megfogtam a zubbonyt édesapámnak a mellin: Édesapám, keljen fel. Mi van? 

Mi van? Megsebesültünk! De több semmi. Aztán jöttek az egészségügyiek, kivették, s annyit 

kérdezett, hogy: Mi van a fiammal él-e? Azt, amit mi kérdeztünk, azt már nem fogta fel, 

annyira súlyos volt a sebesülése. Aztán bé hoztak a vicinális vonat mellé, s ott feltették 

édesapámat halva, s én sebesülve. A negyedik sír volt, mert a sírok előre meg voltak ásva, 

háromba volt temetve, édesapám a negyedik volt, a sír félig volt vízzel, esős ősz volt az a 

44 ősze, erőst esős ősz volt.”
1058
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Hogy az újkori székely katonai határőrvidék idején valóban működött-e az apa-fia 

koncepció a vonalharcászat korában, kevés információval rendelkezünk, azonban a 

második világháború idején az édesapák figyelmét elvonta a fiaik miatti aggódás 

feladataiktól. 

Amikor a Székely Határőrség visszavonult a Keleti-Kárpátok gerinceiről, tömegével 

kezdtek el haza szökni a határőrök. A fiataloknak engedelmeskedniük kellett az időseknek. 

Kalapács György honvéd a 14. székely határőr-zászlóalj Békás-szorosból való 

visszavonulásakor szökött haza Székelyudvarhelyre: „Onnan meglógtunk erre felé, hogy 

ne harcoljunk tovább, s valami rádió bőgte örökké, hogy ne harcoljatok bolondok, 

magyarok ne harcoljatok, s gyertek haza, s menjetek haza. Ne harcoljatok, mert az az 

uraké. Aztán ugye ilyen idősebb emberek voltak, egy kicsit több eszük volt, megszervezték 

ezt a szökést. 120-an egyszerre eljöttünk.”
1059

 A szovjet csapatok hangosbemondók 

segítségével bátorították a székelyeket a hazaszökésre, továbbá gyakran bemondták, hogy 

hol és mikor fognak támadni, hogy pánikot idézzenek elő.
1060

 A 3. székely határőr-

zászlóalj 1. századából egyszerre 40 borszéki szökött haza. Céljukról egy szakaszvezetővel 

értesítették Búzás Imre tartalékos zászlóst. Elekes András szakaszvezető így tájékoztatta 

Búzás zászlóst: „Haza megyünk Borszékra.  A háborút úgyis elvesztettük. Nem szóltam 

semmit, egy néhány másodpercig csak álltam, de éreztem, ezeknek az embereknek igazuk 

van.”
1061

 

A 2. önálló székely hegyi lovas pótszázad a Gyimesekből vonult vissza északra a Csíki-

medencén keresztül: „Az öregekkel baj volt, mert mentünk, felderítőt, előőrsöt kellett 

küldjek, s mondtam, hogy Balogh őrvezető, előőrsre jobb oldalt kimenni! Jaj, őrvezető úr, 

Istenre, három gyermekem és feleségem van, ne küldjön előre őrvezető úr. Az istenit, 

megesett a lelke az embernek. Akkor küldjed a fiatalokat, a fiatal nem akart menni, félt. 

(…) Rákosról mentünk kifelé Sósrétre, mocsaras volt. Pál Gábor
1062

 elől egy 

viharlámpával ment az esőbe. Mi mentünk utána.”
1063

 

Magukat az erdőkbe bevető székely határőrök gyakran összetalálkoztak a 

rendezettebben visszavonuló határvadászokkal. A csíkszeredai 6. székely határőr-zászlóalj 
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határőrei a Gyimesi-hágó tetején várták be a német-magyar csapatok elvonulását. A 32. 

határvadász-zászlóalj határvadászai is itt vonultak át: „A vízválasztó tetejin úgy szaggatta 

le az akna a fákat, s az emberek, öregek ott vótak az erdőbe. Azt mondtam az öregeknek, 

bújjanak belé oda ne, le az erdőbe, nem lássák, nem gondolják, hogy a fa szakad, s a fa es 

megüti? Én belé búttam egy jó gödörbe, felettem ment a repeszgránát, vágta ki a belit, úgy 

szántott, mint most ahogy két ökör viszen egy ekét. - Az első háborúba milyen emberek 

vótak? Mondom. Azt mondják, akkor vótak dekungok,
1064

 s csak abból lőttek. Mondom 

magamba, gyenge katonák lehettek azétt az első háborúba.”
1065

 Előfordult a székelyföldi 

harcok idején, hogy a határvadászok a székely határőröket tették felelőssé egy-egy 

terepszakasz feladásáért, ami gyakran valós volt, azonban az elbeszélésekben általános 

felfogássá vált. 

A csíkkarcfalvi 5. székely határőr-zászlóalj a Csíki-havasok gerincein szállingózott 

haza. Kedves Márton honvéd a csíkszentdomokosi 5/3. határőrszáddal érkezett haza 

szülőfalujába: „Az út melyékén búdokált a nép. Mindenki akart megszökni, met a puskát, 

hogy tartsa haza, mikor itt a falut elértük, s jő a háború. Mindenki aszonta, hogy ha mán 

idáig elértünk, hazafelé nem tartom a puskát! Vagy menekült, vagy elszökött, s az erdőn 

elbúdokált, s itthon maradt. S a másik elment világul, s nem került haza se többet.”
1066

 

A székely határőr interjúalanyok különböző érveket hoznak fel a haza szökés 

magyarázataként, viszont szemben a határvadászokkal, morális kérdéseket nem vetnek fel. 

Helyes döntésként értékelik tettüket. Az anyaországi legénység és tisztek, egyes esetekben 

szintén egyet értettek a székely határőrök lépésével. A 2. tábori gyalog póthadosztály 

alárendeltségében harcoló lévai 22/III. pótzászlóalj katonái székely határőrökkel együtt 

vonultak vissza: „Radnótfáján volt egy őrmester (…), s azt mondja:  

- Kopacz be bolond maga, hát miért jő velünk?  

- Mondom, hogy hát otthonról édesapámék es elmenekültek. Azt mondja:  

- Maguk erdélyiek egy tapodtat se lépjenek tovább. Maguk tiszta bolondok – azt 

mondta.”
1067

 

E történetek rávilágítanak arra, hogy a magyar honvédek morálja 1944 októberében már 

általánosan alacsony szintre zuhant. Ha a magyarországi harcokat megvizsgáljuk, a 

szökések állandó jellegűek voltak a visszavonulások során, mikor valamely alakulat elérte 
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kiegészítési területét.
1068

 Azonban a jelenség Székelyföldön kezdődött, ezért a székely 

alakulatok esetében vált először tömegessé. Addig a keleti hadszíntéren küzdő magyar 

csapatok tömeges szökése nem fordult elő, mivel a németek vereségének bekövetkezte 

fokozatosan vált egyértelművé a katonák számára és a Kárpátokon kívüli területen nem lett 

volna hova szökjenek. Szintén figyelemre méltó az a jelenség, hogy ameddig 

Magyarország határain harcoltak a magyar katonák és hittek abban, hogy bármi áron meg 

kell védeniük az ország területét a „motorizált tatárjárástól”, addig még egyenlőtlen 

küzdelem idején is kitartottak. A székely határőrök tömeges szökései sem a Keleti-

Kárpátok vonalán következtek be, hanem amikor megkezdődött Székelyföld kiürítése és 

elérték településeik határát. 

Az 1. székely határőr-zászlóalj gyergyóalfalvi százada 1944. október első napjaiban 

maradt le a Maros-völgyében visszavonuló német-magyar csapatoktól. Gál János őrvezető, 

idős székely határőr társával „Balázs Feri bácsival”, az 1. határőrszázad csapatcsendőre 

volt.
1069

 Egy éjszakai visszavonulás során végig kellett járják a futóárkokat, hogy senki ne 

maradjon hátra: „Menyünk a lövészárokba’ végig, megkezdtük hátulról a 4. századnál, s 

jöttünk elé, de nem találtunk semmit, a bunkerek es üresek vótak. Az egyik bunker előtt az 

1. századnál áll egy katona, s észrevette, hogy mü ketten menyünk. Az azt gondolta, hogy 

mán az oroszok jöttek. Met ott tudták, hogy a visszavonulás meg van kezdődve. Az a puska 

csövire egy fehér inget felkötött, s felduvasztotta oda, hogy jelejze: megadták magokot. 

Elmenyünk oda közel, s hát pontoson még rokonom vót, itt a másik utcába’ lakott ne, az 

öreg, me öreg vót, de a fiatalokból es benn vótak ott a bunkerbe’, me’ a bunker teli vót. 

Mind alfaliak, mind idevalósiak vótak. S mondom nekik, hogy: magok mét nem vonultak 

vissza a többiekkel? Magokkal a harcot fel nem vehetem, de tudják meg, hogy magokot az 

Isten megveri, met magok megszegték az esküt ebbe’ a helybe’. Áldott szerencse, hogy az 

oroszoknál semmi mozgalom nincs, met nem vették észre a visszavonulást. Hát elkezdik, 

hogy hát így, hát úgy. Még ki tudja mi lesz, s nincs értelme harcolni, a háború úgyes 

elveszett, s jobbra-balra. Hát mondom nekik: magok tapasztaltabb emberek, de nekünk ez 

                                       
1068

 Pl. 1944. október 15-16-án a nagyváradi 25. gyaloghadosztály alakulatainak tekintélyes része Bihar 

megye kiürítésekor lemaradt. Lásd: HL. II. 1479. 25. gy. ho. 2. doboz. Hadműveleti napló. 1944. október 

15-23.-i feljegyzések. 
1069

 Egy gyalogzászlóaljban a tábori rendészeti feladatokat egy hivatásos csendőr tiszthelyettes és 

alosztályonként két csapatcsendőr tisztes látta el. A csapatcsendőrök kiképzését csapatcsendőrtisztek 

végezték két hetes turnusokban. A csapatcsendőrség állományát a saját csapat biztosította és csak a saját 

csapattest körletében látott el szolgálatot. Lásd: SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség. 

Budapest, Zrínyi Kiadó, 1990. 31-33. 



249 

 

a parancs, s mü végigneztük ezt, de mü nem mondjuk el senkinek, hogy magok itt 

lemaradtak. Magok, ha haza akarnak menni, az Isten segéllye.”
1070

 

A szökések mértékéről pontos adatokkal nem rendelkezünk, azonban gyakran 

előfordult, hogy egy-egy alosztály teljes létszámmal haza érkezett szülőfalujába és otthon 

is maradt.
1071

 Ez rávilágít arra is, hogy a harcokban a határőr-zászlóaljak a magasabb 

gerinceken elhelyezkedve, nem kerültek a szovjet csapatok fő támadási irányaiba, ezért 

nagyobb részük súlyosabb harccselekményekben sem vett részt, csupán biztosítási 

feladatokat látott el. A HIM Hadtörténelmi Levéltár veszteségi kartotékjai is ezt igazolják, 

akárcsak a 4. székely határőr-zászlóalj hadműveleti naplója. Ebből kiderül, hogy a 

zászlóaljból a gyimesi harcokban, összesen öt fő halt hősi halált, akik közül két főt a 

németek lőttek meg véletlenül a sötét erdőben. 1944. szeptember 17-én Kolozsnagyidán a 

zászlóalj állománya a kezdeti 1144 fő helyett a következő volt: 16 tiszt, 314 fő legénység, 

hét tiszt és 16 fő legénység kórházban.
1072

 Ebből következik, hogy a zászlóalj nagyobb 

része haza szökött Székelyföld kiürítésekor. Fontos kiemelni azt is, hogy a székely határőr-

zászlóaljak zömét a Keleti-Kárpátokból való visszavonulás előtt már néhány nappal 

hamarabb kivonták az arcvonalból, mivel alkalmatlanok lettek volna utóvédharcra. 

Miközben a 32. határvadász-zászlóalj utóvédjei és a német csapatmaradványok 1944. 

szeptember 11-én éjszaka vonultak vissza a Gyimesekből, a 4. székely határőr-zászlóalj 

már szeptember 8-án megkezdte a visszavonulást.  

A gyergyói székely határőr-zászlóaljak szintén legalább egy nappal hamarabb 

visszavonultak állásaikból, mint a 21. határvadász-zászlóalj. Mikor szeptember 13-án a 

határvadászok fogságba estek a Gyergyói-havasokban, az 1. székely határőr-zászlóalj már 

a Maros-völgyéből indított sikertelen ellentámadást a határvadász-zászlóalj 

tehermentesítésére.
1073

 Tehát nem állja meg a helyét az a sztereotípia, hogy a Székely 

Határőrséget a magyar hadvezetés értelmetlenül feláldozta volna a harcokban. 

Ellenben a háborús emlékműveken mégis ott vannak a székely határőr hősi halottak 

nevei is. Ennek az az oka, hogy a harctérről az erdőkön át haza igyekvő honvédek 

véletlenül belefutottak az előretörő szovjet harccsoportokba, akik vagy foglyul ejtették, 
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„Fiam, ha csak egy módod lesz, s ki tudod kerülni, nehogy orosz fogságba kerülj!” In: Székelyföld, 16. 

(2012) 4. sz. 68-69. (A továbbiakban: NAGY 2012) 
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 Interjú Máté Sándorral (Atyha), a hangfelvételt készítette a szerző 2011. október 28-án. A 

visszaemlékezések szerint a 18. székely határőr-zászlóalj korondi határőrszázada is így tett. Atyha, Korond 

község beosztott faluja. 
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 Lakatos Imre napló. 
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 Blénesi Félix visszaemlékezése. 
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vagy haza engedték, ritkábban pedig felkoncolták őket. Gyakran pedig a székely határőrök 

nem is a településeikre, hanem a frontátvonulás idejére az erdőkbe kivonult civil 

lakossághoz szöktek és ott öltöztek át a családjaik által hozott civil ruhákba. Amennyiben 

valaki nem a saját falubeli közösségéhez csatlakozott, tovább irányították és igyekeztek 

neki is civil ruhát biztosítani. 

A határvadász-zászlóaljak és a 27. székely könnyű hadosztály vesztesége viszont több 

ezer főre tehető (hősi halottak, fogságba esettek, eltűntek, sebesültek), azonban a 

veszteségi adatok csak töredékesen maradtak fenn. Összességében az erdélyi harcok idején 

a m. kir. Honvédség vesztesége 15-20.000 fő közöttire tehető, ebből a Hadtörténelmi 

Levéltárban 5912 személy veszteségi adatai találhatók meg. A legnagyobb veszteséggel 

járó hadművelet a tordai csata volt, ahol 10.000 fő körülire tehetjük a veszteséget magyar 

viszonylatban. A szovjet Vörös Hadsereg az erdélyi harcok idején kb. 90.000 főt veszített. 

A Wehrmacht vesztesége pedig 22.000 fő körülire tehető.
1074

 

 

XIII. A második világháború kollektív emlékezete Székelyföldön 

 
Az hogy a háború végén román paramilitáris szervezetek (Maniu-gárda) részéről, 

néhány atrocitást leszámítva (Csíkszentdomokos, Szárazajta),
1075

 nem került sor kollektív 

megtorlásra Székelyföldön, az az 1944. november 7-én bevezetett észak-erdélyi szovjet 

katonai közigazgatásnak köszönhető, mely kiutasította az éppen berendezkedő román 

közigazgatást Észak-Erdély területéről. A román állami adminisztráció csupán 1945. 

március 6-án térhetett vissza a területre. Emellett több ezer erdélyi magyar férfit internáltak 

romániai internálótáborokba (Barcaföldvár, Târgu Jiu, Turnu Măgurele, Corbeni, Caracal 

stb.), ahonnan többségük 1945 őszén térhetett haza.  A táborokban elhunytak létszámáról 

nem rendelkezünk pontos információval. A legsúlyosabb körülmények a barcaföldvári 

lágerben voltak, ahol kb. 400 főre tehető a halálos áldozatok száma (magyar és német 

katonák, magyar civilek).
1076

 

1945 után Románia fokozatosan a szovjet érdekszféra része lett. Sztálin parancsára a 

Román Kommunista Párt, melynek nagyszámú erdélyi magyar tagja volt, kénytelen volt a 

szovjet politikai elvek mentén kezelni a nemzetiségi kérdést. Így jött létre 1952-ben 
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 ILLÉSFALVI-SZABÓ-SZÁMVÉBER 2005. 164. 
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 Lásd: BENKŐ Levente: Szárazajta. Sepsiszentgyörgy, Tortoma Könyvkiadó, 2011.  
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 BENKŐ Levente - PAPP Annamária: Magyar fogolysors a második világháborúban. I. Csíkszereda, 

Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2007. 69. 
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Székelyföld területén a Magyar Autonóm Tartomány, mely 1968-ig létezett.
1077

 A 

családjaikhoz haza tért székely frontkatonák nagyobb része így meg tudott húzódni 

otthonaikban. Gyakran mesélték háborús történeteiket szűk baráti köreikben vagy családi 

berkekben, melyek az etnikai diszkrimináció erősödésével egyre inkább a „kis magyar 

világot” helyezték a középpontba és a magyar államiságra, mint a nemzeti kiteljesedés 

korszakára tekintettek. 

A társadalom is igényelte volna a háború okozta feszültségeknek, traumáknak 

valamilyen feloldását, hiszen a második világháború eseményei általában véve mély 

nyomot hagytak a magyarság történeti tudatában, hiszen olyan szélsőséges történések, 

váratlanul megjelenő és gyorsan kiteljesedő változások mentek végbe az országban, 

melyeket abban a helyzetben nem volt ideje a társadalomnak megfelelő módon 

feldolgozni. Az államszocialista diktatúra viszont befagyasztotta a kérdést, tabu témaként 

kezelte. A Román Kommunista Párt a román királyság emlékezetének átértelmezésére 

fektette a főhangsúlyt, ezért a magyar államiság emléke spontánabb módon konzerválódott 

a magyar közösségben.
1078

 

A m. kir. Honvédségben szolgált székely férfilakosság különbözőképpen élte meg az új 

„román világ” beköszöntét. Az 1882 és 1900 között született öreg székely határőrök a 

háború végén visszatértek családjaikhoz és igyekeztek túltenni magukat a két világháború 

elvesztésének traumáján. Családjaik fenntartása lekötötte mindennapjaikat az ínséges 

időkben (az 1947 évi szárazság és ínség). Viszont azok, akik elveszítették családtagjaikat a 

háborúban, soha nem tudták ezt feldolgozni. Borbáth József tartalékos őrvezető fia, Ferenc 

a Görgény-völgyében halt hősi halált 1944. október 1-én. Magyaró településen temették el, 

amiről 1945 húsvétján levélben értesült az édesapja. A levelet az a magyarói lakos küldte, 

akinek a kertjében nyugodott a fia. Borbáth József lovas szekerével fia sírjához ment és a 

helyi lakosok segítségével kihantolta: „Lerogytam oda, mint egy rossz tök, elmúlt minden 

körülöttem, nem láttam semmit, sírógörcseimben is szerettem volna kiragadni, hogy 

láthassam az én jó gyermekemet.”
1079

 Miután haza szállította Ozsdolára, a szülőfalujában 

temettette el gyermekét.  
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 1962-től területét románok által többségben lakott területekkel bővítették ki és ezután Maros-Magyar 

Autonóm Tartománynak nevezték. Lásd: STEFANO Bottoni: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm 

Tartomány története (1952-1968). Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2008. 420. 
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 Ezért nem annyira elterjedt Székelyföldön, az inkább Magyarországon használt „horthysta” kifejezés, 

mint gyűjtőfogalom. 
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 BORBÁTH 2016. 79. 



252 

 

Az 1900-1918 között születettek, mivel már a 20-as évektől szolgáltak a Román Királyi 

Hadseregben, 1940-től pedig a m. kir. Honvédségben kaptak átképzést, a polgári életben 

szakmai identitásra csak kis mértékben tudtak szert tenni az állandó katonai szolgálat 

miatt. Sokan miközben megházasodtak, csupán gondolatban tudtak azonosulni ezzel a 

szereppel, hiszen ezek a férfiak alig ismerték feleségeiket és gyermekeiket.
1080

 

Amennyiben szovjet hadifogságba estek a háború végén, legtöbben 1948-ban tértek haza. 

Az 1916-ban született Blénessy Jenő tartalékos zászlós elmondása szerint 1937-től 1948-ig 

folyamatosan katonai egyenruhában szolgált. Megházasodni ő csak 1948 után tudott.
 1081

 

Az 1919-1922 között született standbéli generáció azonosult legjobban a Honvédség 

viszonyaival. 1944 után ők tudtak a legnehezebben visszailleszkedni a kisebbségi létbe és a 

háború végét nemzeti katasztrófaként élték meg. E generáció máig büszke volt a 

határvadász-zászlóaljak soraiban eltöltött katonaidejére és a kisebbségi létformát 

folyamatos kényszerként élte meg. Magyarországról, a Honvédségről vagy éppen Horthy 

Miklós kormányzóról nosztalgiával emlékeztek, miközben nagyobb részük 1945 óta soha 

nem járt Magyarországon. Emlékezetükben Horthy Miklós kormányzó Erdély 

felszabadítójaként élt. Ehhez a képhez társították az 1918 előtti Magyarországról alkotott 

képzeteiket, hiszen a Horthy-kori Magyarország valós viszonyait alig ismerték.
1082

 

Az 1960-es évek végi enyhülés
1083

 idején az anyaországi volt tisztek
1084

 gyakran 

visszatértek Erdélybe és találkoztak volt beosztottaikkal.
1085

 Az 1970-es években a 
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 ROSENTHAL 1994. 195-196.  
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 Blénessy Jenő interjú. 
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 A székely határőrök közül kisebb arányban, de szintén így vélekednek. Péter Ernő volt huszár őrvezető 

máig ragaszkodik honvéd esküjéhez: „Én Szálasira nem esküdtem fel, én Horthyra esküdtem fel, akit 
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 Gheorghe-Gheorghiu Dej román kommunista diktátor 1965 évi halálát követően enyhülés következett a 

romániai sztálinista rendszer történetében. 
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 Elsősorban volt tiszthelyettesek, tisztek és főtisztek látogattak vissza Erdélybe. A szélesebb körben ismert 

törzstisztek vagy tábornokok részéről nem tudunk látogatásról, mivel a Rákosi-rendszerben megbélyegzett 

társadalmi csoportot képeztek és gyakran a rendszer megtorlógépezetének áldozatául estek. Kozma István 

altábornagy szerepet vállalt az 1945 utáni Honvédség létrehozásában, azonban a Pálffy-féle koncepciós per 

vádlottjaként halálra ítélték és 1951-ben kivégezték. Veress Lajos vezérezredest életfogytiglani 

börtönbüntetésre ítélték, 1956-ban szabadult, majd Londonban élte le életének hátralévő részét. Horváth 

Ferenc vezérőrnagy Münchenben töltötte öreg korát. Halála előtti utolsó kívánsága az volt, hogy hamvait a 

Hargitán szórják szét, melyet titokban el is hoztak Csíkmadarasra 1971 évi halála után és egy kápolna 
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1085

 A gyergyócsomafalvi Székely József 1971-ig őrizte a 21. határvadász-zászlóalj tüzérütegének kürtjét. 

Volt ütegparancsnoka, Prutkay János volt tüzérszázados ekkor meglátogatta és Budapestre vitte a 

hangszert, amit máig őriz ifj. Prutkay János. Több beszélgetésre került sor ifj. Prutkay Jánossal, özv. 

Székely Józsefnével és néhai Balázs Gyárfásnéval (Gyergyóremete). E családok máig őrzik azokat a 

fényképeket, melyek a találkozókon készültek. 
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Ceaușescu-diktatúra újra megszigorította a határátlépés lehetőségét mindkét irányba, így 

véget értek a kölcsönössé váló látogatások. 

A rendszerhez való alkalmazkodásukról képet kaphatunk önéltrajzaikon keresztül, 

mivel az önéletrajzírás a szovjet típusú rendszerek társadalmi gyakorlatának egyik 

emblematikus jelensége volt, ahogyan az önéletrajz írója meggyőzően felvázolta az 

„igazsághoz vezető útját”. A rendszeresen írandó önéletrajzok és kérdőívek az adatokon 

kívül a politikai tudat fejlődéséről is szóltak, a politikai elkötelezettséget demonstrálták.
1086

  

A gyergyóremetei Ivácson Imre a 21. határvadász-zászlóalj soraiban vett részt a 

háborúban. 1952. június 23-án írt önéletrajzában nem kerülhette ki a katonai szolgálat 

tényét: „1944. március 5-én bevitek katonának Tőlgyesre a 4 Erődhöz,
1087

 míg a 

Fölszabaditó Vörös Sereg jöt és mikor utol értek Ditróba már mentünk (…) hazafelé (…) 

hogy a fölszabadító vörös hadsereg joban haladjon. (…) Éjen a Román nép 

Köztársaság.”
1088

 Hogy elhitte-e a történetet ebben a formában a község párttitkára, azt 

nem tudjuk, de mivel a helyi közösség tagja volt, másképp viszonyult a volt magyar 

honvédekhez, mint a román nemzetiségű pártitkár a magyarság által szórványban lakott 

belső erdélyi vidékeken. 

A hatóságok hozzállása sokat segített a beilleszkedésben, akik a szovjet megszállás után 

igyekeztek kiszolgálni a gyakran fosztogató és erőszakoskodó szovjet megszálló 

csapatokat, viszont a helyi lakosság érdekeit is szem előtt tartották. 1945 nyarán 

Gyergyószentmiklós polgármestere és a járás főszolgabírója a baloldali mozgalmak 

képviselői közül kerültek ki. Viszont a város főjegyzője Blénesi Félix volt, aki tartalékos 

főhadnagyként az 1. székely határőr-zászlóalj századparancsnokaként küzdött fél évvel 

azelőtt a harctéren.
1089

 Természetesen összességében új elit jutott hatalomra 1945-től, 

azonban a Blénesi Félixhez hasonló személyek együtt éreztek a volt honvéd bajtársaikkal. 

Talán ezzel magyarázható, hogy a lakosság nem mindig szolgáltatta be a székely határőrök 

által hazavitt fegyvereket
1090

 vagy éppen a lőszert, amit később orvvadászatra is 
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 ANDJHR, Fond 101. Primăria Comunei Remetea (Gyergyóremete Község Polgármesteri Hivatalának 

iratai), dosar 8/1952. 188. 
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 ANDJHR Gyergyószentmiklós város iratai. Dosar 1/1945. 108. f. 
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 A korondi Nagy Ferenc a 18. székely határőr-zászlóalj állományában szolgált: „A puskát, a ruhát 
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valaki megszentse vagy valami, s eláruljanak.” Interjú Nagy Ferenccel (Parajd), a hangfelvételt készítette a 

szerző 2011. január 1-én. 
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használtak.
1091

 1945. júliusában a hatóságok nagy mennyiségű lőszert találtak 

Székelyudvarhelyen: „A székelyudvarhelyi bőrgyár helyiségeiben a magyar hadseregtől 

származó nagy anyag- és lőszerraktár felfedezése azt igazolja, hogy az ilyen természetű 

anyagok beszolgáltatására és átvételének a kisegítő parancsnoksághoz való bejelentésére 

vonatkozó hirdetményt sem a hatóságok, sem a város és a vármegye közönsége nem 

tartotta be.”
1092

  

1945 májusától a román hatóságok elkezdték összeállítani a katonai szolgálatot 

teljesítettek névlistáit, hogy újra nyilvántartsák a Román Királyi Hadsereg állományában. 

A volt honvédek e mögött hátsó szándékot sejtettek, ezért több településen nem 

jelentkeztek. Azok a katonakötelesek, akik igazolni tudták, hogy nem szolgáltak 1945 

előtt, 1946 tavaszán kaptak behívót a román hadseregbe. Azonban a volt honvédek 

összeírása egyes településeken igencsak vontatottan haladt. A parajdi jegyző 1945. október 

3-án az alábbiakat jelentette: „tisztelettel jelentem, hogy az említett korosztályokból 

sorozáson egy ifjú sem jelent meg.”
 1093

 A települések elöljárói általában a még 

hadifogságban lévők nagy számára, a honvédek személyes okmányainak 

megsemmisülésére vagy éppen a helyi adminisztráció menetének lassúságára hivatkoztak. 

Sajátos generációként tartja nyilván az emlékezet az 1923-ban született korosztályt, akik 

1944 őszén kellett volna bevonuljanak katonai szolgálatra, azonban Székelyföld 

hadszíntérré válása miatt, erre csak részben volt lehetőségük.
1094

 Közülük azokat, akik 

1944 augusztusában a harcok kezdete előtt a behívó parancsnak engedelmeskedtek, a 

hátországba szállították és kiképezték, nagyobb részük viszont otthon maradt és a 

családjaikkal vészelték át a frontátvonulást. Őket máig az „irigyelt” generációnak tartják, 

mivel a tőlük idősebbek és két fiatalabb évfolyam is (fiatal székely határőrök) háborús 

katonai szolgálatot teljesített. A kollektív emlékezet nem fogadta el „szerencséjüket”, 

hanem az a közkeletű felfogás terjedt el Székelyföldön, hogy ők azért nem voltak katonák, 

                                       
1091
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mert ifj. Horthy Miklós is 1923-ban született és hogy a kormányzó fia ne kelljen katonai 

szolgálatot teljesítsen, inkább senkit sem hívtak be ebből az évfolyamból.
1095

 

A fiatal székely határőrök vagy „levente katonák”, ahogy máig nevezik őket, 1945-ben 

átértékelték céljaikat és megpróbáltak megszabadulni múltjuktól. Legjobban azokon 

érezhetők a háborús erőszak lelki nyomai, akik közülük harcokban vettek részt, ellentétben 

a határvadászokkal, akik szintén megélték a háborús erőszak világát, viszont jól képzett 

katonák voltak és nem 18-19 évesen, minimális kiképzettséggel kerültek a harctérre. 

Antal János székely határőr 1948 októberében tért haza a szovjet hadifogságból: „A 

szovjet kommunista rabságból szabadulva, bele csöppentem a romániai kommunista 

rabságba, kiszolgáltatottságba, amikor a bátyám javasolta, hogyha szabad ember akarsz 

maradni, ha a kapun ki lépsz, tégy lakatot a szájadra. A háború előtti rendszerről, a 

magyar világról, a magyar katonaságról, a fogságról, és főleg az amerikai fogságról, a 

mindennapok nehézségeiről ne beszélj, mert soha nem tudod, hogy kivel állsz szóba, ki 

próbál provokálni, hogy besúgjon a sziguráncán és elvitessen a fekete autóval. A régi 

rendszert ne emlegesd, ne dicsérd, és a jelenit ne bíráld, még a legjobb barátod előtt sem. 

Abba se bízzál, mert olyan embertelen lett ez a világ.”
1096

 1945 után e generáció tagjai 

közül sok volt honvéd, fiatal korára hivatkozva letagadta katonai szolgálatának múltját. 

Aki így tett és 1944-ben nem volt még 20 éves, 1946-tól behívták a román hadseregbe és 

egy-két éves rendes katonai szolgálatot teljesített, ami a román királyra tett esküvel járt.
1097

 

Hogy hogyan kezelték a harcteret megjárt katonák a traumáikat, arról kevés 

információval rendelkezünk, mivel semmilyen orvosi vagy pszichológiai vizsgálatnak nem 

vetették őket alá. Egy-egy visszaemlékezés, titokban írt napló világít rá, hogy min 

mehettek keresztül családjaikkal együtt. Antal János Gyergyószentmiklóson élte le életét: 

„Évtizedek múltával is, számtalanszor álmaimban megláttam, újra átéltem a harcterek 

borzalmait, éjszakai álmomból is a legkisebb zajra is felijedtem, a legkisebb koppanást is 

robbanási dörejnek hallottam. (…) Az a sok kegyetlenség, öldöklés, a frontharcos 

bajtársaim szétlőtt, szétmarcangolt testének a látványa, a lelki világomat, a háború előtti 

életemhez viszonyítva annyira megváltoztatta, hogy az óta az élet apróbb örömeinek nem 
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 Ifj. Horthy Miklós 1907-ben született. A kormányzó kisebbik fia zászlósi rendfokozatban teljesített 

csapatgyakorlatot rövid ideig a szegedi 9. gyalogezredben, amelynek ezredtulajdonosa édesapja volt. 1943 

szeptemberében több erdélyi honvéd helyőrséget és alakulatot felkeresett. 
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 Antal János emlékirat. 
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 A korondi Oláh Árpád (18. székely határőr-zászlóalj) a háború után két évet szolgált a román 

hadseregben. Arra a kérdésre, hogy hogyan fogadták a hadseregben azt a tényt, hogy harcolt a háborúban, 

így felelt: „Nem foglalkoztak, de mi sem dicsekedtünk.” Interjú Oláh Árpáddal (Korond), a hangfelvételt 

készítette a szerző 2011. október 27-én. 
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tudtam igazán, szívből, lélekből, felszabadultan örvendeni. (…) Még ha a TV-ben vagy az 

utcán, ha valaki kezében vagy vállán látom, még ha szolgálati fegyver, akkor is gyűlölöm a 

fegyvereket.” Jellemző a lelkiismerettel szembeni elszámolás folyamatos felőrlő munkája 

is: „A bolsevista orosz ármádia tört ránk, hazánkra, hogy leigázzon, megszálljon, tehát 

jogos önvédelemből mi is emberi életeket voltunk kénytelenek kioltani. És az ellenség 

kegyetlensége, a háború, a fegyveres harc irgalmatlan törvénye, idegileg, lelkileg annyira 

megviselt, elfásított, elembertelenített, hogy a szerencsétlen, ránk támadó katonákat nem is 

néztük embereknek, csak egy mozgó célpontnak, amire lőni kell, mert ha nem, ő fog lelőni 

engemet. Tehát lőttem, de sajnáltam is, mint embert, akire lőni kellett. Nem mi választottuk 

ezt a szörnyű háborús sorsot (…), bele születtünk.”
1098

 

A XX. századi európai ember általában vonakodott az öléstől, hiszen az emberölés 

ütközik a civilizált társadalmak normális viselkedési mintáival. A katonákat azonban úgy 

képezték ki, hogy gyilkoljanak a csatamezőn, ha biztosak abban, hogy fennállnak olyan 

okok, amelyek ezt szükségessé teszik. A hazafias érzés és az igazságos háború eszméje 

motiválta őket.
1099

 Mivel azonban a Bibliában nem írja, hogy „ne ölj, kivéve a haza 

védelmében”, egy gyergyói vagy csíki római katolikus vallású, harcteret megjárt férfi, 

amikor haza tért a háborúból és újra próbált azonosulni a vasárnapi misén a „ne ölj” 

kifejezés bibliai értelmével, hosszú időnek kellett eltelnie, mire megalkotta narratíváit, a 

fenti magyarázatokat tetteire és igyekezett megszabadulni a lelkiismeret furdalástól. Ebben 

segítségére volt a kisebbségi lét, melyet hátrányos helyzetként élt meg a mindennapokban, 

így könnyebben bizonyítékot talált arra, hogy Magyarország, vagyis a sajátnak érzett 

nemzetállam védelmében vállalt harctéri szolgálat helyes döntés volt és igazságos ügyért 

történt.  

Óriási ellentét tátongott a székely veteránok által közvetített narratíva és a román 

pártállam értelmezése között, amely a hivatalos közbeszédben egyeduralkodóvá vált.
1100

 

Azonban a romániai magyar kisebbségi lét rejtett, szimbolikus ellenállási csatornái 

ugyanúgy közvetítették a veteránok narratíváit, mint bármi mást.
1101
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 Antal János emlékirat. 
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 1945 után évente megemlékezett a román állam az 1944. augusztus 23-i fegyverfordítás évfordulójáról, a 

román munkásmozgalom eredményének titulálva azt: „A román hadsereg, a szovjet hadsereggel együtt 

küzdve, elévülhetetlen dicsőséget szerzett magának a hitlerista-horthysta csapatoknak az ország egész 

területéről való kiűzéséért folytatott igazságos háborúban, jelentős erőkkel vett részt Magyarország és 

Csehszlovákia, Ausztria felszabadításában egészen a háború végéig, 1945 májusáig, és súlyos véráldozatot 

hozott a hitlerizmus elleni küzdelemben.” Lásd: Előre, 36. (1980) 10188. sz. 
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 A 21. határvadász-zászlóalj gyergyói volt honvéd katonái, a zászlóalj 2. lövésszázada kürtjének 

megfújásával jeleztek egymásnak, ha találkozni akartak a mezőn, a nyári kaszálások idején. A volt 



257 

 

A zárt székelyföldi faluközösségek szintén segítették valamelyest a feldolgozást, hogy 

lehetségessé váljon a korábban átélt szenvedés externalizálása, a tőle való eltávolodás és a 

fájdalom háttérbe szorítása. Az időskorban mesélt történekekben ennek jele az 

elmondottak anekdotikus jellege, amely un. fedőtörténetekként rejti el az elbeszélő 

rémséges élményeit: „Volt az a fegyver a németeknek, úgy hívták faust patron. (…) A tank 

ment hatvan kilóméteres sebességgel terepen, akkor te bé kellett várd, hogy ez a faust 

patron érje el. Ha a tankvezető észrevett, értetted e, abba a lövészlyukba, míkbe vótál, 

hajtott reád, csak ennyit csinált [körbeforgást mutat], s se pap, se kántor, se gödörásó nem 

kellett, el voltál temetve. Úgy, hogy aztán itthon mondhatták, szegény marha fiam hősi 

halált halt. Értetted e. Ilyen menet es vót [kacag]. No, tovább nem mondok semmit.”
1102

 

Így a történetek a helyi közösség számára üzenettel bírnak, egyre inkább 

életbölcsességekkel telítődtek a folklorizáció folyamán. A család vagy a helyi társadalom 

tagjai, amikor végig hallgatták a fenti történeteket, véleményezték, csodálatukat fejezték ki 

a veterán iránt, a túlélésről szóló rendkívüli történeteinek hallatán, ami visszaigazolásul 

szolgált az elbeszélő számára, hogy mindent jól tett, és úgy tette jól, ahogy tette. Ezt 

felfoghatjuk a közösséggel szembeni időskori gyónásnak is, ahol a feloldozást a katolikus 

pap helyett a közösség tagjai végzik el azzal, hogy igazat adnak az elbeszélőnek. Ezzel is 

magyarázható a folyamatos ismétlési kényszer.  

Jellemző a veterántörténetekben a hazatérés történetének részletessége, ami arra utal, 

hogy lehet, hogy Magyarország elveszítette a második világháborút, de ő a hazatérés 

háborúját megnyerte, mivel minden akadályon átjutott (pl. elfogták a szovjet katonák vagy 

román félkatonai szervezet tagjai, de sikerült megszöknie).
1103

 

                                                                                                                    
honvédek ismerték századjuk kürtjének hangját, ezért csak ők tudták, hogy kinek szól a meghívó az esti 

beszélgetésre. Lásd: Interjú Petréd Amáliával (született 1931, Gyergyóremete), akinek a bátyja Ferencz 

Kova József volt a 21/2. lövészszázad kürtöse a háború idején, később családi otthonukban őrizték a kürtöt. 
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 Interjú Nagy Jánossal (Gyergyóalfalu), a hangfelvételt készítette Portik Lukács László 2009. szeptember 

9-én. 
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 Gál János 1945 nyarán Ausztriából gyalog érkezett haza Gyergyóalfaluba. Elmondása szerint háromszor 

fogták el a szovjet katonák, de mindháromszor megszökött. Harmadszor a szatmárnémeti vasútállomáson 

egy szovjet katona kapta el: „Veszi a géppisztolyt, nekem tartsa, s azt mondja, menjek elől. Hát mit tudtam 

csinálni, el kellett menni. Szatmárnémetibe’ az állomás, ahogy le vót bombázva, nem lehetett direkt 

nekimenni, kellett egy ilyen kerülőt csinálni, hogy oda bémenjünk a vonathoz. Hát ott a romok közt, ahogy 

menyünk megpillantok valami óvóhely likat. Mondom, jó vóna most itt meglépni. Hogy az eszem, hogy járta 

meg, vagy azt ki súgta nekem, hogy mi történjen, de a karomon vót egy finom kicsi karóra, de úgy nezett ki, 

mintha aranyóra lett vóna, met olyanra vót fútatva. Pontos kicsi óra vót, nálam vót végig a háború alatt. 

Ahajt lekapcsolom a karomról, s ahogy kísért a hátamnál, megfordulok, s az órát a markába nyomom. Csak 

megnezte az órát, s képzelje el, abba’ a helybe’ hagyott. S ahogy elment, én abba a likba bébúttam. Rossz 

téglával béfalaztam magamot, s amíg bé nem setétedett, addig ki nem jöttem.” Lásd: NAGY 2012. 88. 
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Az egyén csak a csoportok metszetének, a csoportok találkozásának színhelye, 

cselekedeteivel meg tudja változtatni emlékezeti tárát.
1104

 Tehát emlékezetünk oly 

mértékben lehet hatékony, amennyiben egyéni gondolkodásunk részt vesz a kollektív 

emlékezésben.
1105

 A közbeszédben megnyilvánuló értékrendszer gyakran annyira hatása 

alá vonhatja a csoport tagjait emiatt, hogy az ennek függvényében létrejövő emlékezet 

egyes elemeit, még ha személyesen át sem élte - vagy másképpen élte meg az elbeszélő - 

igazságnak fogadja el és sajátjaként használja fel emlékezése megszerkesztésekor.
1106

 

Ebből kifolyólag az elbeszéléseknek csoportfenntartó és identitásképző funkciójuk 

van:
1107

„Én elől mentem, s Fehér Lajos bácsi, borzonti
1108

 ember, fellépett egy, fa el vót 

korhadva, s fellépett, hogy lépjen keresztül. Deréktól le fődig értetted-e, sorozatot kapott, s 

úgy esett le, hogy ingemet látott, értetted-e. S az agyamban megfordult, hogyha ez meg 

talál maradni élve, s én nem segítettem rajta, lehitványoz otthon a nép előtt. Hát neki 

álltam, egy félórába került a húsz méter, amíg én oda kerültem, me’ a fáról a manusz
1109

 

reám lőtt, a fára fel vótak menve. Megcéloztam értetted-e, s hát golyószóró vót nála, a 

golyószóró hamarább lejött, s én vállon találtam. Kézzel nyúlt utána, s hamar a 

kézigránátot oda vettem, s a feje elment. Osztán még lövéseket észleltem, de lassan tudtam 

kúszni oda. Kúszva vittem vissza az öreget”
1110

 Ebben az esetben a történetet a 

faluközösségbeli szolidaritás gondolata dominálja és ez ad értelmet Nagy honvéd tettének. 

A székely határőr bajtársak, mivel egyazon településen éltek, a háború után ugyanolyan 

közeli kapcsolatban maradtak egymással, mint a háború előtt vagy a katonai szolgálat alatt 

voltak. 

Ma az emlékezést segítik az Árpád-vonal völgyzármaradványainak és a hegyeken 

húzódó tábori erődítések látogatása, hősi temetők rehabilitálása, veterántalálkozók, 

megemlékezések,
1111

 hadi események helyszíneire vezetett emléktúrák, katonai 

hagyományőrző egyesületek, relikviák, fényképek, kiadott naplók és visszaemlékezések. 
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 Település a Gyergyói-medencében. 
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 Férfi (jelen esetben szovjet katona) 
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 Nagy János interjú. 
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 Az emlékezés helyeivé váltak a határvadász laktanyák és a székely határőr kiképzőtáborok is. A 

gyimesfelsőloki zászlóalj laktanyákat a román hadsereg vette birtokba, a gyergyótölgyesi ma 

szanatóriumként funkcionál. A bélbori századlaktanya épületeiben értelmi fogyatékos iskola működik, a 

gyergyóbékási a román csendőrség birtokában van, az úzvölgytelepi pedig elhagyatottan áll, sokáig pionír 
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Székelyföldön a második világháború emlékezete a helyi emlékezetközösség 

alapélménye, amely egyben az összmagyarsággal és a magyar államisággal tartja össze a 

székelységet, egyfajta virtuális történelemként konstruálva újra a múltat. A háborús 

emlékezet ezért a katonanemzet mítoszát erősíti és a magyar nemzetállami lét emlékét 

ápolja, ami a kisebbségi létben hozzájárul a magyar nemzeti identitás megőrzéséhez és a 

román állam vélt vagy valós asszimilációs politikájával szembeni emlékezetpolitikai 

megnyilvánulás részeként érvényesül. A történész feladata ebben az, hogy a mítosz 

mögötti történeti hátteret feltárja és a jelenkori társadalom számára hitelesebb 

magyarázatot adjon a korabeli történések okairól, lefolyásáról és következményeiről. 

Vagyis fontos, hogy a székelységnek a régmúlt vitéz tettein és a történelmi Magyarország 

megszűnésének okain való rágódása, tehát a múlt visszafordíthatatlanságából fakadó 

tehetetlensége
1112

 ne dominálja a kollektív emlékezetet, és mítoszaival minél kevésbé 

befolyásolja a jelen társadalmának jövőképét. 

XIV. Összegzés 

 

A Székely Határvédelmi Erők (a tervezett X. székely hegyi hadtest) története sajátos 

fejzetet képez a Magyarország hadtörténetének második világháborús fejezetében. 

Létrejöttét a Magyar Királyi Honvédség és a székelyföldi társadalom viszonyai határozták 

meg. Egyaránt érvényesültek a korabeli magyar katonapolitika, a hadseregszervezési 

metódus felülről diktált elvei és a helyi társadalmi-politikai szándék, amelyek egy vélt 

múltbeli katonai hagyomány felélesztésével teljesedtek ki. A hadseregszervezési folyamat 

mozgatórugója a helyi politikai elit és a székely származású honvéd tábornokok és 

törzstisztek összefogása volt.  

E hadszervezet létrejöttét indokolta Székelyföld zsákszerű földrajzi elhelyezkedése, 

emiatt megvalósulását garantálta a legfelső katonai vezetés támogató magatartása. 

Kivitelezői pedig azok a székelyföldi származású katonák voltak, akik szülőföldjüknek 

                                                                                                                    
táborok helyszíne volt. A székely határőr kiképzőtáborok deszkabarakkjait szétbontották a háború után, ma 

egyik tábor épületei sincsenek meg. 
1112

 A traumát sohasem csupán az elszigetelt egyén szenvedi el. Kialakulásának, lefolyásának, hatásának és 

utóhatásának számos szereplője és tényezője van (tettesek, áldozatok, kívülállók, egymás után következő 

generációk). A csoport az egyének által elszenvedett megrázkódtatásokat, traumatikus élményeket együttes 

élménnyé formálja. Ennek az élménynek az eleven tartalma, feszültsége, dinamikája akkor is jelen van, ha 

azt nem öntik szavakba, nem fogalmazzák meg koherens történetekben. Lásd: ERŐS Ferenc: Trauma és 

történelem. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 2007. 16. 
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tekintették a területet és hajlandóak voltak bármeddig elmenni az anyagi források 

megszerzését illetően. Kozma István vezérőrnagy mindig elérte, főleg Nagy Vilmos 

honvédelmi miniszter támogatásával, hogy a Honvédelmi Minisztérium biztosítsa számára 

a szükséges erőforrásokat. Politikai vonalon Pál Gábor, csíki képviselő és társai számoltak 

a jövő bizonytalanságával, ezért szerették volna elérni, hogy egy válságos helyzetben 

Székelyföld, Erdélyen belül saját katonai potenciállal rendelkezzen, hogy az erdélyi 

magyarság befolyását erősítse és biztonságot nyújtson a helyi lakosság számára. 

Míg a határvadász-zászlóaljak megszervezése világosan illett a magyar határvédelmi 

koncepciókba, melyek a háborús viszonyok közötti katonai határőrizet és határvédelem 

elvén alapultak, addig a Székely Határőrség szervezése székelyföldi társadalmi projekt 

volt. Az a középkorú generáció, mely az első világháború végén katonaként érte meg az 

Osztrák-Magyar Monarchia összeomlását és soha nem fogadta el a román állami 

fennhatóságot, olyan katonai biztosítékot akart a m. kir. Honvédség jelenléte mellett 

Székelyföld védelmében, melyet a helyi társadalom tarthat kézben. Már 1940 őszétől aktív 

szerepet vállaltak a honvédelmi társadalmi szervezetek megalakításában, amivel elnyerték 

a katonai vezetés bizalmát, a két világháború között, a román hadseregben katonai 

szolgálatot teljesített generációkkal szemben (Tűzharcos Szövetség, Székely Lövész 

Szövetség, Vitézi Rend, HONSZ, levente mozgalom).  

A Székely Határőrség létrejöttéhez hozzájárult a mindenkori önálló székely 

hadszervezetek öröksége. Az újkori székely katonai határőrvidék 1851-ben szűnt meg, 

tehát valójában a korból származó, közvetlen hadseregszervezési tapasztalattal nem 

rendelkezett a helyi társadalom, azonban az újkori székely hadszervezet emlékezete és 

mítosza felhajtó erőként működött, megerősítve a háborús propaganda által. Továbbá az 

első világháború székelyföldi hadieseményeiről azt a következtetést vonták le, hogyha 

akkor lett volna egy helyi haderő, talán meg lehetett volna akadályozni az 1916 őszi román 

betörést is. 

A hadvezetés kezdettől fogva nem bízott a Székely Határőrség ütőképessé tételének 

lehetőségében, azonban a székely társadalom olyan szinten azonosult a katonai 

viszonyokkal, hogy képes volt elérni e hadszervezet olyan fokú szervezését és kiképzését, 

hogy integrálni lehessen a reguláris haderő soraiba. Az, hogy a felszerelés és a fegyverzet 

minősége kívánnivalót hagyott maga után, a m. kir. Honvédség anyagi lehetőségeinek 

szűkösségével magyarázható. Továbbá a gazdasági nehézségekkel küzdő helyi társadalom 
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az önellátó mezőgazdasági létforma korlátai miatt, nem tudta olyan fokon ellátni a katonai 

szolgálatot, ami lehetővé tette volna a korszerű harcászat elsajátítását. 

A hadseregszervezés sikerét biztosította a helyi politikai és a Székelyföldre vezényelt 

katonai elit azonos célja és hatékony együttműködése (Pál Gábor és Kozma István 

vezérőrnagy). Kozma vezérőrnagy hadseregszervező tevékenysége azért volt hatékony és 

azért tudott széles társadalmi bázison alapulni, mert nem versengett egymással a politikai 

és a katonai hatalom vagy az általuk képviselt eszmények. 

A legfeslőbb katonai vezetés 1943-ra elfogadta, hogy a Székely Határőrség további 

fejlesztése lehetővé teheti a Honvédség hadrendjébe való beállítását. Azonban a hadvezetés 

felismerte, hogy a székely határőrök idős kora hátrány a korszerű hadviselés 

elsajátításában, ezért vonultatták be 1943 őszén a leventeképzés két utolsó évfolyamát 

tényleges katonai szolgálatra, a székely határőr kiképzőtáborok keretében. Így 

Székelyföldön a második világháború idején, egyedülálló módon, minden katonai 

szolgálatra alkalmas 18 és 60 év közötti férfi katonai szolgálatot teljesített 1944-re.  

A honvéd egyenruhába öltöztetett férfitársadalom katonai szolgálata egyre fokozódó 

gazdasági nehézséget okozott a kieső munka miatt. Kozma István vezérőrnagy és más 

katonai vezetők ezért egy olyan szociális ellátó rendszer létrejöttét vizionálták a magyar 

állam támogatásával, mely biztosította volna a családok kieső jövedelmét állami 

támogatás, közösségi (kaláka) munkák, szociális és társadalmi szervezetek létrehozása és 

adókedvezmények által. Az 1944 tavaszán létrejövő Székely Határőr Egyesületek 

megkezdték az addig létező társadalmi szervezetek, egyesületek integrálását katonai 

vezetés alatt, ami még hangsúlyosabbá tette Székelyföldön a katonai viszonyokat és a 

társadalmat a hadviselés szolgálatába állította (volna). 

1940 őszétől, amennyiben Észak-Erdély elkezdett fejlesztése a korabeli magyar állam 

számára egy jobboldali modernizációs kísérlet volt, úgy a Székely Határvédelmi Erők 

létrehozása a honvédelem szolgálatába állított eszményi katonatársadalom létrehozásának 

törekvése volt a magyar hadvezetés részéről. Mégsem sorolom a székelységet a korabeli 

militarista társadalmak közé, mivel a magyar katonai ideológia a clausewitz-i elveken 

alapuló közép-európai hadviselési kultúrában gyökerezett, tehát egy a politikának 

alárendelt, reguláris hadszervezet konzervatív ideológiája volt a vezérelve. 
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Ennek gyökerei a múltba vezetnek. Az elmúlt évszázadokban a székely katonarendű 

férfi számára a függés a katonai intézmények révén alapélménnyé vált, akinek egyénisége 

a szolgálati évei alatt alakult ki, hatottak rá a hadsereg viszonyai és felismerte ebben 

szerepköreit.
1113

 Székelyföld békés élete a középkori Magyar Királyság vagy a Habsburg 

Birodalom veszélyeztetett peremvidékén attól is függött, hogy mennyire választották 

hivatásukként vagy volt kötelező tehetséges és jellemes embereknek (később 

állampolgároknak) a katonai szolgálat, továbbá attól, hogy „milyen mértékben őrizte meg a 

haderő békeidőben a katonai ismereteket és tapasztalatokat”.
1114

 Valójában ez adta a 

székely hadszervezet hatékonyságát a politikai és gazdasági viszonyok mellett. A második 

világháború idején a székelyföldi tartalékos tisztek a Székely Határőrség létrehozásánál 

eme történelmi tapasztalatokra hivatkoztak. 

Azonban a székelyföldi katonai-védelmi rendszer nem tudott kiteljesedni, mivel 

fejlődését derékba törte az 1944. március 19-i német megszállás, amely a Székely 

Határvédelmi Erők csapatait a német érdekek szolgálatába állította. A IX. 

hadtestparancsnokság és a Székely Határvédelmi Parancsnokság 1944. márciusi önkényes 

mozgósítása könnyen a helyzet eszkalációjához vezethetett volna. E tény, ha érdemben 

nem is módosítja a m. kir. Honvédség 1944. március 19-i magatartásáról alkotott képet, 

valamelyest mégis árnyalhatja az, hogy az észak-erdélyi alakulatok esetén létezett szándék 

a németekkel való szembeforduláshoz. 

Mivel a Székely Határvédelmi Parancsnokság élén álló vezérkar a Horthy 

kormányzóhoz hű katonai elit részét képezte, akik szemben álltak a túlzott német 

orientációval, a csapatatok nagyobb részét kivonták a seregtestparancsnokság 

alárendeltségéből és tervbe vették elhelyezésüket Székelyföldről, de e szándék végül nem 

valósult meg. 

1944 tavaszán a Sztójay kormány Ricsóy-Uhlarik Bélát nevezte ki Kelet-Magyarország 

m. kir. kormánybiztosává, aki a székelyföldi közigazgatásban végrehajtott részleges 

személycserék után, hozzákezdett a székelyföldi társadalom totális mozgósításához, 

rendeleti kormányzás útján, ami már nem a Székely Határvédelmi Erők működéséhez 

szükséges társadalmi háttér megteremtéséről szólt. Ráadásul 1944 őszén, a Székely 

Határvédelmi Erők legütőképesebb gyalogsági alakulata, a 27. székely könnyű hadosztály 
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nélkül, német magasabb parancsnokság alárendeltségében kellett szembenézzen a 

Magyarországot megtámadó szovjet Vörös Hadsereggel.  

A határvédelmet kiegészítő Árpád-vonal völgyzárait nem tudták a tervezett módon 

kiépíteni a hegyszorosokban és megszállásához sem volt elegendő katonai erő ahhoz, hogy 

a védelmi rendszer betöltse elképzelt szerepét a hadműveletek idején. A Székely 

Határőrség koncepciója, miszerint apák és fiaik együtt állnak helyt a harcban, nem vált be. 

Eredetileg korlátozott területvédelmi harcra készítették fel őket, a magyar hadvezetés 

1944-ig nem is tervezte bevetésüket a Vörös Hadsereg ellen. 

A harcok idején a háború értelmetlensége és az otthon hagyott családok miatti aggódás 

arra késztette a székelyföldi alakulatok katonáit, hogy nagyobb részük önkényesen 

elhagyja a harcteret és hazatérjen. Közel 50.000 férfi, amennyiben elhagyta volna 

Székelyföld területét, és visszavonult volna nyugatra, beláthatatlan demográfiai helyzetet 

idézett volna elő. A Székely Határőrség sajátos alárendeltségi viszonyai (helyi tartalékos 

tiszti- és tiszthelyettesi kar) és részbeni társadalmi szervezet jellege (szoros kapcsolat a 

civil társadalommal), biztosította azt, hogy a magyar katonai vezetés részéről nem történt 

komolyabb megtorlás a honvédelmi törvény megszegése miatt. Annak ellenére, hogy a 

hadműveletek idején a harctér önkényes elhagyása és a bajtársak cserbenhagyása 

halálbüntetéssel járt, Székelyföld gyors kiürítése és az általános visszavonulás sem tette 

volna lehetővé szankciók alkalmazását. 

A hegyi kiképzést kapott határvadász-zászlóaljak a hegyi terepen, a terep előnyeit 

kihasználva, alkalmasak voltak a szovjet támadó erők megállítására, ameddig azok nem 

kerültek túlerőbe. Az anyaországi tisztikarral rendelkező alakulatok soraiból a szökés is 

nehezebb volt és többnyire Székelyföld végleges kiürítése után következett be. Ezért a 

határvadász-zászlóaljak standbéli, 30 év alatti generációi nagy véráldozatot hoztak 1944 

őszén, Magyarország védelmében. 

A háború végén a román félkatonai szervezetek (Maniu gárda) megtorlását megfékezte 

az 1944. november 7-én bevezetett észak-erdélyi szovjet katonai közigazgatás, így a 

honvédek haza térhettek családjaikhoz. Sőt bizonyos esetekben, Székelyföldön a helyi 

hatóságok szimpátiájára is számíthattak, mikor a háború után újra nyilvántartásba vette 

őket a román hadsereg. 
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1945 után a kisebbségi létbe visszakerülő székelyföldi közösség befelé fordult és a 

román pártállammal szemben alakította ki saját, rejtett ellenállás formájában megjelenő 

háborús emlékezeti kultúráját, melyet egyaránt befolyásoltak a háborús traumák, mítoszok 

és a kisebbségi léthelyzet. A határvadász-zászlóaljak katonái illeszkedtek legnehezebben 

vissza a polgári életbe, a székely határőrök könnyebben, hiszen ők már a háború előtt is 

családi életet éltek, és családjaiktól nem akartak elszakadni a háború idején sem.  

1990 óta az emlékezés különböző, nyilvános formái jelentek meg Székelyföldön, 

melyek értelemszerűen hangsúlyosabban jelen vannak a mindennapokban, mint az erdélyi 

magyar szórványvidékeken. Identitásképző funkcióval bírnak és reagálnak a 

magyarországi kihívásokra is, aminek együttes hatása újratermeli a székely katonanemzet 

mítoszát, benne kiemelt szerepben a Székely Határvédelmi Erők emlékezetével. 

A háborús veteránok szóban és írásban elmondott történetei az elmúlt 73 évben 

hozzájárultak Európában és ezen belül Székelyföldön is egy modern pacifista gondolat 

létrejöttéhez, mely döntően a XX. század két világháborújának eredménye és 

továbbadandó kulturális örökség. Ahhoz, hogy a következő generációk ez szerint 

gondolkodjanak a háborúról, tanulniuk kell e tapasztalatból, mivel Európa népei túl nagy 

árat fizettek érte. Liddell Hart angol hadtörténész gondolata is erre utal: „Ha békét akarsz, 

értsd meg a háborút.”
1115
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Nagy Ferenc, Parajd 

Oláh Árpád, Korond 

Tófalvi Zoltán, Korond 

Varga Dénes, Farkaslaka 

 

34. határvadász-zászlóalj 

Bartos Lajos, Szentegyháza 

Benedek Áron, Oklánd 

Égei István, Lövéte 

Ferencz Gábor, Szentegyháza 

Gedő Sándor, Kápolnásfalu 

Geréb Ágaston, Székelyszentlélek 

Hegyi István, Székelyszentlélek 

Papp Lajos, Homoródalmás 

Piros Imre, Nyikómalomfalva 

Puskás Lajos, Gyergyóditró 

Szabó Pál, Székelyudvarhely 

Török Ignác, Lövéte 

Vajda Lajos, Farcád 

 

69. határvadászcsoport 

19. székely határőr-zászlóalj 

Szabó Vilmos, Gyergyóremete 

 

27. székely határőr-zászlóalj 

Fülöp Szabó János, Szováta 

 

70. határvadászcsoport 

4. székely határőr-zászlóalj 

Bíró Mátyás, Csíkvacsárcsi 

Bokor Gábor, Csíkszereda 

Lajos András, Csíkpálfalva 

Nyika Imre, Gyimesközéplok 

Orbán Ferenc, Csíkszereda 

Péter János, Csíkborzsova 

 

5. székely határőr-zászlóalj 

Bara András, Csíkszentdomokos 

Bara Károly, Csíkszentdomokos 

Gidró Árpád, Csíkkarcfalva 

Kedves Márton, Csíkszentdomokos 

Oláh Béla, Csíkszenttamás 

 

6. székely határőr-zászlóalj 

Cseke Imre, Csíkszentmárton 

Lakatos Mihály, Csíkszentkirály 

Nagy Benjamin, Csíkszereda 

Székedi Imre, Csíkszereda 

Szigeti Dezső, Csíkszereda 

Péter Endre András, Csíkszereda 

 

32. határvadász-zászlóalj 

Antal János Gergely, Csíkmadaras 

Ambrus Endre, Parajd 
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Balogh Béla, Csíkszereda 

Bogos Ignác, Csíkajnád 

Both József, Menaságújfalu 

Domokos Dénes, Tusnád 

Fodor Gyula, Csíkajnád 

Gábor László, Csíkjenőfalva 

Hidi Sándor, Nagyajta 

Imre István, Csíkszentmárton 

Kánya Illés, Csíkszereda 

Kató István, Csíkkarcfalva 

Kósa Vilmos, Csíkszentmihály 

Kurkó Albert, Csíkszentdomokos 

Péter Ernő, Csíkpálfalva 

Péter János, Csíkmadaras 

Ványolós Gábor, Kászonfeltíz 

Váta Albert, Csíksomlyó 

Zsók Pál, Csíkszereda 

 

70. rohamszázad 

Dávid Jenő, Csíklázárfalva 

 

Székely hegyivezető szakasz 

Kajtár Gergely, Csíkdánfalva 

Korodi Zoltán, Székelykocsárd 

 

X. székely híradózászlóalj 

Fazakas Gergely, Csatószeg 

Máté Ferenc, Homoródszentpéter 

Pál András, Csíkdánfalva 

Simon Károly, Csíkszentkirály 

Veress Sándor, Csatószeg

X. székely légvédelmi tüzérosztály 

Csákány Zsigmond, Szentivánlaborfalva 

 

X. székely utászzászlóalj 

Czine József, Dálnok 

Mihály Mózes, Málnás 

Pórum Zsigmond, Dálnok 

 


