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1. AZ ELLENFORRADALOM FEGYVERES SZERVEZKEDÉSE, 
AKCIÓI ÉS VERESÉGE A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN 

a) Az ellenforradalom fegyveres szervezkedésének előzményei 
1918 végén és 1919 elején 

Az ellenforradalom az 1918-as októberi polgári demokrat ikus forradalom 
győzelme u tán akciókat kezdett a forradalmi mozgalom visszaszorítására. A 
nagybirtokos arisztokrácia, a főpapság, a vezető hivatalnoki és tiszti cso
portok, valamint a nagytőke képviselői ellenforradalmi szervezkedésbe kezd
tek. Tevékenységük veszélyeztette a forradalom vívmányai t és a prole
tárforradalom felé orientálódó tömegek megfélemlítésére irányult . 

A kormány politikája egyfelől kapcsolatban volt az ellenforradalom célki
tűzéseivel, amennyiben a forradalom fejlődését a kabinet és az ellenforra
dalom erői egyaránt igyekeztek megfékezni, másfelől viszont, mivel az ellen
forradalom az: október előtti viszonyok restaurációját tűzte célul, részben a 
szembenállás is adott volt. A proletárforradalam érlelődése fokozatosan kö
zel hozta egymáshoz a ko rmány és az ellenforradalom erőit. Ily módon a ka 
binet gyakran szélsőjobboldali tevékenységet fejtett ki . 

A burzsoá kormány november végén már felismerte, hogy a forradalom 
fejlődése nem állt meg, és jórészt ezért nem lépett fél következetesen az el
lenforradalom ellen, amely a hadsereget igyekezett ü tőkár tyaként felhasz
nálni. 

A belgrádi fegyverszüneti egyezmény u tán öt, 1919 elején pedig már csak 
két korosztály marad t fegyverben. Ennek a hadseregnek kellett biztosítania 
más fegyveres alakulatokkal együtt a ko rmány célkitűzéseit. A hadsereg sem 
erejét, sem morális állapotát tekintve nem tudot t megfelelni a feladatoknak. 

A legénység zöme részt vállalt a forradalmi küzdelemből. Az alakulatok ve
zetése fokozatosan kicsúszott a hivatásos ka tonák kezéből. Nagy szerephez 
jutot tak a katonatanácsok, amelyek szembeállították a katonatömegeket a 
kormánnyal , megakadályozva, hogy a fegyveres erőket az ellenforradalom 
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céljainak szolgálatába állítsák. A burzsoá kormány fellépett a katonatanácsok 
ellen.1 

A hadügyminisztérium újjászervezte a Budapesti Katonatanácsot, amely
nek élére a szociáldemokrata Pogány Józsefet választották meg. A kormány 
a katonatanácsokat a vidéki helyőrségekben is saját vezetése alá akarta 
vonni. 

E szándék nem járt sikerrel. 
A kormány a hadügyminisztérium élére Bartha Albert tábornokot, majd 

Festetich Sándor grófot állította. Mindketten a restaurációra törő tisztikar 
bizalmát élvezték. A hadügyi vezetés ellenforradalmi különítményeket szer
vezett, elrendelték a tiszti és egyetemi zászlóaljak, a jászkun gárda és más 
ellenforradalmi egységek létrehozását. A csapatállomány 25 százalékát to
vábbszolgáló altisztekkel igyekeztek feltölteni. Megkezdték a székely had
osztály felállítását is. 

Az ellenforradalom katonai készülődését felismerve a KMP a katonatöme-
geket mozgósította Bartha ellen, aki kénytelen volt lemondani. Bartha utóda, 
Festetich is távozni kényszerült a hadügyek éléről. A forradalmi erők fellé
pése fékezte a burzsoáziának az ellenforradalmi hadsereg létrehozására 
irányuló tevékenységét. Az ellenforradalmárok azonban nem mondtak le 
szándékaikról. 

A hivatásos tisztek megalakították a Magyar Országos Véderő Egyesü
letet, amely Gömbös Gyulát választotta meg vezetőjének. Katonatisztek hív
ták életre az Ébredő Magyarok Egyesületét is. Ezek az egyesületek tömörítet
ték az ellenforradalmárokat és a Magyarországtól elszakadóban levő terüle
tekről menekülő elemek nacionalista csoportjait. 

A hadügyminisztérium 1919 februárjában adta ki a hadsereg átszervezé
séről szóló rendeletet,2 amely 70 000 fős, toborzás útján létrehozott haderő 
megszervezését írta elő. A toborzás nem hozta meg a várt eredményt, mivel 
csak 5000-en jelentkeztek. 

A kormány a hadsereg alakulatainak egy részét is felhasználva a legvére
sebb eszközökkkel igyekezett letörni a forradalmi akciókat. A csendőrök Fa-
csád községben a katonaság bevonásával 1918 november elején 104, Tündér
lakon 60, Jósikafalván pedig 30 személyt gyilkoltak meg. Nyitra megyében, 
Malomszegen november 6-án a csendőrök 6 embert végeztek ki. A Mura
közben november végéig statárium alapján 200 ember esett áldozatul a vér
fürdőnek. Paraszti mozgalmak elfojtására Pest, Esztergom, Tolna és Sopron 
megye egyes járásaiban, a viharsarki megyékben egyaránt alkalmaztak sta
táriumot. 

A kormány 1919 , január elején karhatalmat vezényelt ki a salgótarjáni bá
nyászok ellen is, akik követelték a bányák szocializálását. A karhatalom be
avatkozásának közel 100 halálos áldozata és sok sebesültje volt. 

A terrorakciók bátorították mindazokat az erőket, amelyek októbert is túl 
radikálisnak tekintették. Az ellenforradalom — ösztönzést kapva — ország
szerte fegyveres akciókat indított a forradalmi mozgalom ellen, célul tűzve ki 
az október előtti politikai viszonyok restaurálását. 

A Monarchia nevelte hivatásos tisztek többsége az ellenforradalom szolgá
latába szegődött. Ezek származásukból eredően, életszemléletüknél fogva a 
néptömegek gondjaitól és forradalmi érzületétől távol állva szemlélték a vál-

1 Hajdú Tibor: T a n á c s o k Magyarországon 1918—1919-ben. Budapes t , Kossu th Könyvkiadó , 
1958. 54. o. 

2 Az egyetemes és a m a g y a r hadművésze t tör téne te . II. Budapes t , Zr ínyi Katonai Kiadó . 
1960. 175. o. 

— 430 — 



tozásokat, és még a burzsoá kormány tevékenységét is baloldalinak érté
kelték. 

A vezérkari tisztek egy csoportja már november elején a kormány fegy
veres leverésére készült. Gömbös írta, hogy „ . . . november 2-án azt vetettük 
fel Tombor és Julier alezredesekkel Hazai Samunak, hogy a Wienben levő 
Andrássy Gyula gróffal együtt álljanak az olasz és a francia frontról haza
érkező magyar csapatok élére abból a célból, hogy ezen csapatok segítségével 
a forradalmi kormányt megbuktassuk."3 A terv nem valósult meg, mert a 
hazatérő katonák a forradalmat támogatták. 1919. január 3-án a hadügymi
nisztériumban Friedrich István hadügyi államtitkár közreműködésével az 
ellenforradalmárok nyíltan követelték, hogy a hadseregben a Monarchia ren
deleteit és szellemét állítsák vissza. A szélsőjobboldali alakulatok szervezésé
nek szálai is tisztek kezében összpontosultak. Láng Boldizsár, a hadügymi
nisztérium osztályvezetője, Érsekújvár környékén folytatott ellenforradalmi 
szervezkedést. 

Fejér megyében, ahol Csázy Elemér ellenforradalmi zászlóaljak szervezé
sét kezdte el,4 1919. február 3-án az ellenforradalmárok közgyűlésen bontot
tak zászlót. 

A kormány — a KMP ellen megindított terrorhadjárattal egy időben — a 
forradalmat jobbról érő támadások visszaszorítására kényszerült. Életbe lép
tette — tömegnyomás hatására — az 1919. évi XI. és XX. néptörvényt, ame
lyek lehetővé tették a demokratikus vívmányok ellen törő elemek rendőri 
felügyelet alá helyezését. 

A rendelkezéseket viszont alapjaiban a kommunista befolyás ellen alkal
mazták. A forradalmat jobbról támadók közül alig néhány ellenforradal
márt internáltak, és csak a MOVE működését függesztették fel. 

A kormány hadseregszervezési elvei és a kormány szándékaitól is jobbra 
mutató ellenforradalmi tervek és akciók a forradalom szocialista irányú fej
lődése következtében kudarcot vallottak. Nem változtatott ezen a kormány
nak a kommunisták ellen indított február 20-i provokációja és a kommu
nista vezetők tömeges letartóztatása sem. 

A Tanácsköztársaság győzelme előtti hetekben a kormány elvesztette ha
talmát a fegyveres erők többsége felett. E sikert azonban beárnyékolta az a 
körülmény, hogy 1918 októbere és 1919. március 21. között nem számolták fel 
a nyíltan vagy burkoltan szervezkedő ellenforradalmi csoportokat, amelyek 
monarchista katonatiszteket tömörítettek, illetve azok vezetése alatt várták 
a fejleményeket. A polgári demokratikus forradalom nem tudott leszámolni 
a reakciós erőkkel, s ez egy olyan országban, ahol a feudális maradványok 
még léteztek, ahol a Monarchia visszaállítására törekvők száma jelentős volt, 
ahol csak a hivatásos katonaállomány több tízezer fő volt — súlyos veszélyek 
lehetőségét hordozta magában. 

b) Fegyveres ellenforradalmi akciók a tanácskormány ellen 

A Forradalmi Kormányzótanács 1919. március 25-én rendeletet adott ki a 
Vörös Hadsereg megalakítására. A rendelet intézkedett, hogy az alparancs-
nokokat a munkások közül kell kijelölni, ugyanakkor a magasabb katonai 
képzettséget igénylő parancsnoki posztokra zömmel régi katonai szakembe
reket helyeztek. 

3 Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló megjegyzései a forradalomról és el
lenforradalomról. Budapest, 1920. 20. o. 

4 Országos Levéltár (a továbbiakban OL.) BM. elnöki iratok 1919. 33. tétel, 2067. sz. 
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A Hadügyi Népbiztosság április 9-én szolgálattételre hívta be a volt hiva
tásos tiszteket, bár tudott volt, hogy a régi tisztek zömétől idegen a proletár
forradalom eszméje. Képzett parancsnokok nélkül viszont megoldhatatlan 
volt a Vörös Hadsereg megteremtése. A Forradalmi Kormányzótanács arra 
számított, hogy ezek a tisztek harcolnak egy imperialista támadás esetén és 
a szükséges ellenőrzés, valamint a bennük végbemenő változás ellensúlyozza 
vagy csökkenti a proletárállammal való szembekerülés lehetőségét. 

A tényleges tisztek többsége eleget tett a felhívásnak és szolgálattételre 
jelentkezett. Elsősorban egzisztenciális tényezők vezették őket, de többsé
güknek imponált az a határozottság is, amellyel a Forradalmi Kormányzó
tanács a hadügyeket irányította. Sokan közülük viszont meggyőződésből vál
lalták a szolgálatot. Ezek közé tartozott báró Zay Dezső vezérkari tiszt és 
Schreiner Károly, a K. u. K. hadsereg volt ezredese. Mindketten közre
működtek abban, hogy a Vörös Hadsereg ütőképes legyen. E példák azonban 
korántsem váltak általánossá és a Tanácsköztársaság elleni intervenció után 
egyre inkább felszínre törtek a volt hivatásos tisztek ellenforradalmi érzel
mei és cselekedetei — melyek győzelmek esetén tompultak, vereségek alkal
mával erősödtek, sőt gyakran a katonai balsikerek forrásaivá váltak. A szol
gálatot nem teljesítő tisztek szintén gócai voltak az ellenforradalomnak. 

A román hadsereg támadásáig a Vörös Hadsereg még nem tudott kellően 
felkészülni. Az ellenséges csapatok keleten, északon és délen egyaránt túl
erőben voltak. 

A Vörös Hadsereget gyengítette, hogy a keleti arcvonalon a székely had
osztály parancsnoki kara a proletárdiktatúra ellensége volt. A hadosztály 
parancsnoka — Kratochwill Károly — már a szervezésnél az ellenforradal
márokat -tömör í tette. Kóréh Endre, az egység tábori lelkésze írta: „A fehér 
érzelműek, hogy katonák is legyenek, de mégse legyenek vörösök, a székely 
hadosztályba jelentkeztek. Csodálatos ösztönnel érezték meg, hogy a vörös 
hadsereg és a székely hadosztály nem mindegy."5 

Kratochwill a román támadáskor kiadta az utasítást a visszavonulásra. Az 
árulás leplezésére heves harcokról és nagy vérveszteségekről számolt be' a 
Hadügyi Népbiztosságnak. 

A hadseregparancsnokság elrendelte a további harcot, de a túlerő és az 
árulás, majd a székely egységek zömének fegyverletétele április 26-án lehe
tetlenné tette az ellenállást. Május elsejére a román csapatok a Tisza nyu
gati partjára vetették vissza a Vörös Hadsereget. 

A román támadás után a belső ellenforradalmi erők is megélénkültek. El
lenforradalmi tisztek, altisztek és kulákok Kecskemét környékén április vé
gén fehér gárdát szerveztek, fosztogattak és raboltak a Vörös Hadsereg mö
göttes területein. A fehér alakulatot, amelynek ereje 500—600 fő volt, április 
24-én Kecskemét mellett egy hatvan főnyi vörös egység szétverte. 

Dormándy Géza, a budapesti antant összekötő iroda vezetője, hatáskörét 
puccstervek szervezésére igyekezett felhasználni, és adatokat továbbított az 
antantnak a Vörös Hadseregről. Csoportjának tagjai április 25—26-ra fegyve
res lázadást terveztek. A kísérletet az elszigeteltség és az összeesküvés fel
számolása kudarcra ítélte. Hasonló sorsra jutott Dietz Károly volt rendőrfő
nök szervezkedése is.6 

Budapesten a „Fehér Ház" elnevezésű ellenforradalmi szervezet keretében 
politikusok és katonatisztek — Bleyer Jakab, Pekár Gyula, Friedrich István, 

5 Kóréh Endre: A székely hadosztály és dandár története. Budapest, 1929. 225. o. 
6 Két meghiúsult ellenforradalmi puccs Budapesten. Vörös Újság, 1919. május 10. 
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Schnetzer Ferenc, Csilléry András és mások — „Vezértanács"-ot alakítottak, 
amely széles körű katonai hálózat kiépítését készítette elő.7 

A muraszombati járásban május 29-én tisztek irányításával kikiáltották a 
„Mura Köztársaság"-ot és mintegy ezer fővel támadást indítottak a környe
ző falvak ellen, majd Sopron környékén voltak fegyveres lázadások. A For
radalmi Kormányzótanács hadműveleti területté nyilvánította a Dunántúlt 
és a vörös alakulatok néhány nap alatt leverték az ellenforradalmat. 

Ezek a kísérletek nem voltak jelentősek, mert nélkülöztek minden komoly 
tömegtámogatást. Veszélyességüket az intervenció fokozta s felszámolásuk 
sikere is ebben rejlett. 

A Vörös Hadsereg a tiszántúli arcvonalon elszenvedett vereség után meg
erősödött. A Forradalmi Kormányzótanács felhívására munkások, parasztok 
tízezrei jelentkeztek a hadseregbe. A Vörös Hadsereg visszafoglalta Szolno
kot, visszaverte a cseh csapatok Salgótarján elleni támadását, majd május 
30-án megkezdődött a győztes északi hadjárat. 

A Vörös Hadsereg a belső ellenforradalmi és kapituláns elemek elleni küz
delem közepette aratta győzelmeit. Ez a belső harc csak fokozódott az északi 
hadjárat után. A tisztikar ellenforradalmi elemei s a hátországban meghú
zódó MOVE-, ÉME-tagok a Vörös Hadsereg visszavonulása idején már erő
teljesebben szálltak szembe a proletárhatalommal. 

A puccskísérletek erősödtek, amikor a tanácskormány elfogadta a Clemen
ceau-jegyzéket. A Vörös Hadsereg támadásának leállítása, majd visszavoná
sának híre is jeladássá vált az ellenforradalmi akciókra. 

Az ellenforradalmárok június 24-re nagyszabású katonai akciót készítettek 
elő a fővárosban. A megmozdulás szervezettségét és veszélyességét tekintve 
különbözött a korábbi, az ország egyes helységeiben kirobbantott akcióktól. 
Az összeesküvők fő katonai erejét a Ludovika Akadémia tisztjei, növendékei 
és a dunai flottilla néhány monitorja alkotta. A katonai lázadás számára sike
rült megnyerni a Hungária körúti Engels-laktanya több tisztjét is, akik a le
génység körében igyekeztek híveket toborozni. 

A terveket Haubrich Károly helyőrségparancsnok környezetéhez tartozó 
Honig Vilmos, a budapesti vasas hadosztály parancsnoka, Lajtos százados, 
Haubrich vezérkari főnöke és Lemberkovics Jenő, a Ludovika Akadémia ta
nára dolgozta ki. Az előkészületekről tájékoztatták a szakszervezeti jobbol
dal néhány vezetőjét, közöttük Vanczák Jánost és Miákits Ferencet is. A lá
zadás politikai szálai báró Perényi kezében futottak össze. Perényit és társait 
június 11-én letartóztatták, s ezzel az előkészületek megtorpantak, mivel Ho
nig is gyanússá vált. A tervek előkészítését Hőnigtől Lemberkovics vette át, 
aki kapcsolatot épített ki a budapesti angol misszió vezetőjével, Freeman ka
pitánnyal — bízva a támogatásban. 

Az ellenforradalmi lázadásra az Engels-laktanya tüzérségének kellett a jelt 
megadnia. A monitorok feladata a „Szovjet Házra" való tüzelés és az akciók 
támogatása volt. A Ludovika Akadémia ellenforradalmárai a Józsefvárosi 
Telefonközpont és a város más objektumainak elfoglalását kapták feladatul. 

Haubrich tudott a készülődő lázadásról, de nem akarta elkötelezni magát 
a kockázatos kaland mellett, ugyanakkor „ . . . nem utasította el az ellenfor
radalmi akcióban való részvételre szóló felhívást. . . és a készülő lázadás el
fojtására semmilyen intézkedésit nem tett."8 

Június 24-én délután az Engels-laktanya lövegei tüzelni kezdtek, ezt köve
tően három monitor kifutott a Dunára és Újpesten, majd a Lánchídnál objek-

7 Ébredő Magyarország, 1919. november 23. 
8 Liptai Ervin: A Magyar Tanácsköztársaság. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1966. 177. o. 
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tumokat vett célba. A Ludovika Akadémia ellenforradalmárai megszállták a 
Józsefvárosi Telefonközpontot és tüz alá vették a Ludovikához vezető utakat. 

A kommunista vezetők mozgósították a budapesti alakulatokat az ellenfor
radalmi akció felszámolására. A vörös csapatok június 25-én hajnalban meg
törték a ludovikások ellenállását. A tüzérségi és géppuskatűz hatására a mo
nitorok is kénytelenek voltak meghátrálni, és a Dunán dél felé menekültek. 

A budapesti katonai lázadást rövid fegyveres tűzharcban szétverték. 
Haubrich az akció kitörésekor visszalépett a puccsban való aktív közremű
ködéstől, s a várt nagyobb fegyveres támadás is elmaradt. 

A puccs gyors felszámolása szükséges volt azért is, mert a Vörös Hadsereg 
vezérkarában megbúvó ellenforradalmárok egy sikeres összecsapás esetén 
támogatásukról biztosították a budapesti lázadókat. 

Az ellenforradalom katonai akciói a kudarc eUenére sem szüneteltek. 
A Tanácsköztársaságnak egy időben kellett küzdeni a belső osztályharc 
frontjain és az intervenció ellen. A proletárhatalom fennmaradását az inter
venció alakulása, valamint az határozta meg, hogy kap-e segítséget a szovjet 
állam fegyveres erőitől. A külső viszonyok szerepét a Magyar Tanácsköz
társaság belső helyzete mégis lényegesen befolyásolta. Az ellenforradalom 
akcióinak likvidálása segítette a katonai frontok erősítését, a katonai kudar
cok viszont növelték az ellenforradalmárok reményeit, hogy képesek vere
séget mérni a proletárállamra. 

A Magyarországi Szocialista Párt június 12—13-i kongresszusán, majd 
a Tanácsok Országos Gyűlésén sokan követelték a diktatúra következetes 
alkalmazását a nép ellenségeivel szemben. Kun Béla a tanácskongresszuson 
,,.. . az ellenforradalmi mesterkedésekkel való leszámolás szükségességét" 
hangsúlyozta.9 

Hajdú Gyula, a Szövetséges Központi Intéző Bizottság egyik ülésén fel
tárta, hogy ,, . . . az ellenforradalom egyik legveszedelmesebb gócát a tisztikar
ban szolgáló régi tisztek jelentik,"10 és követelte az ellenforradalmár tisztek 
szigorú felelősségre vonását. A Forradalmi Kormányzótanács és az állam 
más vezető testületének tagjai viszont nem képviselték egységesen az ellen
forradalmárok elleni következetes harc politikáját. 

Az északi területek kiürítése után az ellenforradalom tábora tovább akti
vizálódott, az ellenforradalom gócai ujakkal egészültek ki, és főleg a Dunán
túlon váltak veszélyessé. 

A Tanácsköztársaság tényleges gazdasági bázisa, s a tartalékok felhalmo
zásának területe a tiszántúli részek román megszállása után a Dunántúl volt. 
Az ellenforradalom bécsi és szegedi szervezői is kiindulási alapot igyekeztek 
teremteni a maguk céljaira a Dunántúlon. 

A nyugati határ mentén a katonai szervezkedések a Bécsben létrehozott 
Antibolsevista Komité működésének megkezdése után már elkezdődtek. A 
bécsi komité ügynököket küldött a Dunántúlra, akik ellenforradalmi hálózat 
kiépítésére törekedtek. 

Sopronban a bécsi ellenforradalmárok közreműködésével bizottságot hoz
tak létre, melynek katonai és polgári hálózata volt. A bizottság katonai pa
rancsnoka Bozó Pál ezredes önálló törzset alakított és kapcsolatot létesített a 
bécsi, a csornai és a magyaróvári ellenforradalmi csoportokkal. 

Június elején a határ mellett kirobbantott lázadások leverése — Sopron
ban, Nagycenken, Kopházán és környékén — a soproni csoportot is szétbom
lasztotta. 

9 A magyar forradalmi munkásmozgalom története. I. Budapest, 1966. 250. o. 
10 Nagy Zsuzsa: Forradalom és ellenforradalom a Dunántúlon 1919. Budapest, Kossuth 

Könyvkiadó. 1961. 84. o. 
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Ellenforradalmi góc alakult ki Székesfehárvárott is, amelynek résztvevői 
a Balatontól délre és keletre szervezték a lázadásokat. A szervezés élén 
Craenenbrock Edgár, a II. vörös hadtest áruló vezérkari főnöke, Horthy 
István, valamint Sréter István ezredes állottak. Sréter külön tervet készített 
arra, hogy a Dunántúlt elszakítja az ország többi területétől s az irányítást 
katonatisztek veszik át. Tervét letartóztatása csírájában meghiúsította, de 
Craenenbrock leleplezésére nem került sor. 

A hátországban folyó aknamunkánál nagyobb veszélyeket rejtett magá
ban az, hogy a szervezkedés egyik centruma a Vörös Hadsereg vezérkará
ban volt. A vezérkari tisztek között nagy volt az ingadozók, valamint az el
lenforradalmárok aránya. A vezérkariak körében a „balra fordulás" is sok
kal lassúbb volt, mint ahogyan ez a csapatoknál levő tisztek egy részénél 
bekövetkezett. A proletárhatalommal szimpatizálók hosszú ideig meggyőző
dés nélkül irányították a csapatokat, a kapitulánsok és az ellenforradalmárok 
pedig rendkívül óvatosak voltak. 

A vezérkarban folyó szervezkedést nem sikerült felszámolni —• s csak né
hányat tartóztattak le a szervezés irányítói közül, például július 9-én Fleisch-
man Móric alezredest, aki Gödöllőn tiszteket nyert meg az ellenforradalom 
számára —• de a viszonylag széles hálózat likvidálására nem került sor. 

Az ellenforradalmi tisztek az északi területek kiürítése után közvetlenül 
segítséget kaptak Julier Ferenctől és a vezérkarnál szolgáló többi árulótól. 
E csoport tagjai a Vörös Hadsereg első hadműveletei és az északi offenzíva 
alatt még nem léptek fel a munkásállam ellen, de amikor növekedtek a ne
hézségek, aktivizálódtak. Stromfeld lemondása után Julier személyében 
olyan egyén került a Vörös Hadsereg vezérkari főnökének posztjára, aki 
kapcsolatban volt a szegedi ellenforradalmárokkal és támogatta az ellenfor
radalmat. 

A főhadiszállás árulói felismerték, hogy a Vörös Hadsereg északi vissza
vonulása lehetőséget teremtett a hadsereg s az ország belső helyzetének 
megerősítésére. A tanácskormány belpolitikai helyzetéről írta Julier, hogy 
,,.. . a június 24-i ellenforradalom a polgárság szervezetlenségét mutatta: a 
hadsereg a csehek ellen jó volt — tehát a belrend fenntartására is meg fog 
felelni . . . a munkásság . . . a régi társadalmi rendre való visszatérésről még 
hallani sem akar."11 

Az árulók arra az elhatározásra jutottak, hogy a Vörös Hadsereget olyan 
offenzíva végrehajtására késztetik, amely kudarcot eredményez. 

Böhm siettette az északi területek kiürítését és parancsot adott a táma
dási tervek kidolgozására. Július 10-én Böhm a gödöllői főparancsnokságon 
tájékoztatta Kun Bélát és Szamuely Tibort a támadás előkészületeiről. A két 
elvtárs nem értett egyet a támadás megindításával, de az új támadás ter
veit a Forradalmi Kormányzótanács jóváhagyta, és az offenzíva július 20-án 
megkezdődött. 

Az árulók a Vörös Hadsereg harcképes egységeinek alig 50 százalékát vo
nultatták fel a románok ellen, s 78 gyalogzászlóalj, 3 lovasosztály, 91 üteg 
állt szemben a románok 92 zászlóaljával, 58 lovasszázadával és 30 ütegével. 

A tüzérségi fölény is csak látszólagos volt, mert nem biztosítottak ele
gendő lőszert az ütegeknek. A haditerv a támadó fő csoportok szárnyait 
nem biztosította. Mindezekről az árulók értesítették Bécsen keresztül az an
gol katonai missziót, s a titkos okmányok a román parancsnokságra kerül
tek.12 

11 Julier Ferenc: Ellenforradalmi lélekkel a Vörös Hadsereg élén. Magyarország, 1927. 
július 13. 

12 Nemes Dezső: Az ellenforradalom története Magyarországon. Budapest, Akadémiai Ki
adó, 1962. 23. o. 
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A Vörös Hadsereg offenzívája a kezdeti siker u tán a túlerő és az árulás 
következtében összeomlott. Egy polgári publicista, vezérkari tisztek közlé
seire támaszkodva állapította meg, hogy , , . . . a Jul ier által vezetett offen
zíva . . . bő alkalmat n y ú j t o t t . . . ahhoz, hogy siettesse a bomlást."1 3 

Az árulásra jellemző volt, hogy „egy egész dandár gyakorló tölténnyel 
kezdte meg az offenzívát".1 '1 

Jul ier július 25-én a román csapatok főerőinek harcbavetésekor a Vörös 
Hadsereg nagy részét visszarendelte a Tisza mögé. A román egységek július 
30-án megkezdték az átkelést a Tiszán, és a főváros felé indul tak: a Tanács
köztársaság sorsa megpecsételődött. 

A Tanácsköztársaság megdöntésében az intervenció volt a meghatározó: 
a belső ellenforradalmi lázadások, árulások szerepe eltörpült az interven
ció katonai túlereje mellett. 

A magyar ellenforradalom vezetői sem tar to t ták lehetségesnek, hogy bel
ső erők felhasználásával döntő csapást lehessen mérni a Tanácsköztársaság
ra. Kozma Miklós, a tiszti ellenforradalom egyik vezetője is elismerte, hogy 
a Tanácsköztársaságon belül „nem lehetséges olyan megszervezés, amely 
erőszakkal képes megdönteni a rendszert és kézbe venni a hatalmat."1 5 

A Tanácsköztársaság vereségét ugyanakkor gyorsította az árulás és az el
lenforradalmi tevékenység. 

A munkáshata lomnak szüksége volt a régi katonatisztekre — általában a 
volt burzsoá appará tus jelentős részének megtar tására J,i —, ugyanakkor 
szükség lett volna a következetesebb ellenőrzésre, és erősítette volna a Vö
rös Hadsereget, ha nagyobb számú munkás t helyeznek parancsnoki beosztás
ba. Ezek a körülmények megkönnyítet ték a régi tisztek aktivizálódását, amit 
fokozott, hogy nem volt idő ,,a hadsereg t iszt ikarának megtisztítására."1 7 

A Vörös Hadseregben szolgáló ellenforradalmár tisztek a Tanácsköztársa
ság megdöntése u tán vezető beosztásokat kaptak az ellenforradalmi rend
szerben.18 

2. A MAGYAR ELLENFORRADALMÁROK KATONAI ELŐKÉSZÜLETEI 
AUSZTRIÁBAN, ARADON ÉS SZEGEDEN 

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ELLEN. 
A „NEMZETI HADSEREG" MEGSZERVEZÉSÉNEK KEZDETEI 

a) A magyar ellenforradalmárok katonai tervei és akciói Ausztriában 
a Tanácsköztársaság ellen 

A Magyar Tanácsköztársaság elleni intervenciót — amelyet a nemzetközi 
imperializmus készített elő és irányított — kiegészítette a magyar ellen
forradalmároknak az an tan tha ta lmak és a környező tőkés államok részéről 
nyújtot t burkol t vagy nyílt támogatás. 

13 Budapes t i Közlöny, 1919. augusz tus 15. 
14 Uo. 
15 Kozma Miklós: Az összeomlás. 1918—1919. Budapes t , A thenaeum, 1933. 189. o. 
16 V. ö. Lenin Művei 28. kö t . Budapes t , Szikra, 1952. 405. o. 
17 A m a g y a r fo r rada lmi m u n k á s m o z g a l o m tör téne te . I. m. 266. o. 
tó Laka tos Géza és Sztójay Döme az e l lenforradalmi r endsze rben minisz te re lnökök let

t ek — Laka tos a Tanácsköz t á r sa ság alat t vezé rka r i beosz tásban szolgált, Sztójay a Hadügyi 
Népbiztosság felderí tő osztályát vezet te . Wer th H e n r i k és Béldy Alajos magas pa rancsnok i 
beosz tásban vol tak a Vörös Hadseregben . Béldy a l t ábornagy lett, Wer th Henr ik vezérkar i 
főnöki posztot töl töt t be az e l lenfor rada lmi hadse regben . Hor thy I s tvánt t á b o r n o k k á léptet
t ék elő. S ré te r I s tván és Schnetzer Fe renc honvéde lmi miniszter , Bozó Pá l vá rmegye i ka
tonai paranes i iok lett . 
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Az imperialista államok — elsősorban az Amerikai Egyesült Államok, 
Franciaország és Anglia — közreműködtek a Szovjet-Oroszország és a Ma
gyar Tanácsköztársaság elleni intervencióban, felléptek a forradalmi mozga
lom térnyerése ellen, és segítették a magyar ellenforradalom erőinek a ma
gyar proletárdiktatúra területén, Ausztriában, Aradon és Szegeden folyta
tott akcióit. 

Ausztria koalíciós kormánya az antanthatalmak és az osztrák uralkodó 
osztályok érdekeit képviselve — tartva a proletárdiktatúra feltételeinek 
gyors érlelődésétől is — lehetőséget biztosított az Ausztriába menekült 
magyar ellenforradalmárok tevékenységének, amit az antant bécsi misz-
szióinak politikája is megerősített. 

A Tanácsköztársaság idején az ellenforradalom fő erői Ausztriában, Ara
don, majd a francia megszállás alá kerülő Szegeden hozták létre politikai és 
katonai bázisaikat, amelyek irányították a proletárállam ellen kibontakozó 
aknamunkát. 

A magyar ellenforradalmárok 1919. április 12-én Bécsben Bethlen István 
gróf vezetésével létrehozták az Antibolsevista Komitét, amely szervezte az 
ellenforradalmárokat, az antanthatalmak bécsi misszióinál szorgalmazta a 
a Tanácsköztársaság elleni katonai támadásokat, és támogatta a hazai el
lenforradalmi megmozdulásokat. 

A komité vezetői két csoportot alkottak. Bethlen István gróf, Gratz Gusz
táv, Zichy Géza gróf, Zichy István gróf, Ráday Gedeon gróf, Batthyány Ti
vadar gróf elsősorban az ellenforradalom politikai irányítását végezték. 
Szmrecsányi György, Pallavicini György őrgróf, Sigray Antal gróf, Lehár 
Antal báró, Gömbös Gyula, Wild József és Hefty Richard főként az ellen
forradalom fegyveres szervezésével foglalkoztak. Ök irányították Ausztriá
ban az osztrák és magyar katonák toborzását, bekapcsolódtak a nyugat-du
nántúli ellenforradalmi fellépések megszervezésébe, Szegedre katonákat 
küldtek és előkészítették a Bruck-Királyhidánál indított betörést a Tanács
köztársaság ellen. 

A két csoport tagjai gyakran közösen dolgoztak ellenforradalmi akciók 
szervezésén, de amíg Bethlenek jobban mérlegelték a nemzetközi helyze
tet és a Tanácsköztársaság politikai viszonyait, a másik csoport tagjai sok
kal aktívabban kapcsolódtak a Tanácsköztársaság ellen irányuló aknamun
kába. Ezek az ellenforradalmárok kisebb vagyonnal rendelkeztek, mint 
Bethlen csoportjának tagjai, sokan közülük a középrétegekhez tartoztak, és 
egy Tanácsköztársaság elleni sikeres fellépésen keresztül akarták karrierjü
ket megalapozni. Céljukhoz viszont ők is döntően más erőket akartak fel
használni. Személyesen csak veszélytelen akciókban vettek részt. Aktivitá
sukra mindenesetre jellemző volt, hogy a bécsi emigráció vezetőinek fonto-
sabb tanácskozásain is megjelentek, függetlenül attól, hogy részvételüket igé
nyelték volna. A bécsi kulisszák mögött folyó megbeszélésekről ironikusan 
jegyezte meg Battyhány gróf, hogy azokon rendszeresen „egy sereg fiatal 
tiszt is megjelent."19 

A nyugat-magyarországi akciókat Bécsből Sigray irányította, aki tervet ké
szített arra, hogy német és osztrák nacionalista katonai szervezetekkel 
együttműködve Nyugat-Magyarországra betörnek és e területeket elszakít
ják a Tanácsköztársaságtól. A tervről Bethlen állásfoglalása miatt lemond
tak, ugyanakkor arra törekedtek, hogy a Dunántúlon egy önálló ellenforra
dalmi központot hozzanak létre. 

Bethlen és a mögötte tömörülő arisztokraták elsősorban az antant segítsé
gével igyekeztek céljukat elérni. E szándék mögött az a felismerés húzódott 

10 Batthyány Tivadar: Beszámolóm. II. Budapest, 1927. 218. o. 
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meg, hogy tisztában voltak a magyar ellenforradalmárok önálló és sikeres 
fellépésének irrealitásával. 

Szmrecsányiék kezdetben Bethlenek elgondolásától eltérően, saját erejük 
felhasználásával igyekeztek céljukat elérni — ugyanakkor minden támoga
tást elfogadtak kalandor terveikhez. Ausztriában mintegy 40—50 000 magyar 
emigráns élt, s ezekből kívánták a betöréshez szükséges elemeket össze
gyűjteni. A katonai toborozás áprilisban kezdődött, elsősorban a Bécsben 
tartózkodó tisztek körében, akiknek száma mintegy 10—12 000 volt.20 Bécs
ben illegális toborzóirodákat létesítettek ügynökök és katonatisztek beszer
vezésére. Toborzóirodák működtek a Führichgasse 4., a Stahlburg-gasse 7., a 
Lerchenfelder-strasse 7. szám alatt, ahol a jelentkezők kisebb-nagyobb össze
geket kaptak. 

A toborzottak között voltak magyar és osztrák katonatisztek, de nem hiá
nyoztak a lumpenproletár elemek sem. Az osztrák tiszteket Nogel osztrák 
főhadnagy toborozta Hefty felkérésére. A jelentkező osztrák tisztek 4000 
korona előleget kaptak a feladat vállalásakor.21 

Wild százados a bécsi lapokban hirdetést tett közzé. A közlés nem jelölte 
meg, milyen feladatra toboroznak. Szűkszavúan csak azt jelezte: „keresz
tény, erős fiatalemberek jól jövedelmező foglalkozást nyernek."22 

A toborzáshoz fűzött remények nem váltak be. Mindössze néhány százan 
jelentkeztek a könnyű siker reményében, vagy ellenforradalmi magatar
tásuk bizonyítása céljából. A „toborzottak" felvették az előleget, nyilatkoza
tot tettek „egy vállalkozás"-ban való részvételről, majd szétszéledtek. 

A komité a bécsi munkások tiltakozására s az osztrák kormány felszólítá
sára kénytelen volt az irodák működését felfüggeszteni. Az osztrák kormány 
e lépésre a Tanácsköztársasággal való diplomáciai kapcsolata és az osztrák 
békeszerződés tervének megismerése után szánta rá magát — ugyanakkor 
továbbra is .megengedte a magyar ellenforradalniárokniak Ausztriában való 
tartózkodását. 

Az ellenforradalmároknak pénzre volt szükségük, hogy fellépést kísérel
hessenek meg a magyar proletárdiktatúra ellen. A szervezők kénytelenek 
voltak tudomásul venni, hogy csak ellenszolgáltatásért tudnak híveket to
borozni. 

Bethlen a párizsi békekonferenciától akart mintegy 20—30 millió koronát 
kérni fegyveres erő létrehozására — de kérelmét az antanthatalmak képvi
selői válaszra sem méltatták. Az ellenforradalmárok a bécsi Rotschild bank
hoz fordultak kölcsönért, de mivel a bankház ragaszkodott ahhoz, hogy a 
magyar arisztokraták külföldi birtokait terheljék meg a kölcsön összegével, 
mindössze 3 millió koronát kértek Pallavicini és Schönbron grófok osztrák 
birtokainak terhére, s más utat választottak az anyagiak fedezésére. 

Május 2-án egy emigráns tiszti csoport támadást indított a Tanácsköztár
saság bécsi követsége ellen és elrabolták a követség pénzét. Amikor Bolgár 
Elek követ Budapestre távozott, Takách-Tolvay József gróf vezetésével be
törtek a követségre és elraboltak mintegy 140 millió koronát, 70 000 francia 
és 30 000 svájci frankot. A támadók a Budapestről visszaérkező Bolgár Ele
ket és az egyik vezető tisztviselőt több napig fogva tartották. Az osztrák 
hatóságok csak késedelmesen avatkoztak be és szabadították ki a követség 
vezetőit. 

20 Windischgraetz Lajos herceg Clarensből 1919. június 29-én Honthyhoz küldött levelében 
kb. 12 000 tisztről írt. Szerinte ezek rendelkezésre alltak „bárminő komoly akcióra . . . a 
rend és a régi területi integritás helyreállítására." (Horthy Miklós: titkos iratai. Budapest, 
Kossuth Könyvkiadó, 1962. 10. o.) 

21 Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. Budapest, 1920. 60. o. 
22 uo. 58. o. 
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A komité a rablott pénzt fegyverek vásárlására és a magyarországi el
lenforradalmi lázadások támogatására fordította. A milliókból fedezték az 
emigránsok fényűző életét, és a szegedi kormány is részesült az elrabolt pénz
ből.23 

A bécsi követség kirablása után az ellenforradalmi emigráció támadási 
tervet dolgozott ki a Tanácsköztársaság területére való betöréshez. A terv 
arra irányult, hogy Bruck-Királyhidánál egy fegyveres csoport betör, ezzel 
párhuzamosan megkezdődik a csornai és magyaróvári felkelés, majd a fegy
veres csoportok Sopron ellen indulnak, s ott ellenforradalmi kormányt hoz
nak létre. Az ellenforradalmárok gyorsan igyekeztek elérni céljukat, mert 
Allizé francia követ és Cunninghame ezeredes, a bécsi angol misszió vezetője 
ígéretet tett a támogatásra, ha a komité magyar területen gyakorolja a ha
talmat.24 

Az akció Magyaróvár területén bontakozott ki, ahol Bánó őrnagy és Pa
na j ott százados toborozta a tiszteket a lázadáshoz. A belügyi szervek felfi
gyeltek a szervezkedésre és Bánóék Ausztriába szöktek. Május 3-án a reak
ciós tisztek puccsot robbantottak ki Magyaróváron, de azt néhány óra alatt 
likvidálták és mintegy harminc lázadót letartóztattak. Május 5-én Királyhi-
dán leváltották a gyanús tiszteket és a vörös egységeket megerősítették. A 
május 7-i csornai felkelést szintén leverték. Ezekkel az intézkedésekkel meg
előzték, hogy a Brucknál készülő betörés belülről támogatást kapjon. 

Május 5-én Bécsben riadóztatták a beszervezett tiszteket. Bánó őrnagy 
meghatározta a feladatokat: betörni Királyhidára s az ott csatlakozókkal 
együtt előnyomulni Sopron felé. 

Még aznap tájékoztatták Cunninghame ezredest arról, hogy a támadást 
2000 fővel hajtják végre. A tervhez tartozott, hogy hat repülőgép május 6-án 
berepül Nyugat-Magyarországra s jelt ad Királyhida, Magyaróvár, Győr, 
Csorna és Kapuvár ellenforradalmárainak a felkelésre. 

A repülők felhasználása elmaradt, a lázadások meghiúsultak, a Vörös 
Őrség királyhidai csoportja sem csatlakozott a brucki puccsistákhoz, pedig 
a hídfő kiépítésének ez lett volna az egyik fontos láncszeme. 

A támadás napját május 7-re tűzték ki, de a toborzott 400 osztrák fegyve
res nem érkezett meg Bruckba, s a magyarok közül is először csak harminc 
fő jelent meg. A támadás végül május 8-án éjjel kezdődött és kudarccal 
végződött. 

A királyhidai karhatalom erős tűzzel fogadta a támadókat, akik gyorsan 
visszavonultak. A visszavonuló 62 fehér tisztet az osztrák hatóságok szedték 
össze, majd néhány napig őrizet alatt tartották. A brucki puccs és vele 
együtt az a hiú remény, hogy a támadók támogatást kapnak magyar terü
leten, csúfos kudarcot szenvedett. Terveikről írta a Vörös Üjság: céljuk 
volt, hogy „Királyhidán egyesülnek társaikkal, azután agitációs központot 
rendeznek be . . . és megkezdik Nyugat-Magyarországon a kommunistaelle
nes propagandát. . . Királyhidán kormányt alakítottak volna."25 

A kudarc feltárta az Ausztriában szervezkedő és a Magyarországon ak
tivizálódó ellenforradalmárok erőtlenségét. Az osztrák területen levő sok 
tízezer emigránsból osztrák támogatás ellenére is csak egy kis létszámú osz
tagot sikerült verbuválni, de ez sem volt hajlandó küzdeni. 

23 Bethlen miniszterelnök 1921. május 31-én az igazságügyminiszternek küldött átiratában 
közölte, hogy az elrabolt pénzből „15 millió korona a magyarországi Tanácsköztársaság vé
gett Bécsben akkoriban vezetésem alatt szervezett ellenforradalmi actio céljaira vétetett 
igénybe". (OL. Miniszterelnöki iratok, 1920. II. tétel, 298. sz.) — Szmrecsányi és csoportja 
50 milliót használt fel ellenforradalmi célokra. A feltüntetett két összegből küldtek a sze
gedieknek is. A bécsi rendőrség mintegy 70 millió koronát lefoglalt a rablás követően. 

-'í Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Budapest, 1935. 207. o». 
25 Vörös Újság, Budapest, 1919. május 9. 
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A komité a kalandor vállalkozás után új alapokra helyezte a fegyveres cso
portok szervezését. Egyelőre nem vállalkoztak közvetlen betörés előkészíté
sére, hanem az Ausztriában levő ellenforradalmárok öszegyűjtésén és a ma
gyarországi lázadók megsegítésén tevékenykedtek. 

A fegyveres csoportok szervezését Lehár ezredes vette át, aki „ . . . felaján
lotta, hogy a nyugat-magyarországi akció katonai szervezését és kivitelét 
elvállalja.... őt ezzel a bécsi ellenforradalmi comité meg is bízta."26 

1919 júniusában az osztrák kormány hozzájárult, hogy a Magyarországról 
emigrált katonatiszteket Feldbachban összegyűjtsék. Anton Rintelen, Stájer
ország tartományfőnöke nyíltan elismerte, hogy itt gyülekeztek a fehér
gárdista csapatok: „Lehetővé tettem, hogy Feldbachban gyűjtőtábort lé
tesítsenek a magyar fehérgárdisták számára."27 Felbach mellett Aspangban 
is volt hasonló katonai tábor. 

Kun Béla 1919. június 12-én jegyzékben tiltakozott Bauer osztrák külügyi 
államtitkárnál a fehér tisztek támogatása miatt. A jegyzék közölte, hogy a 
toborzott tisztek létszámát „ . . . néhány ezer főre becsülik. Legnagyobb ré
szüket Bécsben, Wiener-Neustadtban és Grazban toborozták".28 

A tiltakozásra az osztrákok a Tanácsköztársaság ellen nyíltan szervez
kedő ellenforadalmár tiszteket „internálták" a felbachi táborba. Az oszt
rák kormány a magyar elenforradalmár katonákat egy helyen tömörí
tette, s ezzel látszólag eleget tett a Forradalmi Kormányzótanács követelé
sének. A táborból Fehringbe, a táborparancsnoksághoz küldött egyik jelen
tés — utalva a tisztek helyzetére — megállapította, hogy az „alig emlékez
tet egy internálásra."29 A tábor létszáma gyakran változott. A legnagyobb 
létszáma kb. 1500 fő volt. Sigray gróf a felbachi tábor megszervezését" . . . a 
mindig nagyobb tömegekben Magyarországról átmenekülő tisztek . . . egysé
ges vezetés alá"30 helyezése céljából tartotta szükségesnek. A tisztek töme
ges szökése azonban nem következett be. A Vörös Hadseregben szolgáló 
tisztek közül alig félszázán emigráltak. A Ludovika Akadémia volt növendé
keinek csak kis hányada szökött Ausztriába. A szolgálatot nem teljesítő ka
tonatisztek közül sokan hagyták el az országot — de ezek többsége már a 
Tanácsköztársaság győzelme előtt emigrált. A „tömeges menekülés" jelsza
vára azért volt szüksége az ellenforradalom vezetőinek, hogy a szervezke
dést a külállamok képviselői, de elsősorban Ausztria kormánya előtt leplez
zék és így támogatást kapjanak. 

Az Ausztriában levő ellenforradalmárok — a követségtől elrabolt pénzből 
— fegyvereket és felszerelést vásároltak. Ezek egy részét tartalékolták a 
feldbachiak számára, más részét a Dunántúlon működő lázadókhoz juttat
ták el. A Vas megyei lékai és felső-őrsi ellenforradalmárok több mint 300 
lőfegyvert, két kocsi lőszert, géppuskákat és kézigránátokat kaptak a stájer 
területen levő ellenforradalmároktól.31 

A dunántúli ellenforradalmárokat Szmrecsányiék támogatták. A brucki ku
darc után közvetett erők felhasználásával akarták megvetni lábukat Nyu
gat-Dunántúlon. Ez az állásfoglalás a komitén belül nagy vitát eredménye-

26 Nemzeti Üjság, Szombathely, 1919. december 16. 
2~ Anton Rintelen: Erinnerungen an öesterreich. München, F. Bruckmann Verlag, 1941. 

106. o. 
28 A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m válogatot t d o k u m e n t u m a i . 6. A. 1919. III—1919. V n i . Bu

dapest , Kossu th Könyvk iadó , 1959. 691. o. 
29 Hadtörténelmi Intézet Levéltára, (a továbbiakban HIL.) Hazatérő Fogadóbizottság 1919— 

1922. Nyugat-magyarországi katonai parancsnokság naplója, Feldbach. 2. o. — A német 
nyelvű napló rendszeresen beszámolt a táborban elhelyezett ellenforradalmár tisztek hely
zetéről, akik öt csoportot alkottak, napidíjban, ellátásban részesültek és katonai fegyelem 
alatt voltak. 

30 Nemzet i Üjiság, Szombathely , 1919. december 16. 
31 Nagy Zsuzsa: i. m. 139. o. 
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zett a szegedi „kormány" létrejötte után „Sokan azon voltak, hogy minden 
erőt Szegedre kell összpontosítani és a dunántúli akció tervét el kell ejteni."32 

Elsősorban Sigray és Lehár tartottak ki amellett, hogy a Dunántúlon le
gyen olyan ellenforradalmi bázis, mint Szegeden. A dunántúli lázadások ve
resége, a szegedi ellenforradalmi „kormány" fokozatos erősödése, valamint 
a bécsi komité vezetőinek a szegediek felé történő orientálódása azonban 
új helyzetet teremtett, s ehhez kellett igazodnia az Ausztriában tartózko
dó ellenforradalmi csoportoknak. Ezek a körülmények azt jelentették, hogy 
Bethlenek és Szmrecsányiék kapcsolataik és erőik jelentős részét a szegedi 
„kormány" támogatására fordították, de nem mondtak le arról, hogy Dunán
túlon hatalmi központot szervezzenek. 

Bethlen a kudarcot is szem előtt tartva a szegedi „kabinet" létrejötte 
után alapvető tennivalónak tekintette a fegyveres erő szervezését. Állás
pontját a különböző „érdekek kegyetlen és durva"33 küzdelmének várható 
erősödésével indokolta. 

b) Az aradi és szegedi ellenforradalom katonai tervei és a „nemzeti hadsereg" 
létrehozásának első periódusa 

A szegedi ellenforradalmi kormány az 1919. május 5-én Aradon létreho
zott bizottság tevékenységét folytatta. Az aradi szervezkedés célja az volt, 
hogy francia és román támogatással tömörítsék az ellenforradalmárokat. 
A csoport az ellenforradalmárok szűkkörű bizottsága volt, amely önmagát 
„kormánnyá" nyilvánította Károlyi Gyula gróf vezetésével. 

A francia kormány üdvözölte az aradi „kabinet" létrejöttét. Clemenceau 
minisztereielnök és Foch tábornok közölte a belgrádi francia főparancsnok
sággal, hogy „a magyarságnak ellenforradalmi küzdelmét. . . rokonszenvvel 
nézik és azt támogatják."34 

Franciaország uralkodó körei az első világháború végén Európában meg
szerzett pozícióinak megtartását és a forradalmi mozgalom visszaszorítását 
tűzték célul. A Balkánon, Aradon és Szegeden állomásozó francia egységek 
e politika jegyében segítették a Tanácsköztársaság elleni intervenciót, és 
nyújtottak támogatást a magyar ellenforradalom erőinek. 

Az aradi ellenforradalmárok „hadügyminisztere", Szabó Zoltán és Bartha 
Ábel, a „belügyi" tárca vezetője, megszervezte a „nemzeti hadsereg" első csa
patát, mintegy 600 csendőrből és katonából. Ellátásukról a franciák gondos
kodtak.35 Aradon Gondrecourt francia tábornok segítséget és védelmet biz
tosított Károlyiaknak. 

Károlyiék az Antibolsevista Komité szegedi végrehajtó bizottságával tör
ténő megállapodás alapján elhatározták, hogy székhelyüket Szegedre teszik 
át és ott elismertetik magukat a franciákkal. 

Károlyiék május 9-én indultak Szegedre, de Mezőhegyesen a román csa
patok letartóztatták, s csak két hét múlva engedték őket Szegedre. Itt a „kor
mány" június 1-én ismét megalakult, kiegészülve a szegedi ellenforradalmi 
csoportok vezetőivel. A hadügyi tárca vezetésével Horthy Miklóst, az Oszt
rák—Magyar Monarchia ellentengernagyát bízták meg. Károlyi még Arad
ról felkérte Horthyt, hogy vállalja el az ellenkormány hadseregének meg
szervezését. Bécsből Bethlen is futárt küldött hasonló céllal az ellentenger-

32 Nemzeti Üjság, Szombathely, 1919. december 16. 
33 Sebess Dénes: Bethlen I s tván gróf. Budapes t , 1928. 296. o. 
34 Pesti Napló, 1919. december 25. 
35 Baríha Abel: Az álforradalomtól a nemzet újjáébredéséig. Budapest, 1920. 36. o. 
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nagyhoz. „Én terméseztesen nyomban ráálltam, hogy a hozzám intézett fel
hívásnak eleget tegyek"36 — írta Horthy „Emlékiratai"-ban. 

Az ellenforadalom vezetői számára Horthy múltja biztosítékot jelentett 
arra, hogy milyen szellemű lesz a vezetése alá kerülő fehér hadsereg, de 
,,. . . ha történetesen bárki más ment volna ebben az időben a régi generáli
sok közül. . . akkor annak adták volna át"37 a katonai vezetést. 

Horthy május 30-án érkezett Szegedre s tárgyalt Károlyival. A megbe
szélés csak formai jellegű volt, nem azért, mintha Horthy „nyomban" vál
lalta volna a miniszterséget — inkább, mert meg akart győződni arról, 
van-e egyáltalán valamilyen fegyveres bázis, amelyre számíthat. A Szegeden 
tartózkodó katonatisztek ellenforradalmi magatartásáról és létszámáról érte
sülve egy heti haladókot kért, majd vállalta a reá bízott szerepet. A had
ügyi tárca, ugyanúgy, mint az egész „kabinet", a francia megszállók védő
szárnyai alatt működött. A francia hadsereg egységei az 1918. november 13-
án Belgrádban aláírt fegyverszüneti egyezmény alapján tartották megszáll
va Szegedet és környékét. A szegedi francia városparancsnokság közremű
ködésével döntötték meg monarchista tisztek Szegeden a proletárhatalmat. 

A fehér hadsereg első egységeit a Szegeden tartózkodó ellenforradalmár 
tisztekből, a Mars-laktanyában lefegyverzett katonák egy részéből, a Sze
gedre érkező ellenforradalmárokból és a toborzásokon jelentkezőkből szer
vezték meg 1919. május 6. és július 30. között. 

A szervezés május elején kezdődött. A Bécsből, Aradról és a Bánátból 
Szegedre érkező katonatisztek tiszti csoportokat alakítottak, majd előkészí
tették a Szegeden levő magyar katonai egységek lefegyverzését és „nem
zeti" alapon történő újjászervezését. 

Az első akció Tabódy Zsolt ezredes kerületi katonai parancsnok leváltá
sára irányult, aki a magyar katonai egységek vezetését a proletárhatalom 
érdekeinek megfelelően akarta végezni. Április 13-án Dobokay őrnagy fel
kereste Betrix ezredest, a francia katonai városparancsnokot, és tiszttársai 
nevében Tabódy eltávolítását kérte. Betrix a román intervenció kezdete 
után hajlandó volt a kérés támogatására. Charpy francia tábornok, a Sze
ged környékén tartózkodó francia csapatok parancsnoka április 17-én kije
lentette: „ahol franciák vannak, ott nincs kommunizmus"38. 

A franciáknak ez a magatartása megkönnyítette az ellenforradalmárok 
céljainak elérését. Betrix április 28-án Tabódyhoz küldött átiratában meg
tiltotta, hogy a magyar katonák vörös sapkarózsát hordjanak. Gömbös Gyula 
még aznap jegyzékben követelte Charpy tábornoktól Tabódy eltávolítását. 
Charpy május 1-én Szombathelyi alezredest kinevezte Tabódy utódjának. 
Tabódy nem volt kommunista, de nem akarta a szervezkedő ellenforradal
mat támogatni — így került ellentétbe az ellenforradalmár tisztekkel. 

Szombathelyi elrendelte az 1918. október 31-e előtt használatban levő ka
tonai szabályzatok életbeléptetését. Az 1919. május 5-én keltezett 103. számú 
parancsában kötelezővé tette a régi rendfokozatok viselését, megszüntette 
a bizalmi rendszert, és megtiltotta az elvtárs megszólítás használatát. Ezeket 
az intézkedéseket és elveket a francia bábáskodás mellett is csak terrorral, 
megfélemlítéssel és a kommunista katonák bebörtönzésével, az ellenforradal
mi propaganda felhasználásával lehetett érvényesíteni. 

Tabódy eltávolítását a kommunista katonák bebörtönzése követte. Szom
bathelyi elrendelte a Mars téri laktanya vöröskatonáinak lefegyverzését. 

A kommunista legénység letartóztatása előtt — május 6-án este — a lakta-

36 Horthy Miklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953. 112. o. 
37 HIL. T a n u l m á n y o k 260/2556. sz. Kádár Gyula v isszaemlékezése. 17. o. 
33 HIL. VKF. 1939. IV. o. 43191. sz. III . fej . 48. o. 
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nyában gyűlésre hívták össze az altiszteket. A teremből egyénkén kihívták 
a kommunistákat és letartóztatták őket. Ugyanakkor elfogták azokat a tiszte
ket is, akik nem voltak hajlandók a puccsra. 

Május 7-én reggel egy tiszti század fegyver nélkül, polgári ruhában egy 
csendőr csoporttal behatolt a Mars téri laktanyába. Diendorfer alezredes 
a fegyver nélkül felsorakozott legénység előtt beszédet tartott, amíg a tiszti 
század a legénységi körletekben felfegyverezte magát és az őrséget leszerel
te. A kommunista katonákat — előre összeállított lista alapján — letartóz
tatták és a Csillag börtönbe szállították. 

A 46. gyalogezred parancsnoka a kommunista katonák letartóztatását a 
„nemzeti hadsereg" szervezése előfeltételének tekintette és megállapította, 
hogy több katonai egyént, „akiknek a hadseregben való megmaradása. . . 
kívánatos nem volt, május 7-én letartóztattak."39 A letartóztatottak száma 
mintegy 100—150 fő volt'/0 

A megfélemlített legénységből összeállítottak két századot és május 9-én 
két tiszti és két legénységi század az ellenforradalmárok rendelkezésére 
állt. Betrix ezredes a szegedi helyőrség létszámát 490 főben állapította 
meg. Május 15-én Rondenay ezredes — Betrix utóda — engedélyezte, hogy 
a helyőrség létszámát 1300 főre emeljék. Ennek elérése azonban egyelőre 
nem sikerült. 

A szegedi „kormány" fegyveres katonákat tudva maga mögött június 2-án 
Charpy tábornok engedélyével közreadta programját. A közlemény szerint a 
fehér „kormány" érvénytelennek tekintette a Tanácsköztársaság rendeleteit, 
feladatként jelölte meg a karhatalom szervezését és a proletárdiktatúra el
leni harcot.41 

Károlyi a programot igyekezett népszerűsíteni, de ez — hirdetőik népsze
rűtlensége s nézeteik miatt — egy szűk polgári, vagy kimondottan ellenfor
radalmi réteg kivételével nem lelt visszhangra. 

Károlyi proklamációja után Zadravecz István ferencrendi szerzetes be
szédben szólította fel a kormányt és a katonákat, hogy induljanak el „a ha
zaszerzés borzasztó és bizonytalan útjára."7"2 

A katonai vezetés a proklamációt követően abban reménykedett, hogy 
rövid idő alatt ütőképes fegyveres erővel rendelkezik s ennek megfelelően 
különböző parancsnokságokat szerveztek. 

A hadügyi államtitkári teendőkkel Gömbös Gyulát bízták meg, Bernátsky 
Kornél tábornok a szervezendő csapatok parancsnoka, Szombathelyi kerületi 
katonai parancsnok, Svoy Kálmán őrnagy Bernátsky, Dobokay Béla őrnagy 
pedig Szombathelyi vezérkari főnöke lett. A kinevezésekkel párhuzamo
san határozatot hoztak az 1885—1895-ös tíz évfolyam behívására. 

Horthy kiadta a „nemzeti hadsereg" szervezési irányelveit, amely — a rea
litások számbavétele nélkül — a hadsereg létrehozására irányult, s hadmű
veletek megindításáról szólt. Az irányelvek általános tételeket és végrehajtási 
utasításokat tartalmaztak. 

Az irányelvek általános része célként a proletárhatalom megdöntését 
jelölte meg. A meglevő és szervezendő alakulatoknál visszaállította az 1918. 
október 31. előtt érvényben levő szolgálati rendet. A csapatokat „megbízha
tó" tisztekből és altisztekből kellett megszervezni. 

39 HIL. 1919. HM. („Szegedi") Az e l lenforradalmi hadse reg i r a t anyaga . 8. oszt. 1973. sz. 
40 Fodor György százados 100—150 főt említ fel jegyzésében. Dr. Ke lemen k b . 250 főt t ü n 

tet fel könyvében . (Dr. Kelemen Béla: Ada tok a szegedi e l lenforradalom és a szegedi ko r 
m á n y tör téne téhez . Szeged. 1923. 139. o.) 

41 Hivatalos Közlöny, Szeged, 1919. j ún ius 12. 
42 Dr. Kelemen Béla: i. m. 213. o. 
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A végrehajtási rész előkészítési, előnyomulási és pacifikációs időszakot je
lölt meg. 

Az előkészítési időszakban 3—4 zászlóalj, 1 lovasszázad, 1—2 üteg, 1 ár-
kászszázad, 1 vonat és 1 repülő alakulat szervezését tűzték célul. A reális 
helyzet figyelmen kívül hagyását bizonyítja, hogy ekkor lényegében egy ez
reddel akartak fellépni a proletárdiktatúra ellen, amikor a Vörös Hadsereg 
ereje teljében volt és sorra aratta győzelmeit az északi fronton. Számolva 
azzal, hogy csak tisztekből és altisztekből nem tudják létrehozni a tervezett 
alakulatokat, az önkéntes jelentkezést és a behívásokat egyaránt rögzítették. 
A fegyverzetet, lőszert a franciáktól, a katonai ruházatot a lakosságtól és a 
bevonulóktól tervezték biztosítani. 

Az előnyomulás időszakát csak általánosságban körvonalazták. Harcról 
nincs szó az elvekben, csak a katonai erő és karhatalom szervezésétől, s ar
ról, hogy a katonai egységeknek feladata: „a csapatok mögötti területen a 
rend és biztonság fenntartása, megbízhatatlan elemek lefegyverzése"/'3 

Ekkor még nem fedték fel, hogy „a rend és biztonság fenntartása" egyenlő 
a tömegméretű gyilkosságokkal, s még nem körvonalazták a pacifikációs el
gondolásokat sem. 

A hadügyi vezetés az elveket fokozatosan igyekezett érvényesíteni. Június 
5-én hírszerző osztályt szerveztek „a bekövetkezendő hadműveletek sikeres 
megoldása és a bolsevizmus letörése és a gyors hadkiegészítés érdekében."44 

A hírszerző osztály a Tanácsköztársaság elleni diverziós cselekményeket 
irányította, és Szeged körzetében a proletárdiktatúra híveit üldözte. Egy had
műveleti csoportot is szerveztek, amelynek élére Bernátsky tábornokot állí
tották. A központi szervek kiépítése lassan haladt, mivel a rendelkezésre álló 
erők nem voltak számottevőek. 

A katonai vezetés törekvése arra irányult, hogy tömörítse a Szegeden le
vő katonatiszteket és szervezze a Szegedre érkező ellenforradalmárokat. A 
személygyűjtő állomásparancsnokság megszervezése után e parancsnokság a 
tiszteket nyilvántartásba vette ellenforradalmi magatartásuk alapján. Hor-
thyéknak „semmitől sem visszarettenő, régi fajtájú katonákra"45 volt szük
ségük, s ezek elsősorban a Monarchia nevelte katonatisztek voltak. 

A katonatisztek Szegedre érkezése fokozatosan történt — elsősorban 
Ausztriából. A bécsi komité az osztrák fővárosban toborzott, vagy a Feld-
bachban levő tisztek egy részét osztrák útlevéllel — szerb területen keresz
tül — Szegedre irányította. A szegedi szervezkedés erősödése után és a 
brucki kudarc hatására a komité a szegedi ellenforradalmárokat erőteljesen 
támogatta. Bécsben ismét megindult az illegális toborzás a szegedi katonai 
vezetés számára. A központi toborzóiroda a „Pension Felicitas"-ban műkö
dött, és új irodákat is létesítettek. A jelentkezők ekkor arra „kötelezték ma
gukat . . . hogy fegyverrel harcolnak a szegedi kormány szolgálatában."46 

Az útlevelek megszerzésében a tanácskormány bécsi követségének taná
csosa — az áruló Boroviczény — is közreműködött. A szerbek, románok és 
csehek által megszállt területekről is sok katonatiszt érkezett Szegedre.47 

Június elején Prónay Pál százados tárgyalt Károlyival és Horthyval ka
tonai alakulatok szervezéséről s kifejtette: , . . . . főleg tiszti különítmények-

43 HIL. HM. 1919. („Szegedi") A szegedi ellenforradalmi hadsereg iratanyaga. 6. oszt. 40. sz. 
44 HIL. HM. 1919. („Szegedi") Az ellenforradalmi hadsereg iratanyaga. 5. a. oszt. 78. sz. 
45 Horthy Miklós titkos iratai. . . . 12. o. 
46 Hefty: i. m. 55. o. 
47 Ausztriából és a megszállt országrészekből mintegy 2000 katonatiszt gyűlt össze Szege

den 1919. június-július hónapban és lépett be a fehér hadseregbe. „Több (mint 2000 tiszt 
átvágta magát Szegedre" — nyilatkozta Gömbös a Szózat 1919. november 5-i számában. 

— 444 — 



nek a felállítására kell törekednünk. Ezek fogják majd a magját képezhetni 
a további fegyveres szervezkedésünknek."48 

Prónay tiszti százada június 14-én meg is alakult. Az alegységhez négy 
szakasz tartozott, a beosztottak között volt Baky László, Bibó Dénes, Héjjas 
Aurél, Tatoy Arpád, összesen mintegy 80 tiszt. Ez a létszám egy hónap múlva 
kb. 160 főre emelkedett. Prónay alegységének „a háromnegyed része jómó
dú gentry fiú volt."49 

A különítmény létrehozását követte a Baross tiszti század, majd később 
a Moravek—Ostenburg tiszti alakulat megszervezése. A tiszti különítmények 
alkották Horthy szervezés alatt álló fegyveres erőinek fő erejét. 

A legénység toborzása csekély eredményekkel haladt. Egy hirdetmény jú
nius 12-én felszólította Szeged, Algyő, Tápé, Kiskundorozsma 17—50 éves 
férfi lakosait, hogy a megjelölt bizottságoknál június 21—25-én jelentkezze
nek katonai szolgálatra. A hirdetmény kedvezményeket ígért: a csapattest 
megválaszthatóságát, családfenntartóknak az előírtaknál 100 százalékkal 
magasabb családi pótlékot, a családtagoknak ingyenes gyógykezelést, élel
met. A katonáknak előléptetésnél, szabadságolásnál vagy leszerelés esetén 
polgári állások elnyerésénél előnyöket helyezett kilátásba. 

A toborzást azzal is igyekeztek előmozdítani, hogy a jelentkező tisztvise
lőket fegyveres szolgálat vállalására ösztönözték. A kormányhoz ugyanis tö
megesen érkeztek olyan kérelmek, hogy hivatalnoki állásra jelöljék az or
szág különböző megszállt területein levő tisztviselőket. A kérelmekre a „kor
mány" június 13-án rendeletben válaszolt, amely hírül adta, hogy a jelent
kezők Szegeden fegyveres szolgálatot vállalhatnak.50 

A toborzás irányítására bizottság alakult Zichy Aladár gróf, Biedl Samu, 
Koszó István és Zadravecz István részvételével — majd később a bizottság 
polgári és katonai egyénekkel bővült. A bizottság tagjai a lehetőségeket el
térő indokokkal ugyan, de pesszimizmussal mérlegelték. Abban viszont 
egyetértés alakult ki, hogy „a szervezett munkásságra számítani nem lehet 
és nem is szabad".51 

A toborzásnál elsősorban gazdákra, hivatalnokokra és volt hivatásos ka
tonákra számítottak. Zadravecz a toborzás eszméjét alsóvárosi hívei között 
igyekezett népszerűsíteni. A népszerűsítés sikertelenségét elismerve „kérte 
a hadügyi kormányt, hogy valamiféle nyomásfélét is csatoljon a toborzás
hoz, mert ellenkező esetben csődöt mond az egész toborzási akció."52 

Katonai részről felmerült, hogy a toborzás önkéntes jellege ellenére be
hívójegyeket kézbesítenek, s ezzel a megjelenést biztosítsák. A „behívót" 
minden katonakötelesnek ki is küldték júniusban, illetve július elején. 

Felmerült az is, hogy a tartalékos tiszteket becsületügyi bíróság szólítsa 
fel szolgálattételre. Bernátsky tábornok, a Tanácsköztársaság elleni propa
ganda felhasználását tartotta a legjobb eszköznek a toborzáshoz. A kerület 
katonai parancsnoka is borúlátóan ítélte meg a várható eredményeket, mi
vel a szolgálatot teljesítő katonák is nap nap után leszerelési kérelemmel 
fordultak a parancsnoksághoz. 

A katonai toborzás a tervek szerint néhány napig tartott volna, arra épít
ve, hogy rövid idő alatt sikerül mintegy 10 000 főt szolgálattételre bírni. A 
tervezett toborzást nem koronázta siker, s annak idejét meg kellett hosz-
szabbítani. A július 7-én kiadott utasítás hadosztálykeret, majd hadosztály 

4S Párttörténeti Intézet Archivuma. (a továbbiakban PI. Arch.) Prónay Pál Naplója 
II. köt. 74. o. 

49 Hefty: i. m. 77. o. 
50 Hivatalos Közlöny, Szeged, 1919. j ún ius 16. 
51 HIL. VKF. 1919. IV. oszt. 43191. IV. fej . 56. o. 
52 Dr. Kelemen: i. m. 491. o. 
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megszervezését rendelte el, azzal, hogy ,,csak megbízható polgári elemek és 
parasztok sorozhatok".53 

A felhívás toborzásról, a katonai utasítás sorozásról szólt, s ez utal arra, 
hogy az önkéntesség propagálását és a kötelező jellegű sorozást egyaránt 
hangoztatták a tervezett keretek létrehozására. A szervezés kudarcáról írta 
könyvében Nagymihály Sándor: „ . . . a szegedi toborzás nem végződött a 
várt eredménnyel. Valahogy nem m e n t . . . a toborzottak nagy része a me
nekültekből rekrutálódott."54 

A toborzás július végéig tartott, sőt egy toborzó bizottság még szeptem
berben is működött. Július 30-ig 3464 fő jelentkezett a fehér hadseregbe.55 

A toborzottak mintegy harmada hivatásos katona volt, ezek számát növel
ték a tartalékosok, akik a jelentkezők tekintélyes hányadát alkották. Jellem
ző volt az is, hogy a fehér hadseregbe belépni szándékozók fele a Tanács
köztársaság területéről szökött egyénekből verbuválódott. 

A toborzás sikertelenségének fő oka az volt, hogy a szegedi „kormányt" 
— s benne a „hadügyminisztéiium" létjogosultságát — az ellenforradalmáro
kon és a megtévesztetteken kívül senki nem ismerte el, nem nyújtott támo
gatást működéséhez. Szeged népe ugyanúgy elítélte a fehérek tevékenységét, 
mint a Tanácsköztársaság lakossága. 

Szeged dolgozói júniusban sztrájkkal tiltakoztak az ellenforradalmi „kor
mány" ellen. A sztrájk megszüntetését a tiszti századok terrorjával, a kato
nák által irányított sztrájktörőkkel és a franciák közreműködésével érték 
el. A francia városparancsnok — a magyar csendőrség igénybevételével — 
a sztrájk vezetői közül mintegy 60 kommunistát letartóztatott. A munkások 
június 17-én tüntettek a „kormány" ellen, és a provokáló tiszti járőrt meg
támadták. Csak a kivezényelt csendőrök tudták a tüntető tömeget szétosz
latni. Ezek az összetűzések többször megismétlődtek, s pontosan jelezték, 
hogy a „kormány" csak egy szűk rétegre és zsoldosaira támaszkodhat. 

Az általános ellenszenv a toborzások során ismételten megnyilvánult s 
ebben szerepe volt a kommunisták állásfoglalásának. Gömbös kénytelen volt 
elismerni már június végén, hogy a kommunista „agitáció hatalmas munkát 
fejt ki a toborzás megakadályozására."50 Gömbös a belügyi szerveknél in
tézkedéseket sürgetett a toborzás biztosítására és a bizottság tagjainak vé
delmére. 

Szegeden és környékén röplapok szólították fel a lakosságot a „kormány", 
valamint a toborzás elleni akciókra azzal, hogy „Nem vezethetnek félre ben
neteket öntudatos szegedi munkásokat az ide szalasztott grófok, hadiszállí
tók, papok."57 

A katonákhoz és a behívás előtt álló legénységhez szóló röpiratok arra ösz
tönözték a fehér hadsereg katonáit és a jelentkezőket, hogy fogjanak fegy
vert az ellenforradalmárok ellen. 

Sándorfalva lakossága elhatározta, ha behívásokra kerül sor, átmennek a 
Vörös Hadsereg alakulataihoz. Dorozsmán a toborzás meghirdetése után a 
lakosság tüntetően a fehérek lapja helyett a „Proletár" című újságot kö
vetelte, és tiltakozott a toborzás ellen. 

A lakosság állásfoglalása arra késztette a katonai vezetést, hogy a tobor
zást karhatalmi erőkkel biztosítsa, s a jelentkezőket „megbízhatóság" alap
ján osztályozza. A bizottságok a jelentkezőket három kategóriába sorolták. 
Megbízhatónak minősítették azokat, akiknek a bizottság egyik tagja ellen-

53 HXL. VKF. 1919. Sz. n . 
54 Nagymihály Sándor: Egyszer volt Magyarország . Budapes t , 1940. 143. o. 
55 HIL. HM. 1919. („Szegedi") Az el lenforradalmi hadse reg i ra tanyaga . 5. oszt. 1650. sz. 
56 OL. A szegedi e l lenfor rada lmi k o r m á n y be lügyminisz te re . 1919. res . 92. sz. 
57 HIL. HM. 1919. {„Szegedi") Az ellenforradalmi hadsereg iratanyaga. 5. a. oszt. 976. sz. 
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forradalmi állásfoglalását igazolta, vagy annak tevékenysége, származása 
biztosíték volt a „kormány" számára. A többieket a kétségesek, vagy a meg
bízhatatlanok kategóriájába sorolták, és megfigyelés alatt tartották. 

Ezek a rendszabályok a szervezők félelmét is tükrözték, akik attól tartot
tak, hogy olyanok is jelentkeznek, akik a Tanácsköztársaság hívei, s ezek 
kudarcra ítélik a fegyveres erő szervezését. Ennek veszélye reális volt, még 
akkor is, ha zömmel ellenforradalmárok gyülekeztek a toborzó bizottságok
nál, hiszen elég volt néhány kommunista jelentkezése ahhoz, hogy a legény
ség felismerje a „nemzeti" jelszó mögött rejlő igazi célokat, a tőkés restau
rációra való törekvést. 

Az ellenforradalmi propagandát irányító „Magyar Nemzeti Propaganda Bi
zottság" katonai ügyekkel foglalkozó csoportja június 16-án írott jelentésé
ben arról tudósított, hogy „a toborzott legénység között van olyan jelentke
zett is, aki csak azért toboroztatta magát, hogy kommunista agitációt foly
tasson a hadseregben."58 

A propagandaszervek — a hírszerzőkkel együttműködve — a számukra 
nem megbízható egyéneket ellenőrzés alatt tartották, ugyanakkor tanfolya
mokat is szerveztek, hogy a katonákat és a jelentkezőket a propaganda esz
közeivel megnyerjék céljaiknak. 

Júliusbán kéthetes tanfolyamokat szerveztek, ahol a résztvevőket kiképez
ték az ellenforradalom céljainak propagálására. A katonák részére szerve
zett kurzuson tisztek és altisztek vettek részt azzal a céllal, hogy a hadsereg 
tagjait megnyerjék a „kormány" célkitűzéseinek s igyekezzenek azokat a 
„kommunista tanok helytelenségéről meggyőzni".59 

A kéthetes tanfolyamon tartott* előadások a hallgatókat politikai alapkér
désekkel ismertették meg — az ellenforradalom érdekeinek megfelelően. 

A toborzás és a politikai propaganda mellett továbbra is előtérbe maradt 
a hivatásos, valamint a tartalékos tisztek soron kívül történő állománybavé
tele. A katonai vezetés azért követte ezt az utat, mert a toborzott legénység 
behívását a francia hatóságok csak fokozatosan engedélyezték. A katona
tiszteket „menekülteknek" tüntették fel — s így őket a franciák nem sorolták 
az engedélyezett létszámhoz. 

A kerület katonai parancsnoka július 18-án elrendelte, hogy a Tanácsköz
társaság területéről és a megszállt részekből érkező tiszteket azonnal vegyék 
állományba — segély és illetmény előre történő folyósítása mellett. 

Az általános utasításból az derült ki, hogy bíztak a Szegedre érkező ka
tonatisztekben. Ez a bizalom csak látszólagos volt. A kiadott intézkedések 
meghatározták a jelentkező tisztekkel való eljárás szabályait is. 

Minden Szegedre érkező tisztnek jelentkeznie kellett a „személygyűjtő 
állomáson", ahol megállapították a tisztek személyazonosságát és ellenforra
dalmi megbízhatóságát, amit külön „igazoló bizottság" végzett. Ez a szerv a 
tiszteket igazoló eljárás alá vonta és a döntés alapján teljesen megbízhatók, 
politikailag még nem tisztázottak és politikailag megbízhatatlanok kategóriá
jába sorolta őket. 

A „megbízhatókat" beosztották egy tiszti zászlóaljba. A „nem tisztázott"-
akat külön szervezték és ezeket szakaszonként négy-öt tiszt megfigyelés 
alatt tartotta. A „megbízhatatlanok"-hoz sorolt tiszteket letartóztatták. A po
litikai és adminisztratív eszközök együttes alkalmazásával érték el, hogy a 
kis létszámú, néhány ezer főt számláló, zömében hivatásos katonákból álló 
fehér alakulatok keretállományát megszervezhették. 

58 U o . 1059. SZ. 
59 U o . 6. o s z t . 1081. SZ. 
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Az összlétszám alacsony volt, a 8—10 000 főre tervezett katonaság létre
hozása kudarcot vallott. 

A franciák az engedélyezett 1300 főnyi alakulat kiegészítését július elején 
és közepén 500—500 főből álló zászlóalj megszervezésének engedélyezésével 
támogatták, és nem vettek tudomást a „menekült" tisztek felfegyverzéséről 
— ami szabad kezet biztosított a szervezéshez. A franciák Soós tábornokkal 
közölték, hogy hozzájárulnak a tisztek szervezéséhez, de ezt felfegyverzés 
nélkül kell végrehajtani. Soós a döntést úgy realizálta, hogy a tisztek tobor
zását meggyorsította és parancsban közölte, hogy a fegyvereket el kell rej
teni. Mindezek ellenére július végén mindössze egy tiszti zászlóalj, egy lo
vasszázad, két gyalogzászlóalj, egy műszaki, egy tüzér, egy repülő csoport 
kialakítására, s néhány alakulat és vezetési szerv keretének létrehozására 
került sor. A három önálló zászlóalj mellett egy Ferencszállásra kihelyezett 
zászlóalj megszervezése is elkezdődött. 

Minden alapot nélkülöztek azok a hírek, amelyek szerint Horthy Szege
den hadsereggel rendelkezett volna. Az „Action Française" c. francia lap 
július 1-én közölt adata a 20 000 főből álló fegyveres erőről ugyanúgy a 
képzelet szüleménye volt, mint az angol „Times" július 3-án közzétett 8000 
katonából, ágyúkkal, páncélkocsikkal rendelkező fehér csapatokról szóló köz
leménye. 

c) A szegedi ellenforradalom kapcsolata a franciákkal, a szerbekkel, 
a bécsi komitéval és a különböző ellenforradalmi csoportokkal 

Horthyék tudatában voltak gyengeségüknek, s ezt leplezve tettek konkrét 
lépéseket programjuk elismertetése és támogatása érdekében, hatáskörükön 
kívül álló politikai erőknél ugyanúgy, mint más, a Tanácsköztársasággal 
szembenálló államoknál. 

Mindenekelőtt a Szegeden tartózkodó francia katonai parancsnoksággal 
és azok felettes szerveivel igyekeztek számukra gyümölcsöző kapcsolatot ki
építeni. 

A franciák már azzal is segítették az ellenforradalmárokat, hogy műkö
désüket és a toborzást engedélyezték. A francia kormány hivatalosan nem 
ismerte el a szegedi „kormányt", de ez csak formailag befolyásolta a francia 
hadvezetőség magatartását. Gondrecourt tábornok azzal, hogy megtiltott 
mindennemű tüntetést Szegeden, az ellenforradalmi „kormány" létezését biz
tosította. A „rend és nyugalom" érdekében foganatosított letartóztatások — 
amelyekben magyar karhatalom is közreműködött — együttműködést jelen
tett a franciák és Károlyiék között. Károlyi ezt követően teljes önállóságot 
kért a hadseregszervezésben, a politikai ügyek intézésében és a Tanácsköz
társaság elleni katonai akció megindításához. A franciák az első kettőhöz 
— formai megkötésekkel — lényegében hozzájárultak, a katonai akció en
gedélyezését viszont elutasították. A francia hadseregparancsnokság Szeged 
katonai kormányzójához küldött átiratában — amit bemutattak Károlyinak 
— nem engedélyezte „a francia vonalakból kiinduló akciót."60 

Horthyék később erre hivatkozva — „megfeledkezve" arról, hogy nincs 
fegyveres erejük — azt hangoztatták, hogy a franciák akadályozták meg a 
Vörös Hadsereg elleni fellépésüket.01 

Franchet d'Esperay francia tábornok június 25-én Szegeden közölte Káro
lyival, majd a város polgármesterével a döntés egyik indítékát, amikor is-

60 Dr. Kelemen: i. m. 296. o. 
61 Horthy Miklós: Emlék i ra ta im . . . 114. o. 
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mét felmerült Károlyi javaslata, hogy segítsenek 10 000 főt felfegyverezni, 
s ez az erő támadnia a Tanácsköztársaság ellen. A francia tábornok irreális
nak tartotta a fehér gárda katonai elképzeléseit. 

Arról, hogy a francia közvélemény tiltakozott a Tanácsköztársaság elleni 
akció miatt, s a francia haderőnek a Balkánon és magyar területen állomá
sozó egységeinél a kommunista „eszmék erősen észrevehető teret nyertek 
nemcsak a legénység, de a tisztikar soraiban is"62 — megfeledkezett a tá
bornok, pedig ezek befolyásolták elhatározásukat. 

A Vörös Hadsereg tiszai of f enzí vajának összeomlásakor, július 31-én Soós 
tábornok Nagykikindán Dosse francia vezérkari főnöknek javaslatot tett, 
hogy katonai erőiket az antant használja fel Budapest megszállásához. A 
nyílt katonai együttműködéshez a franciák nem járultak hozzá, bár a fran
cia—román vezérkar július 14-én Nagykikindán tartott tanácskozásán a ké
szülő hadműveleti tervekben szereplő csapatokat ,,a Horthy-féle szegedi fe
hér gárda néhány ezer emberével tervezték kiegészíteni."63 

A francia hadvezetés számított a fehér gárdára, de hadműveleti terveit 
nem tárta fel Horthyék előtt — különösen akkor nem, amikor ennek a jelen
téktelen katonai erőnek a felhasználása — július végén — lekerült a Vörös 
Hadsereg ellen harcolók listájáról. 

A franciák közvetve támogatták, hogy Károlyiéknak „felvonulási" terü
let álljon rendelkezésre tervezett akcióikhoz. 

De Lobit tábornok közreműködött abban, hogy Károlyiék és a szerb kor
mány között összeköttetés jöjjön létre. Teleki Pál gróf és Horthy június 15-én 
Belgrádba utazott. Horthy bizakodva tekintett a tárgyalás elé, és mint írta: 
„Biztosan tudtuk, hogy Belgrád a bolsevizmussal szemben élesen elutasító 
álláspontot foglal el."64 

A szerbekkel folytatott tárgyalás alapját a proletárdiktatúra-ellenesség 
közös platformja biztosította. A magyar proletárhatalom léte és hatása, va
lamint a forradalmi mozgalom erősödése a szerb-horvát területeken — a 
meglevő ellentétek dacára — elősegítette a magyar és szerb politikusok tár
gyalását. A megbeszélést a francia hadvezetés is helyeselte és támogatta. 

Horthyék tárgyalást folytattak Protic Stoján miniszterelnökkel, a vezér
kari főnökkel, s rajtuk kívül amerikai és angol admirálisokkal. A tanács
kozás az ellenkormány elismertetéséről, a felvonulási terület és katonai se
gítségnyújtás lehetőségeiről folyt. 

Teleki július 19-én, visszaérkezésük után számolt be a belgrádi út tapasz
talatairól azzal, hogy a politikai elismerésen túlmenően katonai segítséget 
kértek, s azt kívánták, hogy ne engedjék magyar területre a náluk levő 
kommunistákat, s az odaérkezőknek ne nyújtsanak menedéket. Klicin Mita 
képviselő — a tárgyalásokról megemlékezve — utalt arra is, hogy Hortyék 
a belgrádi kormány hadseregét akarták felhasználni a Vörös Hadsereg el
len.65 

Teleki a tárgyalás e pontjairól — bár azok felmerültek — nem tett emlí
tést. Egyes gócpontok és vasútvonalak átengedésének lehetőségéről, a kapott 
ígéretekről viszont tájékoztatta a megbeszélés részvevőit. Végül is , , . . . Ab
ban a kérdésben feneklett meg sok minden, hogy mi is hát a mi erőnk. A 
szerbek optimistáknak tartanak bennünket, hogy egy pár ezer emberrel aka
runk megindulni a vörösök százötvenezer főből álló, jól szervezett hadsere
ge ellen" — tárta fel a kudarc okát Teleki.66 

62 Antal István: A szegedi k o r m á n y utolsó nap ja i . Magyar Szemle, 1929. VU. sz. 315. o. 
63 A m a g y a r for rada lmi munkásmozga lom tö r téne te . I. m. 256. o. 
64 Horthy Miklós: Emlék i r a t a im . . . 113. o. 
65 Bécsi Magyar Üjság. 1922. augusz tus 5. és december 12. 
66 Dr. Kelemen: i. m . 285—286. o. 
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Az első kísérletet újabbak követték, s nem is eredménytelenül. Belitska 
tábornok július közepén tiszti csoportot küldött Belgrádba azzal, hogy elő
készítsék a katonai együttműködést és kieszközöljék az ottani toborzást. 
Augusztus 2-án Ballá Aladár és Belitska megállapodtak a szerb kormány
körökkel, hogy azok szerelvényeket és katonai felszereléseket adnak át a 
szegedi „kormánynak" s a felvonulási területet is átengedik/'7 

A szerbek — nem bízva Horthyék önálló akciójában — egyetlen feltétel
hez kötötték a támogatást: akkor segítenek, amikor az antant újabb táma
dása megkezdődik és az általános támadás Budapestet is veszélyezteti.08 

Horthyék hajlandók voltak együttműködni a tegnapi ellenfeleikkel az első 
magyar proletárállam ellen, de a segítség ellenére nem titkolták: céljuk 
„Nagy-Magyarország" visszaállítása. 

Zadravecz az egyik francia tábornoknak nyíltan kifejtette, hogy céljaik 
között szerepel a románok, csehek és szerbek által megszállt országrészek 
visszacsatolása. Teleki, a Területvédő Liga elnöke, beszédeiben az ország te
rületeinek egysége mellett érvelt. 

A szegedi „kormány" szoros kapcsolatot épített ki a bécsi komitéval is. 
A két ellenforradalmi központnak kölcsönösen szüksége volt egymásra. A 
bécsi csoport nem kaphatott az antanttól támogatást, ha nem nyújt segítsé
get a szegedieknek. A Szegeden szervezkedőknek előnyére szolgált, hogy ma
gyar területen voltak, még akkor is, ha e terület francia megszállás alá tar
tozott. Károlyiék viszont nem nélkülözhették az arisztokratákból álló komité 
összeköttetéseit. 

A szegedi toborzások kudarcát elsősorban a komité által beszervezett zsol
dosok ellensúlyozták. Júniustól százával érkezteik a katonatisztek Szegedre, 
hogy belépjenek a tiszti alakulatokba. A toborzottak között sok osztrák tiszt 
is volt, akik karrier reményében jelentkeztek a „nemzeti hadseregbe". 

A Szegedre érkező ellenforradalmárok között ekkor már voltak olyan ka
tonák is, akik a szegedi „kormány" berlini csoportjának toboizása kapcsán 
léptek az ellenforradalmárok szolgálatába. Berlinben 1919 nyarán működött 
egy magyar hadifogolygyűjtő-állomás, amelynek feladata az volt, hogy a Né
metországba érkező magyar hadifoglyokat tovább indítsa Magyarországra. 
A bizottság több tagja arra igyekezett rábírni a Berlinbe érkező magyar 
hadifoglyokat, hogy a szegedi ellenforradalmárokhoz csatlakozzanak. A to
borzás alkalmával a jelentkezőknek 10 000 márkát ajánlottak fel. Ezt az ösz-
szeget a hadifoglyok segélyezésére kiutalt összegből vonták el és a Tanács
köztársaság terhére igyekeztek elszámolni.69 

A feldbachi fegyveres csoport a szegediek tanácsára lemondott az újabb 
önálló betörési kísérletről. Horthyék azt tervezték, hogy a feldbachi csopor
tot kiegészítik, Szegedről 5 zászlóaljat átirányítanak, s ezek az alakulatok 
Vidale ezredes parancsnoksága alatt Sopron, s Lehár ezredes vezetésével 
Szombathely irányában betörnek a Tanácsköztársaság területére.70 

Bethlen gróf Belitska tábornokhoz július 31-én írt levelében kitért a ter
vek végrehajtásának külpolitikai akadályaira, kifejtve, hogy sem az oszt
rák, sem a csehszlovák kormány nem járul hozzá az akció kivitelezéséhez. 
Emellett az egyéb feltételek — a kiképzett egységek, a harcbavetés lehető
sége s a kedvező erőviszonyok — szintén hiányoztak, de ezek elismerését 
elmulasztották az ellenforradalom vezetői. 

A bécsi komité közreműködött fegyverek lés felszerelés beszerzésében is. 
A rabolt bankgassei milliók egy részéből fegyvereket és autókat vásároltak. 

67 Nemzetgyűlés i Napló, 1920—1922. XIV. köt . Budapes t , A thenaeum, 1922. 147—148. o. 
63 HIL. HM. 1919. („Szegedi") , Az e l lenfor rada lmi hadse reg i r a t anyaga . 5. a. osziti. 923. sz. 
69 Vörös Üjság, 1919. jú l ius 20. 
70 HIL. VKF. 1919. I. osop. 6. sz. 
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A „hadügyminisztérium" 1919. június 12-én felkérte Bethlent a fegyvervá
sárlás szorgalmazására és arra, hogy a szegedi ,,kormány"-nyal egy időben 
kérje a francia megszállókat, hogy engedélyezzék a fegyvereknek Szegedre 
való szállítását. 

A vásárlások folyamatosan meg is történtek. E felszerelésből látták el Le
hár csoportjait, Szegedre és a Dunántúlra viszont csak később, augusztusban 
érkeztek jelentősebb, fegyverből, lőszerből és felszerelésből álló szállítmá
nyok. 

Ezek a Tanácsköztársaság elleni nyílt előkészületek burkolt intézkedések
kel párosultak. Horthy július 29-én utasítást küldött Bécsbe, hogy a Tanács
köztársaság szolgálatában álló katonatiszteket meg kell nyerni az ellenfor
radalom céljainak, s a beszervezettek maradjanak meg beosztásukban, de 
a szegedi „kormány" érdekeit szolgálják.71 

Közvetlen veszélyt jelentett a munkáshatalomra a szegedi katonai veze
tők által is inspirált, s a Vörös Hadsereg felső vezetésébe beépült árulók 
tevékenysége. Gömbös Gyula július 11-én levelet küldött Juliernek és utasí
tást adott az ellenforradalmi akciók kiszélesítésére. Gömbös titkos átiratá
ban közölte: „Őszinte örömmel fogadom a hírt, mely szerint Stromfeld tá
vozásával a vörös hadsereg vezetését Te vetted kezedbe . . . íme itt az al
kalom megmutatni, hogy csak azért álltál a vörös hadseregbe, hogy a ma
gyar hazát szolgáljad . . . Vedd kezedbe az ellenforradalom ügyét, tisztítsd 
meg a Budapest—Szolnoktól délre fekvő Duna—Tisza közét a vörös érzelmű 
csapatoktól."72 Julier július 24-én közölte, hogy az ellenforradalmárok ér
dekeit követi, de a tiszai offenzíva megkezdése miatt a nyílt puccs végrehaj
tásának lehetőségét az offenzíva utáni helyzet adja meg. Julier nem vetette 
el a lázadás tervét, ugyanakkor a Vörös Hadseregnek egy kudarcra ítélt 
támadás következtében történő tönkretételét tartotta fontosabbnak. 

A szegedi „hadügyminisztérium" kapcsolatot tartott a dunántúli II. had
test vezérkarában szolgálatot teljesítő ellenforradalmárokkal is. Craenen-
brock és társai közölték a szegedi hírszerző osztállyal, hogy végrehajtják a 
kapott utasításokat, majd szabotálták a Vörös Hadsereg kiegészítését, és ar
ra törekedtek, hogy bázist létesítsenek a fehér különítményeknek a Dunán
túlon. 

Craenenborck július 20-án a Szegedről kapott közlésből értesült arról, 
hogy a „nemzeti hadsereg" parancsnokai elfogadták az ő és társai szolgála
tait. Soós és Gömbös közölte velük, hogy „A Nemzeti Hadsereg főparancs
noksága örömmel veszi tudomásul azt a tényt, hogy. . . szolgálataikat fel
ajánlják."73 

Az átirat a fehér hadsereg soraiba fogadta az árulókat, az utasítás pedig 
arra hívta fel a figyelmet, hogy összeköttetésben legyenek a bécsi komité-
val és Szegeddel. A kapcsolat fejlesztésén túl az ellenforradalmároknak Ba
ranya—Tolna vármegyékbe való tömörítését rendelték el azzal a céllal, hogy 
ezek az erők augusztus elején más — Feldbachból és Szegedről érkező cso
portokkal hatalmuk alá rendeljék a Dunántúl egy részét. 

A Dunántúlról megindítandó ellenforradalmi akció tervének előkészítése 
érdekében Kozma Miklós június 26-án Pécsre utazott. A déli demarkációs 
vomal mentén a vörösőrök között is e célból szervezték az ellenforradalmá
rokat. Július végén kilenc tisztet azzal bíztak :meg, hogy Baranya várme
gyében fegyveres akciót készítsenek elő. 

71 HIL. VKF. 1919. Sz. n. 8-as doboz 
72 HIL. Hadügymin i sz t é r ium. Szeged. 1919. Vegyes, sz. n. 
73 uo. 
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A szegedi ellenforradalmárok a Vörös Hadsereg katonái és tisztjei köré
ben is igyekeztek támogatókat keresni. Repülőről leszórt röplapok útján szó
lították fel a vöröskatonákat a szegedi „kormány" támogatására. E felhívás
nak nem volt Horthyék számára kedvező viszhangja, és csak egy kis lét
számú huszár alakulat, majd egy tiszti csoport szökött át a demarkációs vo
nalon — Moravek—Ostenburg századossal az élen. 

A „kormány" katonai szakirányítói a szervezés, a toborzás és a kapcsola
tok kiépítése mellett saját „kabineten" belüli szerepük növelésére töreked
tek, majd ennek elérése után újabb restaurációs terveket szőttek. 

Károlyi gróf — hosszas huzavona után — a francia megszállók és a sze
gedi közvélemény nyomására lemondott a maga által kreált kormányelnöki 
tisztségéről. Dr. Kelemen megállapítása szerint „.. . a kormány a franciák 
előtt. .. germanofil és reakciós"74 politikát folytató szervezet volt. E megál
lapítás ismételten felbukkant és vitatéma volt a minisztertanácsi megbeszé
léseken. Június 6-án Károlyi Szegeden tárgyalt de Lobit francia tábornokkal, 
aki kifogásolta a kabinet német érzelmű politikusainak tevékenységét. Trou-
bridge angol admirális a grófok, bárók nagy számát és Horthynak a Habsburg 
császár mellett betöltött korábbi szerepét bírálta. 

Károlyi hajlandó volt már június 29-én leköszönni, ha a helyére lépő poli
tikus nagyobb támogatást kap az antanttól, különösen a franciáktól. Néhány 
nappal később — július 5-én — elismerte, hogy a munkásság, parasztság és 
polgárság nem támogatja, és terveiket alapjaiban fegyveres erőre építették. 

P. Ábrahám Dezső függetlenségi politikus július 10-én Nagykikindán de 
Lobittal megbeszélést folytatott egy „demokratikusabb" kabinet létrehozásá
ról, Károlyi gróf július 12-én lemondott, átadva helyét Ábrahámnak és po
litikus társainak. Károlyi e lépését azzal indokolta, hogy a kabinet össze
tétele miatt nem érhette el célját, a Tanácsköztársaság elleni harc szervezé
sét, és nem volt elég demokratikus, sem eléggé franciabarát. Népszerűtlen
ségükről, meghirdetett politikájuk tömegbázisának hiányáról, a toborzás si
kertelenségéről, az arisztokráciát képviselő politikusok lelepleződéséről nem 
szólt, mint ahogy nem beszélt a proletárállam elleni fellépésük irrealitásáról 
sem. 

Amíg Károlyi politikai programját tömören a munkáshatalom erőszakos 
megdöntésében jelölte meg, addig Ábrahám ezt az alapelvet hangsúlyozva 
olyan nyilatkozatot tett, amely felölelte a szociális demagógia minden terü
letét. 

„Kormánya" nevében osztály-, faji és felekezeti egyenlőséget ígért, a köz
élelmezés biztosítását, a munkanélküliség megszüntetését, fizetésemelést, a 
hadiözvegyek és hadiárvák támogatását, a dolgozó tömegekre való támasz
kodást helyezte kilátásba. Kiáltványában az 1918-as polgári demokratikus 
forradalom vívmányainak megtartása is szerepelt.75 

A „kormány"-ban korábban részt vevő három gróf és egy báró helyett 
csupán egy, gróf Teleki kapott tárcát. A franciák tiltakozása miatt — mert 
császári szárnysegéd volt —• Horthy sem kapott „miniszteri" megbízatást, a 
franciák „nem is sejtvén, hogy tulajdonképpen ezzel sokkal nagyobb hatal
mat adtak a kezébe."76 Horthy helyébe Belitska tábornok került. Ezek a vál
tozások formailag „demokratikus" látszatot adtak, a valóságban pedig any-
nyi történt, hogy kevésbé lejáratott politikusok álltak az ellenforradalom 
élére, s felhasználták a szociális demagógiát politikájuk meghirdetéséhez. 

74 Dr. Kelemen: i. m. 235. o. 
75 ü o . 362. o., va lamin t Nemzetgyűlés i Napló, 1920—1922. XIV. köt . Budapes t , Athenaeum, 

1922. 146. o. 
76 pilch Jenő: Hor thy Miklós. Budapes t , A thenaeum, 1928. 121. o. 

— 452 — 



d) Horthy „fővezérségi" funkciója. A fegyveres ellenforradalom erősödése 
és tervei 

Horthy nem kapott „tárcát" Ábrahámtól, de ez gyakorlatilag nem azt je
lentette, hogy a „nemzeti hadsereg" szervezése és a katonai tervek kidolgo
zása nem az ő kezében futott össze. Horthyt megbízták „fővezéri" minőség
ben a „nemzeti haderő" parancsnokságával. Ez a funkció lényegében teljha
talmat jelentett a szerveződő fehér különítmények irányításában és felhasz
nálásában. A „kabineten kívül" maradás és a „fővezérség" megszervezése 
egy széles és önálló hatáskör kialakításának lehetőségét hordozta magában, 
s megvetette alapjait a katonai hatalom megszervezésének. 

A „fővezérség" — együttműködve a Szegeden levő, más katonai vezető 
testületekkel — olyan terveket készített, amelyek jelezték, milyen elgondo
lások vezették Horthyt és a köréje tömörülő katonatiszteket. 

Tóth János — alig ismert polgári politikus — júniusban javasolta a „kor-
mány"-nak, hogy mindenekelőtt a karhatalom erősítésére törekedjen, s a 
megdöntött polgári rendszer visszaállítása és fenntartása érdekében ,,a ka
tonai diktatúrától sem kell visszariadni".77 

Windischgraetz Lajos herceg levelében felhívta Horthy figyelmét arra, 
hogy az adott „viszonyok között egyes-egyedül katonai eréllyel, illetve kö
vetkezetes irgalmatlansággal lehet még talán megmenteni valamit az ország 
múltjából."78 

A herceg olyan fegyveres erő szervezésére ösztönözte Horthyt, amely ha
talmat jelent befelé és kifelé egyaránt. A hírszerző osztály összefoglaló je
lentése utal arra, hogy az ellenforradalmi akciók szervezését olyan katonai 
egyén fogja össze, aki „egyúttal katonai diktátor is lenne."79 

Horthy és környezete távolról sem mérte fel pontosan 1919 nyarán az ese
mények várható alakulását, kombinációikat szűk politikai látókörük mégsem 
befolyásolta, és vakon csak egyetlen gondolat foglalkoztatta őket: kímélet
lenül leszámolni a munkásállam vezetőivel, valamint mindazokkal, akik ki
álltak a Tanácsköztársaság mellett. E tervükhöz minden eszközt és erőt igye
keztek felhasználni. 

A korábban kiadott katonai irányelveket kiegészítették a pacifikálást tar
talmazó résszel. Ezek az elvek nélkülözték a demagógiát és nyíltan kifejez
ték az ellenforradalmi célokat. Horthy katonapolitikai tervében a Tanácsköz
társaság rendeleteinek eltörlése mellett szerepelt a polgári demokratikus ál
lam rendeleteinek hatálytalanítása, az általános munkakényszer megterem
tése, a megbízhatatlanoknak és a vöröskatonáknak munkásalakulatokba tör
ténő szervezése, a rögtönítélő eljárás életbeléptetése, a munkásvezetők le
tartóztatása stb. A „fővezérség" elvei tehát szélsőségesebb programról ta
núskodnak, mint a „kormány" kiáltványa. 

A terv hat kerületre osztotta fel az országot — Szombathely, Veszprém, 
Dombóvár, Budapest, Eger, Kiskunfélegyháza központokkal —, amelyek élére 
katonatisztek kinevezését tervezték. Az ország lakosságának elnyomására 
nagy létszámú fegyveres erőt kívántak szervezni. Minden 15 000 felnőtt lakos 
fékentartására egy zászlóaljat, egy üteget és egy lovasszázadot akartak fel
használni. A régi csendőrség létszámát a duplájára kívánták növelni, s a 
polgári lakosság számarányának megfelelően 1 százalékot kitevő rendőrség 
szervezését tervezték. Ez az elgondolás egy militarizált állam kialakításának 
tervét tükrözte, melyben előtérben áll a katonai vezetés, a hatalmas lét-

77 Dr. Kelemen: i. m. 272. o. 
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számú fegyveres erő, a kíméletlen terror. A kiszemelt vezetők között Horthy 
mellett ott volt a listán báró Perényi Zsigmond és Julier Ferenc is.80 

A júniusban kiadott szervezési és toborzási irányelveket módosították. 
A változás abban tükröződött, hogy konkrét katonai intézkedéseket tervez
tek, s ennek megfelelő alakulatok megszervezésére készültek, lemondva a 
korábbi elgondolásról, hogy 10 000 fehérkatona sikeresen felveheti a harcot 
a Vörös Hadsereggel. 

Belitska tábornok július 2-án 30 000 főnyi fegyveres erővel tartotta lehet
ségesnek a katonai akció megkezdését. A „fővezérség" július közepén 3—4 
hadosztály megszervezését tartotta szükségesnek — azzal a szándékkal, hogy 
ez az erő „rendet csinál Szegeden" —, majd a demarkációs vonaltól támadást 
indít. A Vörös Hadsereg katonáihoz eljutott röplapok a munkáshatalommal 
való szembefordulásra és átállásra szólította fel a katonákat. Emellett a terv 
még az átallok esetében is szükségesnek tartotta a megfigyelést, sőt az eset
leges fizikai megsemmisítést is.81 Az önálló akció sikerének lehetőségében 
azonban továbbra sem bíztak, s rögzítették: „eredményre csak akkor szá
míthatunk, ha kívülről egy szervezett katonai erő adja meg az első lökést."82 

A tervben számításba vették, hogy csak az antant támogatásával lehet
séges a kívánt fegyveres erő létrehozása és felkészítése. A „külügyminiszté
rium" által Versaillesba, az antanthatalmak képviselőihez küldött memo
randumban engedélyt kértek 4—5 hadosztály felállítására, s annak Szeged— 
Pécs körzetében való öszpontosítására. Bízva az antant támogatásában, kér
tek 100—150 000 puskát, 600 géppuskát, 200 löveget, 500 000 kézigránátot, 
5 páncélvonatot, 50 páncélgépkocsit, 20 repülőgépet. 40 gépkocsit, valamint 
igényelték a szervezendő hadosztályok élelmiszerellátását.83 

A támogatást jelző válasz elmaradt, mert az antant már döntött a Tanács
köztársaság ellen indítandó román offenzíva terveiről. 

A toborzás sikertelensége már jelezte: ha sikerül is fegyverekhez jutni, az 
emberanyag biztosítása megoldatlan marad. Az ellenforradalom katonai ve
zetői arra építettek, hogy amennyiben a Tiszától keletre húzódó területekről 
a román hadsereg erőit kivonják, ezekről a területekről fognak toborozni 
vagy sorozni. 

A Clemenceau-jegyzék közzététele után Bethlen gróf a szegedi „kormány" 
megbízásából Bécsből június 26-án jegyzéket intézett az antant nagyhatal
makhoz, amelyben kérte: ha a román csapatok a Tiszától keletre eső terü
leteket kiürítik, azt engedjék át a szegedi ellenforradalmároknak.8/í 

A memorandum készítői a területek kiürítésének lehetőségét és az ellen
forradalmároknak történő átadását irreálisan ítélték meg. Ez kitűnt abból is, 
hogy a románok már korábban elutasították a szegedi ellenforradalmárokkal 
való ilyen együttműködést. Erre utalt, hogy a Teleki által Erdélybe küldött 
Múzsa Gyula siker nélkül tért vissza Szegedre. Nagykikindán gróf Csáky 
István tárgyalt Dimitriu vezérkari őrnaggyal a katonai együttműködésről — 
szintén eredmény nélkül. A megbeszélésekre végül az a tanácskozás tett pon
tot, amely a francia és román vezérkar között Nagykikindán folyt le július 
14-én. Ez a megbeszélés már számolt a szegedi fehér gárdával. Ezt követően 
a románok több alkalommal szorgalmazták a katonai elképzelések összehan
golását úgy, hogy a román vezetés szabná meg Horthy csapatainak tevékeny
ségét. A terület átadását viszont elvetették. 

80 Uo. 5. a. oszt. 284. sz. 
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A katonai tervek kidolgozói — a politikai viszonyok mérlegelése nélkül — 
azzal számoltak, hogy a románok Nagykároly—Nagyvárad vonaláig vissza
vonulnak, s ezzel a„kormány" „a Maros—Tisza—Sebes-Körös és az új román 
demarkácionális vonal által határolt terület fölött a teljes kormányzó hatal
mat átveheti".85 

A szegedi hadműveleti csoport a fenti területekre vonatkozó sorozási uta
sításokat állított össze azzal, hogy Makón, Nagylakon, Battonyán, Gyulán, 
Szarvason, Békéscsabán, Orosházán, Szentesen és Hódmezővásárhelyen so
rozó bizottságokat állítanak fel, amelyek a 17—50 éves férfiakat sorozzák s 
behívják a „nemzeti hadsereg"-be. 

Gömbös a belügyi hatóságokhoz küldött átiratában a katonai parancsnokok 
mellé polgári biztosok kijelölését kérte azzal, hogy azok „minden tekintet
ben a kerületi parancsnokságnak lennének alárendelve".86 

A hadsereg gyors megszervezése — a különböző lehetőségek mérlegelése 
ellenére — elmaradt és csak papíron, tervekben szerepelt. Horthyék július 
utolsó heteiben a Vörös Hadsereg tiszai offenzívája idején újabb kombiná
ciókat alakítottak ki, amelyek összegezték mindazokat az elgondolásokat, 
amelyek a Tanácsköztársaság elleni terveikben felmerültek. 

A „Katonai politikai alapok" című katonai terv egyetlen és legfőbb lehető
ségnek azt tekintette, hogy az antant segítségével vagy beleegyezésével ke
rülhet sor ellenforradalmi akcióra. A feljegyzés szerint „az antant segítsége 
vagy hallgatólagos beleegyezése nélkül az akció megkezdése egyáltalában 
lehetetlen."87 

Horthyék a több hónapig tartó tervezgetés után kénytelenek voltak reáli
sabban mérlegelni az erőviszonyok és lehetőségek várható alakulását. 

Horthyék politikailag is figyelemre méltó megállapításokat tettek és a 
nyílt soviniszta program élét kissé tompították. Zadravecz és Teleki nézetei
vel nem kerültek szembe, ugyanakkor elkerülhetetlennek tekintették a vár
ható békeszerződésben megállapítandó országhatárok ideiglenes elismerését. 
A belpolitikai életben egyértelműen a fegyveres erőszak alkalmazása szere
pelt az első helyen. A kormányforma tekintetében a vitatkozást feleslegesnek 
tartották és előzetesen a köztársaságot vagy a királyságot egyaránt elfogad
hatónak tartották — amíg hatalomra nem jutnak, megállapítva, hogy „káro
sak . . . most az összes felesleges politikai megvitatások, hogy zsidóellenes 
vagy zsidóbarát királyság vagy köztársaság, tiszta polgári vagy . . . szocia
lista"88 kormány lesz. 

Ezek a programpontok megtévesztőek, de ha úgy tekintjük, hogy az elkép
zeléseket kíméletlen terrorral szándékoztak megvalósítani, akkor a kor
mányforma ígérete nem a lényeget tárja fel. 

Horthy hangzatos jelszavának, amely Károlyi gróf „lemondása" után vált 
ismertté, hogy az ellenforradalom a fehér „hadsereggel áll vagy bukik"89 — 
politikai tartalma volt. 

Horthy szárny segéd j én, Magasházy századoson keresztül felhívta a katona
tisztek figyelmét a szerveződő alakulatok várható nagy szerepére, arra, hogy 
a fegyveres erő fogja gyakorolni a tényleges hatalmat. Július 15-én a Mars 
téri laktanyában mint „miniszter" búcsúzott a tisztektől, s kifejtette: „örül, 
hogy elhagyta az állását, mert most nem kell politizálni".90 
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A nem-politizálás a „most"-ra vonatkozott, s arra, hogy önállóan alakít
hatja katonapolitikai terveit. Hadseregparancsában — amit mint „fővezér" 
e napon közreadott — kifejtette, hogy az ellenforradalom reménye a fegy
veres erőben van, amely „lesújtó kard" az ő kezében. 

A Prónay tiszti század zászlószentelésekor, július 15-én Zadravecz a tiszti 
különítményt a fehérterrorra szólította fel. Beszédében kifejtette: „Vigyétek 
ezt a zászlót diadalra! És ne a türelem jelszavával hordozzátok, hanem a 
magyar lázongás minden pezsdítő és zúzó erejével".91 

A Mars téri laktanya alakulatainak zászlószenteléskor, július 19-én Horthy 
a „nemzeti eszme" szolgálatára hívta fel a fehér egységek figyelmét. Prónay 
Pál „Napló"-jában utal arra, hogy Horthy e napon fogadalmat tett a kommu
nisták kivégzésére.92 

A Tanácsköztársaság elleni fegyveres harc megkezdésének idejét is meg
határozták. A konkrét hadműveleti terv kidolgozásának határideje 1919. 
augusztus 10-e volt — arra számítva, hogy erre az időpontra az antanthatal
makkal és a támogatást ígérő környező államokkal a tervek egyeztetése meg
történik és a szükséges alakulatok megszervezésére sor kerül. A hadműve
leti csoport három lehetőséget mérlegelt. 

Először: az antant megadja a kért támogatást. Ebben az esetben egy hó
nap alatt e támogatás felhasználásával és bekapcsolódva az antant által ter
vezett hadműveletekbe, fegyveres harcot akartak indítani a Vörös Hadsereg 
ellen. 

Másodszor : háromheti előkészület után kisebb akciók beindítása jugoszláv, 
csehszlovák és stájer területről az ott szervezett ellenforradalmi csoportok
kal és a szerb területre átszállított fehér egységekkel. 

Harmadszor : fegyveres akció megkezdése a stájer területen megszervezett 
fegyveres alakulatokkal együttműködve. 

Mindhárom esetben 1919. szeptember l-re tervezték az akció kezdetét.93 

Az első tervektől eltérően — amelyek júniusban készültek el — a legutóbbi 
már rögzítette, hogy csak kívülről nyújtott támogatás esetében tartották le
hetségesnek a harc megindítását. 

A Tanácsköztársaság elleni támadási tervek között szerepelt az is, amelyet 
Ludwig Ernő, a genfi Vöröskereszt magyar osztályának vezetője állított ösz-
sze 1919 nyarán. Ludwig az amerikai magyarok közül akart 40—50 000 főt 
megnyerni az ellenforradalom ügyének. A jelentkezők felszerelésére és Euró
pába történő átszállításához amerikai támogatást akart kérni. Terve szerint 
az átszállított egységek magyar tisztek parancsnoksága alatt, szerb területről 
kezdték volna a támadást, amely „a szegedi sereggel egyesülve kiűzhette 
volna a vöröskatonákat."94 

Ludwig ismertette elképzeléseit az amerikai kormány párizsi képviselőjé
vel, majd memorandumot írt az amerikai magyarok vezetőinek. Elvileg mind
két vonalon támogatást ígértek, de a végrehajtás addig sem jutott, hogy 
Ludwig felvette volna a kapcsolatot a szegedi ellenforradalmárokkal. 

Teleki gróf tárgyalásokat folytatott a Lengyelországban levő magyar hadi
foglyok felfegyverzéséről. A bécsi lengyel követ 150—200 000 fő beszervezését 
elvileg támogatta. 

Ezek a tervek is nélkülözték a realitást, arra viszont fényt vetnek, hogy 
az ellenforradalmárok mennyire szerteágazó kapcsolatokat igyekeztek kiala
kítani a tőkés rend visszaállítása érdekében. 
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Az ellenforradalmi propaganda 1919 nyarán Szegeden, majd később is, 
gyakran hangoztatta, hogy az antant — és közelebbről a franciák — meg
akadályozták a „nemzeti hadsereg"-et abban, hogy a proletárállam fegyveres 
erői ellen harcba induljanak. Dr. Kelemen a franciákat vádolta, hogy nem 
engedték a „nemzeti hadsereg" támadó hadműveleteinek megkezdését. Sze
rinte a „hadsereg", valamint a „kormány" Szegeden „fogoly" volt. 

Katonai szakírók megállapítása is hasonló volt. Egy vezérkari tisztekből 
álló kollektíva szerint „nem a kormányon m ú l t . . . hogy lelkes igyekezete, 
mely az ország pacifikálására irányult, hajótörést szenvedett."95 

Az Ébredő Magyarok Egyesülete által terjesztett röplap azt bizonygatta, 
hogy: „Az entente nem engedte meg, hogy a szegedi nemzeti hadsereg az 
ország fővárosa felé meginduljon. így történt, hogy az oláhok támadása ré
vén kellett a vörös diktatúrának megdőlnie."96 

Tervekben, elgondolásokban tehát nem volt hiány, s miközben ezek elké
szítése folyt, a fehér egységek előtérbe kerültek és kísérletet tettek Szegeden 
és környékén hatalmuk érvényesítésére. A tiszti zászlóalj járőrökkel terrori
zálta a lakosságot, igyekeztek megfélemlíteni a baloldali vezetőket és munká
sokat. A város karhatalmi parancsnoka, Tirts csendőr őrnagy, a francia 
városparancsnokkal egyetértésben június 25-én elrendelte, hogy tartóztassák 
le mindazokat, akik a francia demarkációs vonalat átlépik. Ezzel az intézke
déssel gátat akartak vetni a Tanácsiköztársasággal való kapcsolatnak. A kom
munista nézetek hirdetése, a polgári társadalom elleni agitáció bűncselek
ménynek minősült, s azokat is letartóztatták, akik gyanúba keveredtek. 
Fegyver- és lőszerrejtegetés, árufelhalmozás is karhatalmi eljárást vont 
maga után. A karhatalmi egységek nem rendelkeztek teljes önállósággal, de 
a kommunisták és a Tanácsköztársasággal rokonszenvezők elleni rendsza
bályok alkalmazása elé a franciák nem gördítettek akadályokat. 

Horthy a politikai tárgyalásokon erélyes rendszabályokat sürgetett, amit 
a parancsnoksága alá tartozó fehér egységek kíméletlenül végre is hajtottak. 
Prónay tiszti százada a kommunistákat megfigyelés alatt tartotta, sokat kö
zülük a Madách utcai diákotthonban megkínoztak és megöltek, majd a Ti
szába dobtak. A „fővezérség" törzsszázadának tisztjei látták el a különböző 
hivatalok, politikusak őrzését, s közben minden fontosabb helyre beépültek 
és megfélemlítették a liberális politikusokat, üldözték a baloldali gondolko
zású egyéneket. A különítmény tisztjei ellenőrizték a Szegedre vezető utakat, 
letartóztatásokat és kivégzéseket hajtottak végre. A Szatymaz felé vezető 
úton felállított őrség több, a Tanácsköztársaság területéről átjött polgári 
egyént és katonát kivégzett. 

Prónay különítményének vérengzései hamarosan ismertté váltak Szegeden 
éppúgy, mint a város határain túl. „Minisztertanácson" is beszéltek róla —• 
de a „hadügyminiszter" „nem találta bizonyítottnak" a híreket. Prónay 
szinte dicsekedett azzal, hogy kíméletlenségével nyerte el Horthy bizalmát, 
s mint írta, Horthy „nekem — én pedig neki voltam garancia".97 

A franciák tudtak a kegyetlenkedésekről, de szót csak akkor emeltek, ami
kor Prónay különítményesei francia katonai futárt végeztek ki. 

A törzsszázad akciói nem voltak egyedülállóak. A tiszti zászlóalj egésze 
Waldvogel József alezredes parancsnoksága alatt — ha mérsékeltebb formá
ban is — ugyanazt folytatta, mint a Prónay-különítmény. Prónay ugyan
akkor rendkívül önálló volt, parancsnokának jóváhagyása nélkül hozott in-

fis HIL. VKF. 1939. IV. o. 43191. IV. fej . 40. o. 
96 Az Ember. Bécs, 1921. november 6. — A nyilatkozatok egyike sem utalt arra, hogy 

formálódó terveikben — néhány propagandisztikus közléstől eltekintve — nem szerepelt az 
önálló támadási lehetőség. 

97 P I . Arch. Prónay Pál Naplója. II. 92. o. 
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tézkedéseket, küldött összekötőtiszteket az ország különböző területein szer
vezkedő ellenforradalmi csoportokhoz, vett fel tiszteket különítményébe, 
adott parancsokat nyomozásra, vallatásra, kivégzésre. 

A tiszti alakulatok — elsősorban Prónay százada —• alapozták meg akcióik
kal a ,,hadügy" tekintélyét és „kormány" hatalmát. „A kormánynak . . . az 
én általam felállított csapat, melynek működése városszerte érezhetővé vált, 
adott hatalmat és önbizalmat."98 — írta Prónay. 

E hatalom korlátozott volt, de a fegyveres megtorlásoktól való félelem, a 
karhatalmi intézkedések megakadályozták a „kormány" szétkergetését, amit 
a franciák védőszárnya különben is óvott a tömegmegmozdulásokkal szem
ben. 

A hadügyi vezetők felbátorodva, egyre jobban éreztették befolyásukat az 
ellenforradalmi politikusok körében, s nemcsak a tervek kialakításával, ha
nem a gyorsan kiépülő katonai hálózattal is az adminisztratív rendszabályo
kat sürgették. 

A hadügyi államtitkár, Gömbös a „belügyminiszternél" követelte a kom
munista vasutasok elleni intézkedések végrehajtását az általa összeállított 
lista alapján — amit azután a „belügy" intézkedés végett kiadott, Gömbös 
addigi befolyását növelte, amikor közölte: „Különös befolyást kívánok ma
gamnak biztosítani szervezési, ellenforradalmi ügyekben . . . bizalmi állások
ba helyezendő tiszteknél".99 

Horthy országos szinten kezdett terveket szőni és rögzítette hatalomra törő 
gondolatait. Gömbös katonai vonalon igyekezett Horthy példáját követni. 
Gömbös később, szélsőjobboldali tevékenysége miatt, július 28-án azt a meg
bízást kapta, hogy a Dunántúl nyugati szegélyén és a csehek által megszállt 
területeken katonai akciót készítsen elő a Tanácsköztársaság ellen. Gömbös 
új megbízatása egyben a Szegedről való elmozdítását is jelentette, ami a 
francia katonai parancsnokság óhajával is egybeesett. 

A kormány a Tiszántúlra és Pécsre is katonai szervezőket küldött. Kecske
mét környékére pedig Héjjas Ivánt küldték ellenforradalmi akció előkészí
tésére. 

Szegeden közben a katonai nyomozás a politikai élet minden fontosabb te
rületére kiterjedt. A „belügyminiszter" Horthynak június 23-án, majd más 
alkalommal is szóvá tette, hogy a katonai nyomozók polgári egyének ellen 
eljárást indítottak. Horthy kifejtette, hogy a „kémek" működése miatt a 
polgári egyének letartóztatási jogát a katonai nyomozók számára továbbra 
is fenntartja. E hivatkozás csak ürügy volt a polgári ügyekbe történő be
avatkozásra. 

A „nemzeti hadsereg" főparancsnoka július 7-én kiadott utasításában hir
dette ki „a rögtönítélő eljárást". A parancs értelmében a fehér egységeknek 
kötelessége volt a proletárdiktatúra „,vezető egyéneinek, bűncselekményben 
részeseknek és volt vörös hadseregbeli katonák, vörösőrök lajstromozása, 
megfigyelése . . . internálása".100 

Az utasítás önhatalmú volt, más ellenforradalmi testületek érdekeit is ki
fejezte, de ugyanakkor azok jóváhagyását nélkülözte és leszögezte, hogy a 
szerveződő fehér katonai egységek parancsnokai jogot formáltak a rögtön
ítélő eljárás alkalmazására. Ez a parancs a „Javaslat a meg nem szállott 
országrészek katonai és politikai közigazgatási beosztására és a pacifikálás 
végrehajtására" című tervezet kiadása előtt naár érvényben volt. Horthyék 
előbb kiadták a parancsot, s utána „javaslatot" tettek terveikről az ellen-

98 U o . 79. o . 
99 HIL. HM. 1919. („Szegedi") Az e l lenforradalmi hadsereg i r a t anyaga , 158. sz. 
100 H I L . V K F . 1919. s z . n . 
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forradalom más vezetőinek. A július 7-i parancs széles társadalmi, katonai 
rétegre, tömegre vonatkozó utasítás jellegét és alkalmazásának katonai rész
ről való lehetőségét hordozta magában. 

A „feketelisták" elkészítése a hírszerző osztály és a tiszti csoportok közre
működésével meg is kezdődött. Ezek alapján később tömegméretű eljárást 
kezdtek a volt vöröskatonák, baloldali vezetők, zsidók, munkások és parasz
tok ellen. 

A szegedi és Szeged környéki kommunistákról és azok tevékenységéről 
jelentéseket állítottak össze, amelyeket a francia városparancsnokságnak is 
megküldték. Egy július 13-i jelentés arra „figyelmezteti a franciákat, hogy 
300 kommunista Szegeden „terror-akcióra" készül. A jelentés célja az volt, 
hogy a kommunisták ellen megtorló lépésekhez elnyerjék a francia támoga
tást. 

A hadműveleti csoport egy 700 fős karhatalmi egységet állított fel Potyondi 
őrnagy vezetése alatt arra a feladatra, hogy Szeged környékén „rendet" te
remtsenek. A különítmény végül nem kezdte meg terrorcselekményeit, mert 
tartottak attól, hogy kudarcot szenvednek — de a francia engedély is hiány
zott. 

A „tisztogatás" a katonai egységeknél viszont változatlanul folyt. A kerü
let katonai ügyésze azért is vádat emelt katonák és tisztek ellen, ha valaki 
tiltakozott a durva bánásmód vagy a foglyok ellen alkalmazott erőszak miatt. 
Geiger hadnagyot július 16-án vád alá helyezték, mert szót emelt a laktanyá
ban elhelyezett foglyok kínzása miiatt. A katonák (közötti kommunista agitá
cióért Jeskovits Jenő katonát július 12-én letartóztatták. A vádemelések, le
tartóztatások hozzátartoztak a katonapolitikai elvek gyakorlati érvényesíté
séhez, amelyek a katonai egységek összetartásának, erősítésének módszerei 
voltak. 

A különítmények által provokált utcai verekedések, a Kass Szállóban és 
a Tisza-parton rendezett mulatozások, dorbézolások egyaránt „színfoltjai" 
voltak Szeged életének. A katonatisztek ezeken a tivornyákon nyíltan han
goztatták a terrorcselekményeket és a tervezett „leszámolást" a kommunis
tákkal. A hírszerző osztály gyakran szóvá tette a „hadügyminisztérium''-
nak, hogy „. . . a tisztek züllése .. . megbotránkozást keltővé kezd válni".101 

A tisztek mulatozását a „kormány" a magas fizetéssel és egyéb pótlékokkal 
biztosította. Az általános 500—500 korona előleget és egy havi fizetést min
den tiszt előre megkapta. A megállapított fizetés nagyságára jellemző, hogy 
ilyen magas illetményt korábban soha nem állapítottak meg tisztek számára, 
s a szegedi „kormány" által jóváhagyott illetmény összegét a Tanácsköztár
saság veresége után a Friedrich-kormány jelentősen mérsékelte. A tábor
nagy illetménye havi 2500, az alhadnagyé 600 korona volt. Ezenkívül minden 
tiszt bútorpótlékot, istálló- és kocsiszínbért, havi 500 korona drágasági pót
lékot, tisztiszolga helyett havi 100 koronát kapott. A nős tisztek a feleség 
után 100, a gyerekek után 200—200 korona családipótlékban részesültek. 
Utazás esetén napi 100 koronát, és minden megtett kilométer után 1 korona 
összeget számolhattak el — egyéb költségek mellett. A fehér hadseregbe je
lentkezők közül sokan az őket megillető rendfokozatnál magasabbat közöltek 
— a nagyobb illetmény reményében. A tisztek többsége nagy összeggel tar
tozott az államnak. Ezeket a tartozásokat — a fizetéselőlegekkel együtt — 
július 27-én törölték. Azok a tisztek, akik polgári állásból jelentkeztek szol
gálatra, polgári illetményben is részesültek. Ezt az intézkedést a „miniszter
tanács" csak július 28-án hozott M. E. 1919/100. bizalmas határozata hatály
talanította. 

101 HIL. HM. 1919. („Szegedi") Az ellenforradalmi hadsereg iratanyaga. 5. a. oszt. 566. sz. 
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A legénységi állományú katonák zsoldot, étkezési pénzt, drágasági pótlé
kot, családi illetéket kaptak. Abban az esetben, ha a fehér hadseregbe való 
bevonulás előtt alkalmazottak voltak, a polgári állás utáni illetményt szin
tén megkapták. A július 28-án hozott intézkedés ezekre vonatkozóan csak a 
családi pótlék fizetését szüntette meg. 

A fehér hadseregben szolgálatot vállalók magas jövedelmének biztosítása 
megnövelte a „kormány" kiadásait. A felhasznált 23 393 720 koronából 
17 778 156 koronát katonai kiadásokra, zömmel illetmények kifizetésére 
használtak fel.102 

Az ellenforradalom céljaihoz szükséges anyagi fedezetet a bankgassei mil
liókból, a szegedi tőkések adományaiból és önálló pénzkiadásból biztosítot
ták. A város terhére 10 millió korona papírpénzt adtak ki, elsősorban a 
hadseregszervezés költségeinek fedezésére. A „fővezérség" július 27-én fel
szólította a „pénzügyminisztert" egy nagy összegű kölcsönkötvény kiadására. 
A felszólítás kitért arra is, hogy a kölcsön érdekében a propagandát csak 
akkor kezdjék el, amikor az ellenforradalmi egységek megkezdték fegyve
res akcióikat. A lakosság — beleértve az ellenforradalmat támogató polgári 
és földbirtokos köröket is — eddig elsősorban csak a tivornyázó és a bru
talitást alkalmazó „nemzeti" katonát látta, s ez nem váltott ki népszerűséget 
Szegeden. 

A „kormány" tárgyalást kezdeményezett bécsi bankokkal is egy több száz
millió koronát kitevő kölcsön ügyében — de eredménytelenül.I,,:! 

A fehér hadsereg megszervezése Szegeden nem érte el azt a szintet sem 
létszámban, sem fegyverzetben, sem a harci morált tekintve, amit a Vörös 
Hadsereg elleni harcbavetéshez 1919. július végén számba lehetett venni. 
Az összegyűlt tisztek és az alakulatoknál szolgáló legénység nem is a harc
bavetést várta, hanem a fegyvertelen tömegek elleni terrorakciók megindí
tását. A katonai tervek mérlegelték a Vörös Hadsereggel való összeütközést, 
de ennek megvalósítását más erőkkel — elsősorban az antanthatalmak had
seregeivel együttesen — szándékoztak végrehajtani. 

Saját különítményeik és a belső ellenforradalmi erők harcba vetésének ki
látástalanságát Prónay úgy fogalmazta meg, hogy „kilátás egy ellenakció 
megszervezésére, amely a jelenlegi rendszert megdönteni képes, nincsen."104 

Július utolsó napjaiban Horthyék feszülten figyelték a Vörös Hadsereg és 
a román hadsereg harcát, s amikor a Vörös Hadsereg vereséget szenvedett, 
üdvözölték az antant beavatkozását azzal, hogy „Végre az ellenséges orszá
gok . . . felhatalmazást adtak a román hadseregnek, hogy a kommunizmus el
fojtása céljából szállja meg a Tisza—Duna közét és Budapestet."10"' 

Prónay a Vörös Hadseregnek a tiszai arcvonalról történő visszavonulása 
közben, július végén közölte szándékát Horthyval, hogy századát Budapestre 
indítja, megelőzi a románokat, s felkelést szervez a románok ellen. Horthy 
elvetette a tervet, biztosabbnak tartotta Budapestnek a románok által való 
megszállását. 

Az ellenforradalmi „minisztertanács" augusztus 2-án tartott ülésén Hor
thy sürgette a rendelkezésére álló katonai erők megindítását. Soós a kato
nai helyzetet kitűnőnek minősítette a román előretörés miatt. Soós tábornok 

102 Dr. Kelemen: i. m. 504. o. — A Nemzetgyűlés i Napló, (1920—1922. Budapes t , A thenaeum 
1921. 334. o.) ka tona i k i a d á s o k k é n t 17 778 156 ko roná t tün te t fel, a Nemzetgyűlés i I r o m á n y o k 
XIV, köte te (Budapest , 1925. 217. o.) viszont 24 882 000 koroná t . Je l lemző, hogy az igénybe
vett összegek pontos e l számol ta tására n e m kerü l t sor, arnit Beniczky Ödön a pa r l amen tben 
1921. jú l ius 28-án szóvá tet t . (Nemzetgyűlési Napló, 1920—1922. XII . köt. Budapes t , Athenaeum, 
1921. 198. o.) 

103 Magyar Szemle, Budapes t , 1929. 317. o. 
KW P I . Arch. Prónay Pál Naplója. II. köt. 46. o. 
105 HIL. HM. 1020. ein. a. oszt. 63 332. sz. 
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a franciák engedélyével augusztus 3-án parancsot adott Prónaynak, hogy kü
lönítményével vonuljon Budapestre. Erről jegyezte fel Prónay: „A következő 
bizalmas parancsot kaptuk: útközben mindenütt rendet teremtve, a főkolom-
posokat végezzük ki. A forradalom előtti régi rendszer megbízható hivatal
nokait védjük meg és állásukba helyezzük vissza. Minden néven nevezendő 
kincstári vagyont, állami pénzeket, katonai felszereléseket stb. foglaljunk 
le".106 

A parancs rendkívüli hatalommal ruházta fel Prónayékat. Hatalmuk a 
vérengzéstől kezdve kiterjedt a régi rendszer visszaállításának elősegítéséig, 
az állami és gazdasági élet ügyeibe történő beavatkozásig. 

Horthy a Tanácsköztársaság vereségét követően mérlegelte az eseménye
ket. Felmérte, hogy Szegeden az ellenforradalom legaktívabb elemei az ő 
parancsnoksága alá tartozó tisztek, különítményesek, katonák és a velük szo
rosan együttműködő katonapolitikusok voltak. Ügy látta, hogy a közeljövő
ben az ellenforradalom kialakításának és erősítésének ügyét ugyanezek az 
erők tudják a leggyorsabban és a legerőszakosabb úton biztosítani. A meg
változott politikai viszonyokra először Prónay századának előrevetésével 
reagált, majd mérlegelte a szegedi Ábrahám, a budapesti Peidl, néhány nap
pal később pedig a Friedrich-kormány működését, s úgy döntött, hogy egye
lőre figyelmen kívül hagyja e kabinetek működését. Álláspontját úgy rögzí
tette, hogy ,,a hadsereg élén marad . . . a sok kormány pedig tegven, amit 
akar.'"107 

Döntése az eddigi tapasztalatokra és azokra az elvekre épült, amelyeket a 
katonai vezetés a „pacifikációs" időszakra, a „nemzeti hadsereg" központi 
szerepkörének érvényesítésére dolgozott ki. 

A „fővezér" elhatározásakor gyors intézkedéseket adott ki a fegyveres 
alakulatoknak Szegedről való elindítására. Közben ismét kapcsolatot létesí
tett Craenenbrockkal, hogy tömörítse a rendelkezésére álló katonákat, akik 
hajlandók utasításait végrehajtani. Horthy a Craenenbrockkal ismételten lét
rejövő kapcsolatot követően bizakodó levélben tájékoztatta Bethlen grófot. 
A Bécsbe küldött levél arról számolt be, hogy a II. vörös hadtest 9000 főnyi 
egységei és tüzérütegei „a szegedi magyar fővezérlet alá helyezték magu
kat."108 

A derűlátó közlés arra épült, hogy a Dunántúlon nagy létszámú vörös egy
ségek állomásoztak —• de nem számolt azzal, hogy a katonák követni fogják-e 
az áruló vezérkari főnököt. Mint később kiderült, Horthynak még több heti 
szervezés és megfélemlítés után sem állt ilyen létszámú fegyveres erő a ren
delkezésére és Craenenbrockot csak egy töredéknyi csoport követte az árulás 
útján. 

10P P l . Arch. Prónay Pál Naplója . II . köt . 162. o. 
107 Dr. Kelemen: i. m. 451. o. 
108 uo. 
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ИШТВАН ПАТАКИ: 
О Р Г А Н И З А Ц И Я ВООРУЖЁННЫХ СИЛ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ В ВЕНГРИИ 
И АВСТРИИ ПРОТИВ ВЛАСТИ П Р О Л Е Т А Р И А Т А . С О З Д А Н И Е «НАЦИО

НАЛЬНОЙ АРМИИ» И ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ЕЁ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
(с 21 марта по 1 августа 1919 года) 

Резюме 

Автор, в своей статье, состоящей из двух глав, проанализирует ход событий в од
ном из сложных этапов истории Венгрии. Он выделяет вопрос о столкновении сил 
революции и контрреволюции за рассматриваемый период. Автор указывает на то, 
что контрреволюционные силы лишь при поддержке со стороны иностранных держав 
смогли добиться даже частичных успехов. 

Статья занимается анализом связей между внутренними контрреволюционерами и 
политическими представителями империалистических держав, выступивших против 
Венгерской Советской Республики. Автор отмечает, что как на территории Венгрии 
так и в Австрии контрреволюционные элементы, нападавшие на власть пролетариата 
старались использовать все средства и возможности для реставрации и в их стремле
ниях важное место занимали проведение вооружённых действий, а также создание — 
при поддержке со стороны французских оккупантов — регулярной армии в г. Сегед. 

Глава I занимается теми действиями вооружённых сил контрреволюции, которые 
развёртывались осенью 1918 года, в начале 1919 года и во время существования Вен
герской советской республики. Автор — в своей статье — освещает деятельность и 
тех крайных правых кругов, которые даже буржуазно-демократическую революцию 
1918 г. считали слишком радикальной и которые открыто или скрыто готовились к 
реставрации. Эта глава подробно рассматривает вопрос о том, как разветвленно на
чали организоваться силы при диктатуре пролетариата против Советской республики 
и что контрреволюционные действия — без внутренней поддержки — быстро потер
пели поражение. Автор однозначно фиксирует тот факт, что в организации контрре
волюции и в начатых действиях офицеры, воспитанные Монархией везде играли зна
чительную роль. По мнению автора в качестве важного вывода можно отметить, что 
выступления контрреволюционеров внутри страны с самого начала событий были об
речены на неудачу. 

Глава II занимается деятельностью групп венгерских контрреволюционеров, орга
низованных в г. Сегед и в Австрии. Группы, организованные в Австрии направили 
часть эмигрантов-контрреволюционеров, завербованных под руководством Бетлена, 
Смречани, Гёмбёша, Легара и других в г. Сегед из Австрии сперва с целью подготов
ки военного нападения, а после поражения в Бруке — для создания вооружённых сил 
контрреволюционного «кабинета» в г. Сегед. Данная глава подробно останавливается 
на военных и политических планах контрреволюционеров, собравшихся в г. Сегед, а 
также обращает внимание на нереальность этих планов. Автор анализирует вопросы 
об усилиях, направленных на создание «национальной армии», о вербовке, о военно-
политических планах, далее останавливается на террористических актах, совершённых 
первыми офицерскими отрядами. Наконец показывает формирование связей между 
Бетленом и Хорти. Автор доказывает то обстоятельство, что контрреволюционные 
элементы в г. Сегед — воспользовавшись поддержкой со стороны французских окку
пантов — искали возможность сотрудничества и с руководителями политической жиз
ни Сербии. Подводя итоги автор отмечает, что летом 1919 года клике Хорти не уда
лось создать регулярную армию, а в то же время командиры сединения, состоявше
гося из нескольких тысяч человек, старались создать основу военной власти и раз
работали планы, которые в дальнейшем явились предпосылками кровавых расправ. 
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ISTVÁN PATAKI 

DïE ORGANISATION DER BEWAFFNETEN KONTERREVOLUTION GEGEN 
DIE PROLETARMACHT IN UNGARN UND ÖSTERREICH. DIE ERSTE 

PERIODE DES ENTSTEHENS DER „NATIONALARMEE" 
(Vom 21. 3. bis 1. 8. 1919.) 

Resümee 

Der Autor untersucht in seiner aus zwei Kapiteln bestehenden Abhandlung 
die Ereignisse eines komplizierten Zeitraumes der ungarischen Geschichte. Er 
hebt den Zusammenstoss der revolutionären und gegenrevolutionären Kräfte in 
dem besprochenen Zeitraum hervor, und stellt zur Schau, dass die Gegenrevo
lution auch mit äusserer Unterstützung nur Teilerfolge erreichen konnte. 

Die Abhandlung analysiert die Verbindung zwischen den Gegenrevolutionären 
und den Politikern der imperialistischen Mächte, die gegen die Räterepublik 
auftraten. Der Autor stellt fest, dass die gegen die Proletarmacht auftretenden 
Elemente sowohl auf ungarischen Gebieten, wie auch in Österreich mit allen 
Mitteln und Möglichkeiten die Restauration herzustellen versuchten, In ihrem 
Streben nahm der Ausbruch bewaffneter Aktionen in Szeged, mit der Hilfe der 
französischen Besatzung eine Nationalarmee ins Leben zu rufen, einen wichtigen 
Platz ein. Das 1. Kapitel befasst sich mit den Aktionen der bewaffneten gegen
revolutionären Organisationen, die sich in der Zeit vorn Herbst 1918 und Anfang 
1919 in der Räterepublik entfalteten. Der Autor stellt die Tätigkeit der äusiserst-
rechts stehnden Kreise zur Schau, die auch die bürgerlich-demokratische 
Revolution von 1918 als radikal betrachteten und offen oder verblümt nach einer 
Restauration strebten. Dieses Kapitel untersucht gründlich, was für eine weitver
zweigte Organisation zur Zeit der Proletardiktatur gegen die Räterepublik begann, 
und dass diese gegenrevolutionären Aktionen mangels innerer Unterstützung 
schnell eine Niederlage erlitten. Der Autor stellt fest, dass in den gegenrevolu-
tinären Organisationen und in den begonnenen Aktionen, die noch in der Mo
narchie erzogenen Offiziere eine grosse Rolle spielten. Eine wichtige Folgerung 
geht auch aus jener Bestimmung hervor, dass das Auftreten der inneren Gegen
revolutionär en schon von Anfang an ein Fiasko erileden. musste. 

Das 2. Kapitel befasst sich mit der Tätigkeit der gegenrevolutionären Gruppen, 
die sich in Österreich und Szeged betätigten. In Österreich wurden, mit der 
Hilfe von Bethlen, Szmrecsányi, Gömbös, Lehár u. a. angeworbene gegenrevolu-
tinäre Emigranten teils zu einem militärischen Angriff eingesetzt und nach der 
Brucker Niederlage zur Verstärkung der bewaffneten Macht des Szegeder gegen
revolutionären „Kabinett"-s. von Österreich nach Szeged dirigiert. Dieses Kapitel 
behandelt weitläufig die politischen und militärischen Vorstellungen der in 
Szeged sich sammelnden Gegenrevolutionären, sowie deren Irrealität. Der Autor 
analysiert die Bemühungen zur Schaffung einer „Nationalarmee", die Rekrutie
rung, die militärpolitischen Pläne, die ersten Terroraktionen der Offiziers
abteilungen, sowie die Gestaltung der Beziehungen zwischen Horthy und Bethlen. 
Der Autor beweist, dass die Szegeder Gegenrevolutionären, die Unterstützung 
des französischen Besatzung geniessend, auch die Zusammenarbeit mit den füh
renden serbischen Politikern suohten. 

Schliesslich stellt der Autor fest, dass es im Sommer 1919 eine Armee zu 
schaffen der Horthy Clique nicht gelungen ist, zur selben Zeit aber wollten die 
Kommandanten, der aus ein paar tausend Mann bestehenden Truppen, eine 
Militärmacht gründen, und arbeiteten jene Pläne aus, die den Schatten der 
späteren Blutbäder vorauswarfen. 
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