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százados

A MAGYAR ELLENFORRADALMI RENDSZERT létrejöt
tének első percétől kezdve olyan külpolitikai elképzelések ve
zérelték, amelyek csak háború útján valósulhattak meg. Az első
világháború súlyos vereségéből és az azt követő forradalmi kor
szakból a magyar burzsoázia és nagybirtokos osztály semmit
sem tanult. Az Osztrák—Magyar Monarchia szétesésével, az ún.
utódállamok
létrejöttével Magyarország igen hátrányos hely
zetbe került Európa többi országaihoz viszonyítva. Annak el
lenére, hogy a Magyar Tanácsköztársaság ellen a magyar ural
kodó osztályok már 1919 tavaszán egységfrontba tömörültek
az angol, francia, román és cseh burzsoáziával, a szomszéd álla
mok megtámadása érdekében nem számíthattak egyetlen im
perialista nagyhatalom nyílt és hathatós támogatására sem. Mi
vel azonban egy percre sem mondtak le agresszív külpolitikai
törekvéseikről és minden lehetőséget figyelembe vettek a for
radalmi Oroszország és a Magyarországot körülvevő szomszédos
burzsoá államok ellen irányuló imperialista külpolitikájuk ér
vényesítése szempontjából, igen nagy súlyt helyeztek saját el
lenforradalmi fegyveres erejük megszervezésére és fejleszté
sére úgy bel-, mint külpolitikai helyzetük megerősítése érde
kében. E rendkívül fontos feladat megvalósítását a számukra
legmegfelelőbb emberre, Horthy Miklós ellentengernagyra bíz
ták.
Horthy arra törekedett, hogy a lehető legrövidebb időn
belül olyan „megbízható" és ütőképes hadsereget hozzon létre,
amellyel hátbatámadhatja a Tanácsköztársaságot és egyben biz
tosíthatja későbbi katonai diktatúráját. Miután 1919 július ele
jén fővezér lett, „szabad kezet" kapott a „nemzeti hadsereg"
megszervezéséhez és felhasználáshoz. Horthy azonban a „nem
zeti hadsereg" fejlesztéséhez teljes energiával csak a Dunán112

t ú l r a való vonulás után, augusztus végén látott. Kiáltványt in
tézett „Dunántúl népéhez" és intézkedett a 25—36 éves, kato
nailag képzett és „megbízható" férfilakosság behívására „kar
hatalmi célokra". A m á r Szegeden megalakult tiszti különít
ményekből és az újonnan be vonultakból körletparancsnoksá
gokat hozott létre. Először hármat: a siófoki, a szombathelyi és
kaposvári körletparancsnokságokat, amelyek egyben politikai
egységeket is alkottak. Minden katonai parancsnok mellé pol
gári tisztviselőket osztottak be „kormánybiztos közigazgatási
tanácsadóként". A katonai körletparancsnokságok számát k é 
sőbb hatra emelték, megalakítva a budapesti, szegedi és mis
kolci körletparancsnokságokat is.
Horthy hadserege — a viszonylag gyors létszámnövekedés
ellenére — nem érte még el azt a keretet, amely Horthy ka
tonailag alátámasztott egyeduralmához szükséges volt. Ezért
a fővezér. 1919 szeptemberében javaslattal fordult a belügymi
niszterhez, hogy szervezzék újjá a csendőrséget és a rendőrséget
a fővezérség irányítása alatt, megbízható tisztek és altisztek
bevonásával. Mindezt azzal indokolta, hogy „az esetben, ha a
nemzeti hadsereg megfelelő kiépítését a románok, vagy az an
t a n t nem engedélyeznék, a szükséges karhatalom megszerve
zése csendőrség és rendőrség formájában változatlanul folyta
tandó volna. Ezenkívül a kötendő békeszerződésben az a n t a n t
a magyar haderő létszámát előreláthatólag igen alacsonyan
fogja megállapítani. Ezért a csendőrségnek és rendőrségnek a
hadsereggel párhuzamban való-fejlesztése és a hadseregnek ily
formában való burkolt szervezése már legközelebbről szüksé
gessé válhatik." 1
Alig egy hónappal később, október 10-éh Horthy hasonló
indokolással a pénzügyminiszterhez fordult javaslattal a pénz
ügyőrség katonai alapon való újjászervezésével és létszámának
növelésével kapcsolatban.
Mindkét átiratában Horthy csalétkül az antant „kijátszá
s á t " vetette fel, hogy elnyerje a belügy- és pénzügyminiszter
beleegyezését. (Holott az antant addig sem támasztott különö
sebb nehézséget az ellenforradalom fegyveres erejének szer
vezésével és különösen Horthy személyével kapcsolatban.) Horthynak az volt a fontos, hogy minél előbb a maga hatáskörébe
vonja az összes fegyveres alakulatokat, feloldja bennük tiszti
különítményeit, melyeknek borzalmas vérengzésé m á r . a k ü l 
föld előtt is ismertté vált és így elősegítse az ellenforradalom
1 HL. M N H F . 1919. 3. d o b . 1257.
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belpolitikai megerősödését, természetesen saját katonai dikta
túrája biztosításával és az ország szörnyű belpolitikai h e l y 
zetéről külpolitikai elképzelések propagálásával elterelni úgy
a lakosság, mint a nemzetközi közvélemény figyelmét.
Horthy emlékirata a külpolitikai
helyzetről
és az ezzel kapcsolatos
elképzeléseiről
(1919. október 28.)
1919. október 28-án, amikor javában dühöngött a fehér
terror, a tiszti különítményesek alig két hónap alatt több m i n t
négyezer ártatlan embert gyilkoltak meg; az ország területé
nek nagy része a román burzsoá hadsereg megszállása alatt
volt; a gazdasági élet mélypontra süllyedt, nyomor és anar
chia uralkodott az országban, a bénult ipar, az elhanyagolt m e 
zőgazdaság, a pénzérték rohamos csökkenése, az infláció éhín
séggel fenyegette a magyar népet; egész Európában forradal
makkal és ellenforradalmakkal terhes bonyolult helyzet volt,
amikor az imperialista országok Szovjet-Oroszország elleni m á 
sodik intervenciója is teljes kudarcra volt ítélve — Horthy sajátkezűleg aláírt levél kíséretében elküldte külpolitikai emlék
iratát a hadügy-, a külügyminiszternek és a miniszterelnöknek.
Hangsúlyozta, hogy „a mostani időpontot alkalmasnak
találja
arra, hogy a külpolitikai helyzetet katonai-politikai
szempont
ból áttekintse, és ezen helyzet megbírálásából azon
követelmé
nyeket szűrje le, melyek a magyar nemzeti hadsereg
szervezése
és hadműveleti
képességének
elérése érdekében
kielégítendők
volnának".2
Horthy emlékiratában a következőképpen jellemezte Ma
gyarország külpolitikai helyzetét és határozta meg az ezzel k a p 
csolatos feladatokat:
„Jelenleg és a közeljövőben a fő ellenségünk a román" 3 —
írta —, „mert katonailag a legerősebb valamennyi ellenfél kö
zött és területi igényei is a leginkább veszélyeztetik Magyar
ország létfeltételeit." A legfontosabb teendőnek egy Románia
elleni háborúra való felkészülést tartotta, de óva intett az e l 
hamarkodott cselekvéstől. A román hadsereg ugyanis abban az
időben igen komoly erőt képezett. A mintegy 29 gyalog- és 2
lovas hadosztályból álló román haderőnek több mint a fele (13
gyalog- és 2 lovas hadosztály) Magyarországon tartózkodott.
2 Horthy emlékirata a külpolitikai helyzetről. HL. MNHF. 1919. 1. dob. 2045.
3 Ugyanott.
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Ezért a Romániával való katonai leszámolást egyelőre még
maga Horthy is irreális célkitűzésnek tekintette. Az általános
bel- és külpolitikai helyzetet felmérve, Horthy a sikeres táma
dás megindítását Románia ellen 1921 tavaszára tervezte. A d 
dig a következő feladatokat jelölte meg: el kell érni Románia
diplomáciai bekerítését, Magyarország megerősödését nemzeti
irányban gazdaságilag és katonailag, intenzív „irredenta" szer
vezkedést kell folytatni Erdélyben és a románok által megszállt
többi területen, helyre kell állítani a szoros katonai-politikai
összeköttetést Gyenyikinnel és az ukránokkal.
A továbbiakban felhívta a figyelmet arra, hogy a romá
nok diplomáciai bekerítésében a legnagyobb fontossággal J u g o 
szlávia bír. Abban reménykedett, hogy Románia elleni t e r v é 
hez sikerül megnyernie a jugoszlávokat oly módon, hogy a belső
ellentétektől legyengült szerbeket támogatnák az olasz—jugo
szláv kérdés megoldásában. Később a magyar ellenforradalom
tartós véd- és dacszövetséget ajánlana fel „azon feltétel
alatt,
hogy Szerbia maga részéről beleegyezne Horvátország
Magyar
országhoz való csatolásához"* és ezzel biztosítaná a jugoszláv
semlegességet. Horthy Jugoszláviával kapcsolatban a kétkulacsos diplomáciát tartotta célravezetőnek. Fontosnak látta a hor
vátokhoz való közeledést, de még fontosabbnak a szerbekkel
való jó viszony fenntartását, éppen ez utóbbiak románellenességét tartva szem előtt. Természetesen a magyar ellenforrada
lom nyíltan egyik irányban sem exponálhatta magát, mert ez
vagy a horvátokat, vagy a szerbeket idegenítette volna el
Horthyéktól. A cél az volt, hogy Románia ellen szövetségest
szerezzenek. Hogy milyen eszközökkel, akár a szerbekkel való
jó viszony útján, vagy akár a szerbellenes horvát nacionalisták
támogatásával, ezt az adott helyzet döntötte volna el.
Ugyanilyen ,.jóindulatú" volt Horthy Ausztria irányában
is. Értékelve az osztrák helyzetet, így írt emlékiratában:
„Ausztriában napról napra növekszik a vörös mozgalom. N e 
künk csak érdekünk lehet, hogy ez mihamarabb kitörjön, hogy
ezt a mozgalmat a fehér színezetű osztrák tisztikarral és a k e 
resztény szocialista vidéki körökkel együtt elnyomjuk és ezál
tal barátságos helyzet jöhessen létre közöttünk, miáltal ebben
az irányban nem lennénk katonailag lekötve." 5
Ehhez a „programponthoz" nincs mit hozzáfűzni. Egy v é 
reskezű hóhér akaratlan önleleplezése ez, aki saját népének v é 
rében gázolva, más nép ártatlan ezreinek legyilkolásával k í * Ugyanott.
5
Ugyanott.
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/ánta lekötelezni a „rendszerető Ausztria" reakciós osztályait
és így biztosítani a „nemzeti hadsereg" hátát nyugat felé a r o 
mánok elleni háború esetén. És természetesnek vélte, hogy
„segítségünk fejében az osztrákoknak le kellene mondaniok t e 
rületi aspirátióikról velünk szemben". Horthy elképzelhetőnek
tartotta, hogy az osztrákok a „nemzeti hadsereg önzetlen b e 
avatkozásáért" egy proletárforradalom esetén csakis hálát érez
hették volna, és készségesen támogatták volna elképzelését
még egy olyan szoros osztrák—-magyar gazdasági viszony meg
teremtésében is, amelyben nem az osztrákoké, hanem a magya
roké lett volna a hegemónia.
Jugoszlávia „megnyerésével"
és Ausztria
„lekötelezésével"
nagy lehetőségek nyílhatnak Magyarország számára észak felé
területi erősbödésre is — tért át Horthy emlékiratában a cseh
szlovák viszonyok értékelésére. Szlovákiában egyre erősödött
Hlinka nacionalista, a csehektől való elszakadást hirdető pártja.
A szlovák papság nagy befolyást gyakorolt a népre és „ápolta"
annak monarchikus érzelmét, ami közvetve szintén a csehek
köztársasági államformája ellen irányult. Horthy mindezek
alapján teljesen reálisnak és időszerűnek tartotta Szlovákia
visszaszerzését és mérlegelve a katonai erőviszonyokat, úgy
látta, hogy a cseh haderő — amely akkor 12 hadosztályból állt
— a légionáriusokat kivéve, csekély értékű, fegyelmezetlen és
politikailag megbízhatatlan, tehát nem jelent komoly ellenfelet
a „nemzeti hadsereg" számára. Az is előfordulhat, éppen a belső
ellentmondások kiéleződése következtében, hogy „a cseh állam
ban a vörös színezetű zendülés hamarabb kitör, mint Ausztriá
ban" 6 — fejtegette Horthy, de kijelentette, hogy erre az eshe
tőségre nem lehet biztosan számítani. Ha netán megvalósul, an
nál jobb, de addig az eredeti elgondolást: Szlovákia lerohanását
kell figyelembe venni. Ennél a kérdésnél hosszabban időzött
és részletesen kifejtette a „cseh akció" megoldásával kapcso
latos elgondolásait és elképzeléseit.
,,A cseh, akciót ^ következő részekből kell összeállítani —
írta:
1. Lökés kívülről, Lengyelországgal egyetértőleg az ő terűlétükön szervezünk egy tót légiót (körülbelül 10 000 embert),
amely északi irányból nyomulna be a csehek ellen . . . Ehhez
nekünk valószínűleg csak pénzzel kell hozzájárulnunk (10 000
fegyver beszerzésére költségmegtérítés). Mivel hogy Lengyel
ország különösen óhajtja, hogy Magyarországgal közös határt
bírjon, 'és 'Felső-Magyarországra vonatkozólag a désinteresse6 Ugyanott.
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ment-ját (érdektelenségét — G. Á.), ezen akciót minden eszköz
zel támogatni kell.
2. Az olasz hadifogságból visszajött tót ajkú katonákat Za
laegerszegen egy légióba szervezzük, mely déli irányból n y o 
mulna elő a csehek ellen. Ezen szervezésnél főképp arra kell
nézni, hogy ennek a légiónak a tisztjei, illetőleg vezetői tót
ajkú egyének legyenek.
Az 1. és 2. alatt jelzett akciót — írja a továbbiakban —
előnyös volna minél előbb elintézni, mert előttünk van a tél
és a hosszú várakozás a hangulatra káros hatással volna.
3, Saját reguláris csapatok déli irányból megszállják P o 
zsonyt, Komáromot és Párkánynánát azon esetben, ha a csehek
a belső forradalom kitörése, vagy az 1. és 2. alatt jelzett külső
nyomás folytán visszavonulnának." 7
Horthy megemlítette az irredenta mozgalom fejlesztésének
szükségességét nemcsak a szlovák területeken, hanem Csehor
szág német ajkú lakosságának körében, a Szudéta tartományok
ban is.
Mindezek a külpolitikai elvek és célkitűzések legelső fel
tételeként a „nemzeti hadsereg" erősödését követelik meg.
Horthy többszörösen aláhúzza, hogy „célunk eléréséhez a leg
megbízhatóbb tényezőnk saját erőnk lesz".* Éppen ezért a „nem
zeti hadsereget" minden áron, az antant békefeltételek ügyes
kijátszásával is fejlesztem kell. Arra kérte a minisztertanácsot,
hogy biztosítsa „a magyar nemzeti hadsereg legalábbis hét gya
loghadosztály és egy lovashadosztály erejéig való kifejleszté
séhez szükséges anyagi (pénzbeli stb.) eszközöket". 9
A békefeltételek katonai vonatkozásainak enyhítése szem
pontjából Horthy igen fontosnak tartotta az ügyes külpolitika
folytatását, amely kihasználva az antant hatalmak közötti el
lentéteket, lehetőleg Anglia felé orientálódna. Néhány évvel
később egyes magyar kormányok a trianoni békeszerződés reví
ziójának reményében valóban nyílt angolbarát külpolitikát foly
tattak.
Az ügyes külpolitika fő előfeltételének Horthy az ellen
forradalom
konszolidálását
tekintette. Hangsúlyozta: olyan
erőssé kell tenni az ellenforradalmi rendszert, amely képes el
hárítani egy újabb bolsevista kitörést, ugyanakkor óvakodni
kell minden olyan túlságosan reakciós természetű túlkapások
tól, amelyek az országon belül zavart idézhetnének elő.(!) Álta
lában növelni kell az ellenforradalom nemzetközi tekintélyét
7 Ugyanott.
8 Ugyanott.
9 Ugyanott.
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— írta —, mert így feljogosítást szerezhet arra, „hogy terüle
tünkön kívül is felléphessünk,
mint a rend védői".10 1919 októ
berében Horthy az általános helyzetet értékelve és Ausztria ak
kori szociáldemokrata kormányzatát figyelembe véve úgy látta,
hogy a „rend megvédésének" feladata elsősorban Ausztriában
hárulhat a „nemzeti hadseregre", és csak másodsorban Cseh
szlovákiában. De lehetségesnek tartotta, hogy egyszerre mind
a két országban kitör a forradalom és akkor a magyar hadse
regnek egyszerre két akciót kell végrehajtania. Ez az eshető
ség még inkább indokolttá «teszi a „nemzeti hadsereg" gyors
és nagyarányú megerősítését, különösen felfegyverzését. — fej
tegette a „fővezér", és felhívta emlékiratában a minisztertanács
figyelmét e kérdés gondos mérlegelésére.
Horthy „külpolitikai emlékirata" fundamentumát képezi a
Horthy-rendszer egész huszonöt esztendőn át tartó imperialista
külpolitikájának. Horthy ebben az okmányban megfogalmazta
az ellenforradalom külpolitikai irányvonalát:
Szovjet-Oroszor
szág és a szomszéd népek ellen irányuló agresszív, háborús po
litika folytatását. Ez az irányvonal a kül- és belpolitikai hely
zettől függően hol nyílt, hol burkolt formában érvényesült.
Horthy emlékirata magán viseli az ellenforradalmi rend
szer külpolitikájának egy igen jellemző vonását: a kalandorságot is. Voltak-e Magyarországnak 1919 őszén reális lehetőségei
egy, a Horthy által körvonalazott külpolitika megvalósításához?
Nem voltak. Magyarország legyőzött ország volt és mint ilyen,
viselnie kellett a háború vesztés következményeit. Két szom
szédja: Románia és Jugoszlávia minden tekintetben erőfölény
nyel rendelkezett Magyarországgal szemben. És irreális volt
Horthy számítása Ausztriával és Csehszlovákiával kapcsolatban
is. Annak ellenére, hogy ezekben az országokban igen bonyolult
volt a belpolitikai helyzet, a reakció erősödése következtében
olyan forradalmi fellendülésre számítani, amelynek elnyomására
a „nemzeti hadsereg" igénybevétele indokolt lett volna, már
nem lehetett..
De nemcsak külpolitikailag volt kalandor a tervezgetés,
hanem, és elsősorban: belpolitikailag. Az állam, a bankok, gyá
rak, üzemek egymással vetélkedtek a „leépítésben", amely a
dolgozók tízezreit tette az utcára. A nagyarányú nyersanyag
hiány és munkanélküliség következményeivel küzködő bénult
gazdaság képtelen volt felszerelni és ellátni a háborúra készülő
hadsereget. Nem volt harcképes maga a hadsereg sem. Horthyék kalandorterveik érdekében harcba vitték volna azt a had10 Ugyanott. .
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•sereget, amelyről nemcsak a magyar, de az egész nemzetközi
munkásmozgalom tudta, hogy egyetlen csatát nem vívott az or
szág védelmében és legvéresebb „ütközeteit" és „győzelmeit" a
fegyvertelen munkások és szegényparasztok elleni irtóhadjára
tában „vívta" és „aratta".
A rosszul felszerelt hadseregben nem volt fegyelem — ezt
Horthy is kénytelen volt több ízben bevallani. Ennek ellenére
bízott abban, hogy a hadsereg erkölcsi állapotának megszilár
dításában elég, ha a katonák „nemzeti érzületére", a „magyar
ember lelki tulajdonságaira"
támaszkodik. Ez a katonailag és
erkölcsileg komoly háborúra képtelen hadsereg vérengzéseivel
olyan határtalan borzadályt és gyűlöletet váltott ki maga ellen
a nép különböző rétegeiből, hogy a „haza határainak védelme"
során másra, mint ellenséges érzületű hátországra nem számít
hatott.
Magyarország nemzetközi helyzete ebben az időben k o 
rántsem ösztönözhette Horthyt ilyen emlékirat megalkotására,
ha valóban a reális lehetőségeket mérlegeli. Mert nemcsak a
szomszéd államok viseltettek ellenszenvvel Magyarország iránt,
de az antant hatalmak sem nézték egészen jó szemmel Horthyék élénk külpolitikai törekvéseit.
Az antant imperialisták — különösen az angolok és az ame
rikaiak — sürgették az ellenforradalmi rendszer mielőbbi „nor
malizálását", erélyes kormány létrehozását, a hadsereg gyors
ütemű megerősítését, a román megszállás megszüntetését stb.
Mindezt azonban két fő szempontból: egyrészt az angol—ame
rikai tőkebehatolás fokozása érdekében, másrészt azért, hogy
Magyarországot is bevonják az ún. „kis államok
intervenció
jába", amelyet az előző hadjárat kudarca u t á n készítettek elő
Szovjet-Oroszorság ellen. Miután azonban 1919 decemberében
az antant második hadjárata súlyos vereséggel végződött és
1920 januárjában az antant legfelsőbb tanácsa kénytelen volt
feloldani a Szovjet-Oroszország körüli gazdasági blokádot, sza
baddá tenni az árucsereforgalmat a kapitalista országok és a
„bolsevikok" között — Magyarország az amerikai és angol im
perialisták számára katonailag nem jelentett értékes erőt, ezért
a továbbiakban sem fegyveres erőinek megerősödését, sem ag
resszív terveinek valóraváltását nem támogatták.
Az ellenforradalmi rendszer erősödésével, a januári terror
választások megtartása és' Horthy kormányzóvá választása után
azonban az antant imperialisták — és különösen a franciák —
újra foglalkoztak a gondolattal, hogy Magyarországot bevon
ják a Szovjet-Oroszország ellen"készülő új hadjáratba, melyben
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a főszerepet ezúttal a földesúri-burzsoá Lengyelországnak szán
ták.
A magyar burzsoá és földbirtokos osztály az antant új in
tervenciójában az ország „teljes gazdasági és katonai
erejével"
részt kívánt venni. Nagyarányú propagandamunkát fejtettek
ki annak érdekében, hogy a világ és a saját közvélemény előtt
bebizonyítsák: Magyarország méltó a bolsevizmus elleni harcra.
.,Történelmi példákkal" előhozakodva hangsúlyozták „Magyar
ország védőbástya szerepét az európai kultúra és a keleti bar
bárság határán". Nem mulasztották el kijelenteni, hogy éppen
Európa-mentő hivatásából következve, az országnak „Duna
völgyi hivatása" is van. „A Duna-völgyében a mi fajtánk, a
történelmi magyarság hivatott arra, hogy a népek együttesé
ben vezető szerepet játsszon"" — írta Hubay Kálmán, a m a 
gyar irredenta mozgalom egyik lelkes propagandistája
Mindezek hangoztatása és főleg a cél mielőbbi elérése a
magyar reakció számára égető szükségszerűség volt. Ugyanis
1920 januárjában az antant imperialisták Párizsban átadták a
magyar kormány megbízottjának, Apponyi Albertnek a Ma
gyarországgal kötendő békeszerződés tervezetét. A tervezet k a 
tonai vonatkozásai rendkívül kellemetlenül érintették Horthyékat. Ezek szerint ugyanis meg kell szüntetni az általános
védkötelezettséget és hadsereget szervezni csak önkéntes, 12
évi szolgálatot vállaló jelentkezőkből lehet. 12 A magyar hadse
reg erőinek összessége nem haladhatja meg a 35 000 főt, bele
értve a tiszteket és a pótkeretek csapatait is. Repülő és páncélos
alakulatok, valamint nehéztüzérség szervezése és mozgósítási
vagy mozgósításra vonatkozó intézkedés tilos.13
Mindezzel ellentétben a magyar reakció terve egy 85 000
fős békelétszámú, korszerű fegyvernemekből álló és modern
haditechnikával jól ellátott hadsereg megteremtése volt. Emel
lett az általános védkötelezettség fenntartására és a szolgálati
időnek 1—2 évben való elfogadtatására törekedtek. 14
A katonai vonatkozású békefeltételek enyhítése, a m e g 
lévő, több mint 80 ezres létszámú haderő megtartása éppen a
szovjetéllenes intervencióban való részvétellel látszott elérhe
tőnek. Ezért a magyar reakció a Párizsban székelő Nagyköve
tek Tanácsához több jegyzéket juttatott el, amelyekben n e m •ľ H u b a y K á l m á n : M a g y a r n a c i o n a l i s t a k ü l p o l i t i k a . 31. o.
12 M a g y a r b é k e t á r g y a l á s o k I. k ö t e t 1920. II. fej. 103. cikkely (vagy HL. V K F .
H d m . 4. o. 14 058. M a g y a r o r s z á g r é s z é r e m e g á l l a p í t o t t békefeltételek k a t o n a i r é s z e
V—VI. rész).
13 Uo. 105. és 106. c i k k e l y e k .
H T ó t h S á n d o r : A H o r t h y - h a d s e r e g szervezete (1920—1944). H a d t ö r t é n e l m i
K ö z l e m é n y e k 1958. 1—2. 53. o.
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zetközi feladatok megoldására ajánlotta fel megbízható n e m 
zeti hadseregét, „amely speciálisan a vörös terror
leküzdésére
szerveztetett
és amely létezésének első napjától a
bolsevizmus
letiprását írta zászlójára" .l5
Franúia—magyar titkos
tárgyalások
(1920
április—november)
Az angol és az amerikai imperialisták, elsősorban a m a 
gyar ellenforradalmi rendszer véres terrorja iránt megnyilvá
nuló nemzetközi ellenszenv hatására, végül is Horthyékat a len
gyel intervencióba nem kívánták bevonni. A magyar reakció
nak azonban sürgős és konkrét támogatásra volt szüksége. A
francia imperialisták felismerve a magyar ellenforradalom szo
rongatott helyzetét, titkos tárgyalásokat kezdtek a magyar kor
mánnyal. A francia kormány nyilvánvaló célja az volt, hogy
behozza az angol és amerikai tőkésekkel szembeni 'késését, el
lensúlyozza azok egyre növekvő befolyását Európára és a fran
cia tőke gyarmatává tegye Magyarországot. Annak ellenére,
hogy a francia kormány, amely a ,,versaillesi rendszer" fő lét
rehozója volt és Magyarországgal szemben nem titkolta rokon
szenvét Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia iránt, nem látta
akadályát a magyar ellenforradalom hitegetésének sem. Haj
landó volt busás gazdasági ellenszolgáltatások fejében támoga
tást nyújtani a magyar területi igények kielégítéséhez és egy
100 000 fős ellenforradalmi hadsereg felállításához.
A magyar uralkodó osztályok, amelyek szavakban rend
kívül kényesek voltak az ország „függetlenségére" és „szuve
renitására", az 1920 áprilisában kezdődött ún.
Paléologue—Halmos-féle tárgyalások során bebizonyították a legaljasabb n e m 
zet- és országáruló mivoltukat. A francia Ígéretek fejében gon
dolkodás nélkül járultak hozzá a magyar gazdasági élet kulcs
pozícióinak, az államvasutak, az állami gépgyárak, a bankok
stb. francia tőkebefolyás alá vonásához, sőt tulajdonba v é t e 
léhez.
A készséges országkiárusítás fejében a magyar reakció
azonban egyetlen kívánságára sem kapott kötelező Ígéretet a
francia kormánytól. A francia imperialistáknak nem volt szán
dékukban a magyar reakció kéréseinek valóban eleget tenni,
annál is inkább, mert angol és olasz partnereik tiltakoztak a
francia—magyar titkos tárgyalások ellen és ebben az ügyben
31.

' 5 Magyar béketárgyalások. I. kötet. 1920. Apponyi beterjesztése. 1920. január
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a franciák egyáltalán nem kívántak ujjat húzni velük. De hoz
zájárult a francia vonakodáshoz az is, hogy a francia tőkések
nemcsak a magyar gazdasági életben igyekeztek helyzeti elő
nyökhöz jutni, hanem ugyanilyen szándékkal közeledtek a cseh
szlovák, a román és a jugoszláv burzsoáziához is és ez a tény
eleve kizárta, hogy ilyen körülmények között őszintén támo
gassák a magyar területigényeket a fenti országokkal szemben.
Csak 1920 nyarán, amikor az ellenforradalmi lengyel hadsereg
igen szorongatott helyzetben volt, kénytelen a francia kormány
hozzájárulni a magyar ellenforradalmi hadsereg felfegyverzé
séhez. A francia vezérkar kb. 70—80 000 fegyver Magyaror
szágra való szállítását helyezte kilátásba ,,kedvező fizetési fel
tételek mellett". 16
Ennek a lehetőségnek beláthatatlan következményeire
hívta fel a figyelmet Gábor Andornak a „Proletár" című lapban
megjelent cikke:
,,A francia szóra sorozott Horthy-hadsereg megindulása a
világtörténet nagyon-nagyon nevezetes és nagyon-nagyon fe
kete napja lesz. Tévednek, akik azt hiszik, hogy e hadsereg
mindjárt az elején a Kárpátokon túlra veti magát, hogy ott a
lengyel mocsarakban öntse el egy halálosan fáradt nép utolsó
vérét. Ha így volna: ez csak Magyarország tragédiája lenne..." 17
Gábor Andor — távol hazájától — valóban jól ismerte a
magyar nép hóhérait és tisztán látta az ellenforradalom titkos
törekvését: a lengyelek megsegítése ürügyén megtámadni Cseh-;
Szlovákiát.
A magyar ellenforradalom reményei azonban nem váltak
valóra. Az 1920 júniusában aláírt trianoni szerződés megpecsé
telte a „nagy külpolitikai alkalom" — ahogyan a magyar reak
ció a francia—magyar tárgyalásokat jellemezte — kimenetelét.
Az antant imperialisták és a szomszédos országok erélyes tilta
kozása következtében a tárgyalások végül is 1920 novemberé
ben szép csendesen megszűntek.
Magyar—lengyel
tárgyalások.
(1920 június—1921
március)
Horthyékat különösen a százezer fős hadsereg létrehozá
sáról szőtt ábrándozás meghiúsulása érintette fájdalmasan. Hi
szen éppen a hadseregfejlesztés
biztos reményében
kezdték
meg katonai tárgyalásaiikat a lengyel reakció
képviselőivel.
16 HL. M. kir. v e z é r k a r 1920. V K F . H t p . 57 244.
17 „ P r o l e t á r " 1920. a u g u s z t u s 5. sz. (Gábor -Andor: Véres augusztus.)
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A Szovjet-Oroszország ellen 1920 áprilisában meginduló
harmadik antant-hadjárat a magyar ellenforradalom számára
elérhető közelségbe hozta a Horthy által meghirdetett külpo
litikai célok valóra váltását. A lengyel—orosz háborúban való
részvétellel a magyar reakciónak több célja is volt. Abban bíz
tak, hogy a bolsevizmus elleni hadjárat sikere esetén elnyerhe
tik az antant elismerését és kedvezőbb békefeltételeket bizto
síthatnak Magyarország számára. Másik céljuk — Horthy elvei
hez híven — az volt, hogy Lengyelország „támogatásával" egy
időben nacionalista-szeparatista lázadást provokáljanak ki Szlo
vákiában és fegyveresen hajtsák végre e terület visszacsatolá
sát. De komoly jelentőséget tulajdonítottak a részvételnek bel
politikai szempontból is, mivel az esetleges sikerek nagymér
tékben hozzájárultak volna az ellenforradalmi rendszer belső
megszilárdulásához nemcsak politikai, hanem gazdasági szem
pontokból is.
Mindezen célkitűzésektől indíttatva kezdte meg a magyar
reakció tárgyalásait a lengyelekkel 1920 június elején. Június
elsején a lengyel—magyar szövetség létesítése tárgyában t a 
nácskozás volt Horthynál, ahol a jelenlevők megállapodtak a
következőkben: „A lengyelektől elsősorban 9zt kell kérnünk,
hogy a magyar hadsereg felfegyverzését tőlük telhetőleg segít
sék elő, amennyiben, látszólag nekik szánt szállításokat nekünk
átengedjenek." 18 Továbbá, hogy a Lengyelországgal folytatandó
tárgyalások célja „egy általános politikai szövetség és egy titkos
katonai konvenció". 19
A június közepén aláírt magyar—lengyel titkos katonai
egyezmény értelmében Magyarország kötelezte magát, hogy
katonai erejéhez mérten segíti Lengyelországot az orosz bolse
vizmus elleni harcában és magyar hadianyaggal támogatja. Egy
feljegyzésből kitűnik, hogy a magyar kormány 1920-ban a kö
vetkező hadianyagot szállította a lengyeleknek:
„35 000 000 Mauser gyalogsági lőszer,
10 000 000 Manlicher lövedék,
13 000 000 Mauser lövedék,
600 000 Manlicher tölténytár,
240 főzőkonyha,
200 főzőláda,
80 sütőkemence,
40 000 000 csappantyú Mauserhez." 2 0
18 OL. KÜM. r e s . pol. 1920.—17.—121.
is U g y a n o t t .
20 OK. KÜM. r e s . pol. 1929. (Iktatás nélkül.)
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A lőszer nagy részét a magyar kormány Lengyelországnak
a csepeli lőszergyárból szállította. Viszont a magyar—lengyel
titkos egyezmény értelmében a lengyel kormány Olaszország
ból annyi hadianyagot vásárolt, amelyből Magyarországnak is
jutott kb. 150 vagont kitevő mennyiség.
Még a magyar—lengyel tárgyalások megindulása idején
kezdődött el az orosz Vörös Hadsereg ellentámadása, melynek
során megsemmisült a lengyel burzsoá hadsereg ukrajnai fő
ereje és a Vörös Hadsereg hatalmas lendülettel nyomult előre
Varsó irányában. A lengyel hadsereget a pusztulás fenyegette,
pánikszerű visszavonulását, úgy látszott, nem képes semmi sem
megállítani. Szorongatott helyzetbe került az antant is. A Vörös
Hadsereg Varsó elleni támadása rendkívül nagy hatást gyako
rolt a világ forradalmi mozgalmára, különösen Angliában csa
pott magasra a tiltakozás hulláma a Szovjet-Oroszország elleni
intervenció miatt. De összeomlás fenyegette az egész „varseillesi rendszert" is, mert az imperialista hatalmak intervenció
jának sorozatos kudarca alapjaiban ásta alá e „rendszert" és
kiélezte a nagyhatalmak között dúló amúgy is súlyos ellent
mondásokat és ellentéteket. A versaillesi béke következtében
tönkrement országok népei pedig megmentőjüket látták a Vö- rös Hadseregben, ami közvetve szintén a kapitalista rend ellent
mondásainak kiéleződését eredményezte.
A magyar kormány az antant nehéz helyzetét látva, elér
kezettnek vélte az időt újabb kérelmek beterjesztésére. Ügy
gondolta, hogy a győztes antant vezetői nem tudnak többé el
zárkózni a fenyegetően közeledő és saját belpolitikájukat v e 
szélyeztető forradalmi mozgalom elismerésétől és az összefo
gás érdekében kénytelenek lesznek engedményeket tenni a le
győzött országoknak.
A magyar katonai vezetők a változott helyzet gyors kihasz
nálását sürgették és szükségesnek tartották, hogy a magyar—
lengyel tárgyalásoktól eltekintve, mielőbb bizalmas lépéseket
tegyenek az antantnál annak érdekében, hogy:
1. gyors ütemben létrehozhassák a tervezett 7 gyaloghad
osztály és az 1 lovashadosztály felállítását, valamint támogas
sák a hadianyagbeszerzést és felszerelés biztosítását;
2. a békefeltételeket akként módosítsák, hogy a magyar
hadsereg nem toborzás, hanem általános védkötelezettség alap
ján szerveződjön;
3. hatalmazzák fel Magyarországot Kárpátalja megszállá
sára;
4. biztosítsa az antant, hogy Magyarországot a bolsevizmus
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elleni háborúja idején sem Románia, sem Jugoszlávia, sem
Ausztria ne támadja hátba.
Az antant meg sem várta, hogy a magyar kormány fel
ajánlkozzon. Mivel Lengyelország sürgős katonai beavatkozást
követelt, az imperialisták jelentős erői viszont Európán kívül
voltak lekötve, július 26-án Troubridge angol tengernagy Gor
ton és Gamelin tábornokok kíséretében felkereste az újonnan
kinevezett magyar hadügyminisztert, Sréter tábornokot és meg
beszélést folytattak Magyarország területének és haderejének
a lengyelek megsegítése céljából történő felhasználásáról. Trou
bridge azt javasolta Sréternek, hogy egyezzen meg Csehszlo
vákiával a magyar haderőnek szlovák területen való átvonulása
érdekében. Gamelin és Gorton helyesnek látták a magyar had
erő létszámnövelését sorozás útján megoldani és azt, hogy a
magyar csapatok előkészületeket tegyenek az Északkeleti Kár
pátok megszállására.
A magyar reakciót az antant engedékenysége mindenre
kaphatóvá tette. A Honvédelmi Minisztériumban lázas előké
születek kezdődtek a hadsereg szervezésére és az új h a d m ű 
veleti tervek kidolgozására vonatkozóan. Mindenekelőtt fel
ajánlották a meglévő lőszerkészletet a lőszerhiánnyal küzdő
lengyel hadseregnek. A magyar kormány Csekonics Iván gró
fon, a varsói magyar követség vezetőjén keresztül felajánlotta,
hogy csapatokat küld Lengyelországba. Azonban a magát sem
legesnek nyilvánító Csehszlovákia kormánya nem engedélyezte
a magyar csapatok átvonulását és megakadályozta a lőszer
szállítmányok keresztülvitelét is az ország területén. A Francia
országból küldött muníciót a danzigi kikötő német munkásai
nak sztrájkja miatt nem tudták a hajókról kirakni. A Bécsen
keresztülmenő szállítmányok továbbjutását is megakadályozta
a bécsi szállítómunkások bojkottja. Már-már úgy látszott —
teljes pusztulás fenyegeti a lengyel pánok hadseregét. Ekkor,
augusztus 12-én érkezett meg Skierniewicébe, 1 órányira Var
sótól a megkésett 80 vagon (21—22 millió db) magyar lőszer.
A Vörös Hadsereg részint árulás, részint az erőviszonyok
helytelen megítélése és más hibák következtében augusztus
15-én elhamarkodott támadást indított Varsó ellen. A támadás
nem sikerült és a Vörös Hadsereg kénytelen volt visszavonulni.
Az egész nemzetközi reakció ujjongott, a „vörös veszede
lem" pusztulásáról, az imperializmus nagyszerű győzelméről
harsogott. De leginkább Horthyék lelkesedtek. Azt hangoztat
ták, hogy a lengyelek győzelmében a magyaroknak is részük
van, ,,mert ha Magyarország nem küld muníciót, Pilsudski zse125

niális terve és a lengyel nemzet lángoló hazaszeretete dacára
sem lehetett volna megmenteni Lengyelországot". 21
A rendszer egyik lengyel-szakértője így írt a lengyelek
megsegítéséről: „Mi magyarok büszkék lehetünk arra, hogy a
lengyelek a mi segítségünkkel verték meg a bolsevikieket s
mentették meg az európai civilizációt." 22
„Mi akkor teljesítettük világtörténelmi missziónkat, a n y u 
gati kultúra védelmét a kelet felől jövő barbár inváziók ellen.
Ezért hálával tartozik Európa úgy a lengyel, mint a magyar
nemzetnek. Sajnos azonban — jegyzi meg bánatosan az író egy
másik munkájában, — Európa nem tudja s nem értékeli ezt
eléggé." 23
„Csak a saját nyomorával küzdő Magyarország adott némi
— tőle telhető segítséget" — írta egy másik ellenforradalmi
történetíró. — „A szakadék szélén, az utolsó óra utolsó percé
ben következett be a visztulai csoda 1920. augusztus 15-én." 24
S míg Horthyék mindezt büszkén dicsőségnek, hazafias
tettnek tartották, a nemzetközi munkásmozgalom egyetértett a
„Pravo Lidu" augusztus 15-i számában megjelent értékeléssel:
„A magyarok hajlandók voltak a hóhér szerepét
elvállalni"
Igen. A hóhérok nem elégedtek meg a magyar hazafiak törneges legyilkolásával, muníciót küldtek az imperialisták tömeg
gyilkosságaihoz is.
Természetesen a lengyel reakció roppant hálásnak m u t a t 
kozott a magyar ellenforradalom iránt a kritikus órában kapott
segítségért. S mint a tárgyalások kezdetén, most is hangoztatta
magyarbarát érzelmeit, kívánságát egy magyar—lengyel közös
határ létrehozását illetően, és ami ez utóbbival természetszerű
leg összefüggött, egyetértett a magyar kormánynak Szlovákia
bekebelezésére irányuló terveivel. A lengyel—orosz békeszer
ződés megkötése után (1920. október 20.) azonban a lengyelek
mindinkább vonakodtak támogatni a magyar kormány revizio
nista terveit. Bár a tárgyalások tovább folytak egészen 1921
tavaszáig, Lengyelország belső helyzete, gazdaságának r e n d e 
zése és a külföldi kölcsönök szerzése arra ösztönözték a lengyel
kormányt, hogy a jövőben ne kompromittálja magát szomszédai
előtt a Horthy-rendszerrel való szimpatizálással, hanem éppen
ellenkezőleg — szakítson a „közös lengyel—magyar
határ" gon21 Divéky Adorján: Magyarország szerepe az 1920-i lengyel—szovjet háború
ban. Külügyi Szemle 1938. 3. sz.
22 Divéky Adorján: A magyar—lengyel érintkezések történelmi tanulságai..
1937. 32. o.
23 Divéky Adorján: Magyarország szerepe az 1920-i lengyel—szovjet háború
ban. Külügyi Szemle. 1938. 3. sz.
24 Sulyok Dezső: A magyar tragédia. 73. o.
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dolatával és az egész magyarbarátsággal. E politika eredménye
volt, hogy végül is nem Magyarországgal', hanem Csehszlová
kiával kötöttek szövetséget, magára hagyva a magyar ellen
forradalmi rendszert kalandor álmaival együtt.
A magyar burzsoázia és földbirtokos osztály, amelyet mind
a franciákkal, mind pedig a lengyelekkel folytatott tárgyalá
soknál agresszív célok vezéreltek, súlyos vereséget szenvedtek.,
A „szigorúan titkos" iratok dossziéjába vonultak azok a tervek
is, amelyeket a francia—lengyel orientáció eredményeképpei»megvalósítani reméltek á tárgyalások időszakában.
A magyar

ellenforradalom
agresszív, kalandor
Csehszlovákia
ellen
(1919 december—1921
tavasza)

tervei

Mint az előzőekből ismeretes, Horthy külpolitikai emlék
iratában a magyar ellenforradalom közvetlen külpolitikai fel
adatául Szlovákia lerohanását jelölte meg.
Az emlékirat „elvei" alapján az első hadműveleti tervet
már 1919 decemberében kidolgozták Nagy Pál tábornok veze
tésével Lehár és Sréter ezredesek. A „Felvidék
pacifikálásának"
értelmében a két ezredes csoportja betört volna Szlovákiába
az Ipoly alsó folyásánál, hogy ,,a csehszlovák hadseregben erő
södő bolsevista áramlat következtében beállott züllöttséget ki
használva támogassa Hlinka nacionalista pártját a csehektől
való elszakadási törekvésében". Az első csehellenes hadműveleti
terv fő elvi célkitűzése: Szlovákiának a magyar állam autonóm
területévé való változtatása volt.
Meg kell jegyezni, hogy éppen ez az elvi célkitűzés volt az,
amiben a magyar ellenforradalmárok valóban támaszkodhattak
a szlovák nacionalistákra. Az 1918. október 28-án megalakult
Csehszlovák Köztársaság — megnevezésével ellentétben — nem
adott Szlovákiának autonómiát. A cseh uralkodó osztály egyed
uralmi törekvése váltotta ki lényegében a szlovák testvérnép
tiltakozását és ellenszenvét. A szlovák nacionalisták nem kíván
ták a cseh vezetést és ezzel magyarázható a szimpátia és köze
ledés a magyarokhoz. A húszas évek elején kifejezetten szoros
együttműködés jött létre Hlinkáék és Horthy ék között. Az utób
biak Felvidék puccs útján történő visszaszerzése reményében
természetesen mindenben egyetértettek a szlovák nacionalisták
kal és minden „szlovák akcióban" jelentékeny szerepet szántak
nekik. A decemberi terv azonban még csak körvonalazta a cse127

h e k ellen indítandó támadás eszközeit és lehetőségeit. Az erők
megszervezése és elosztása szempontjából a magyar katonai v e 
zetésnek szüksége volt a szomszéd országok haderejének, veze
tésének, csapatösszevonásainak stb. pontos és folyamatos isme
retére. "Újraszerveződött és megélénkült a környező államok
ellen irányuló kémtevékenység és a felderítők napi jelentésein
keresztül próbálta a fővezérség vezérkara levonni a szükséges
katonai és politikai következtetéseket. A Csehszlovák Köztár
saság elleni aknamunkában nagy szolgálatokat tettek a magyar
agresszív köröknek a csehszlovák hadsereg szlovák nemzetiségű
tisztjei, akik eredeti parancsokat juttattak el a Horthy fővezérséghez, többek között a cseh hadsereg 1920 február 1-én kelt,
Castella ezredes kézjegyével ellátott hadrendjét is.25
Meg kell jegyezni, hogy a magyar-„nemzeti hadsereg" v e 
zérkara, Horthy tói kezdve a mindenkori hadügyminiszterig, a
..nemzeti hadsereg" erőit lényegesen túlszárnyaló terveket
konstruált az első perctől kezdve. Annyira bíztak a szomszéd
államok belpolitikai válságának elkerülhetetlenségében, hogy
elvesztették minden józan ítélőképességüket. így a „szlovák ak
ciók" kidolgozásánál csak mint ténnyel, de nem mint-tény leges
erővel számoltak például azzal az öt cseh hadosztállyal, amely
Mittelhauser francia tábornok parancsnoksága alatt Pozsonytól
Sátoraljaújhelyig helyezkedett el a magyar arcvonal mentén és
azzal a tüzérséggel megerősített hadosztállyal, amely Paris tá
bornok parancsnoksága alatt Ruszinszkóban állomásozott. 26 A
„nemzeti hadsereg" erőit pedig — bármilyen gyorsan is gyara
podtak — nagymértékben a „belső rend biztosításának" m u n 
kálatai, a terrorválasztásokban való aktív részvétel, a sztrájkok
letörése stb. kötötték le. A fennmaradó fegyveres erők sem fel
szerelés, sem fegyelem, sem erkölcsi állapot tekintetében nem
voltak alkalmasak a cseh csapatok megtámadására.
Horthy és a magyar reakció katonai teoretikusainak „akció
tervezeteit" az első pillanattól kezdve a legaktívabban t á m o 
gatta a klérus és természetesen a Vatikán is. A papságot ugyan
is a trianoni szerződés rendkívül súlyosan érintette. ,,A Vallásés Közoktatásügyi Minisztérium kimutatása szerint a trianoni
békeszerződés következtében az érsekségek és püspökségek el
vesztették összes birtokaik 60,2 %-át, a káptalanok vesztesége
30%, a szerzetes rendeké 29,2%." 27 "
25 HL. VKF. ' T920. 21. dob. 426/7. Csehszlovák H a d s e r e g hadrendje.. (Eredeti

példány.)
.
... 26 HL. VKF. 1920. dob. 201/1. összefoglaló'helyzetjelentés
1920. február 4.
27 „ A Szív". 1921. február 12. sz.
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Természetesen a magyar főpapság minden eszközt szente
sített a szomszéd államokban levő földbirtokainak visszaszer
zése érdekében. Aktívan részt vett a kémkedésben, az alsópap
ság mozgósításával valóságos kémszervezeteket épített ki az or
szágon kívül is. Élénk tevékenységet fejtett ki a fegyver- és
robbanóanyag csempészésben. A klérus hatására és közbenjárá
sára a magyar kormány jelentős pénzösszegeket fizetett ki k ü 
lönösen a szlovákiai revíziós és irredenta kémtevékenységet
folytató ügynököknek akkor, amikor a magyar nép szó szerint
az éhhalál küszöbén állt.
Nem feledkezett meg a klérus a magyar nép szüntelen „ne
veléséről" sem, „Nemzeti, hazafias kötelességnek", „jogos ön
védelemnek" tüntette fel az ellenforradalom agresszív terveit;
és mindent elkövetett, hogy a magyar közvéleményt az ország
szörnyű gazdasági helyzetéről, a nyomorról és a terrorról „nemzeti", külpolitikai „problémák" felé terelje.
Az antant Szovjet-Oroszország elleni új hadjáratának elő
készületeivel egy időben fokozódott az országon belül az irre
denta, nacionalista uszítás és újra fellángolt- az ádáz harc a
munkásosztály és a szegényparasztság ellen. Az ellenforradalmi
diktatúra megerősítésével párhuzamosan — az intervencióba
való bekapcsolódás reményében — a magyar vezérkar irodáiban
lázas ütemben munkálatok kezdődtek a decemberi terv, a „Fel
vidék pacifikálásának" továbbfejlesztésére. A titkos elképzelé
seket „Ébredés" fedő- és gyűjtőnév alatt dolgozták ki.
A fővezérség irányelvként leszögezte, hogy a csehek által
megszállt területen lappangó bolsevizmus kitörése Magyaror
szágnak nemcsak jogcímet ad a megszállásra, hanem arra lét
fenntartási érdekből kényszeríti is. Erről Horthy gondosan meg
fogalmazott átiratában kívánta értesíteni az antant bizottságo
kat. Bejelenti a demarkációs vonal átlépését, hogy „a cseh boi
se vizmusnak a jelenlegi Magyarországra való átterjedését és a
felső-magyarországi lakosságnak a cseh kommunisták által való
elnyomatását a terület megfelelő megszállásával megakadályoz
za. Teszi ezt a magyar kormány abban a biztos reményben,
hogy e tekintetben felfogása teljesen egyezik a cím nézetével
s hogy az a magyar kormánynak eme, az emberiség és a kul
túra nevében megindított vállalatával éppen úgy egyetért, mint
azt a román hadseregnek 1919 nyarán majdnem az egész Ma
gyarországra kiterjedő megszállásával tette." 28 Jellemző, hogy
Horthy a Csehszlovákia elleni katonai fellépés jogosságát az
1919-es burzsoá román megszállás jogosságával támasztotta
28 H L . V K F . H d m . 2. 1920. 11. d o b . 13 123.
9
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volna alá, és ily módon kívánta megnyerni az antant j ó v á h a 
gyását az agresszióhoz.
A megszállás elgondolt végrehajtása lényegesen eltért a
decemberi tervtől. A kitűzött cél nem a cseh erőkkel való öszszecsapás volt, hanem a rajtaütésszerű bevonulás. A szlovákiai
csehellenes erők felhasználásával a lehető leggyorsabb ütemben
kívánták elfoglalni a legfontosabb pontokat. Fő elv: a váratlan
ság volt. Ezért a rajtaütést a magyar hadvezetőség az aránylag
nagyobb számban rendelkezésre álló páncélvonatokkal akarta
végrehajtani. Azokat szerelvényekre rakott zászlóaljak követ
ték volna néhány ágyúval és aknavetővel, amelyek a meglepe
tés okozta zűrzavarban gyorsan lefegyverezték volna a cseh
alakulatokat és olyan viszonyt teremtettek volna a szlovák n é p 
pel, mintha felszabadításuk lett volna a „nemzeti hadsereg" fő
célkitűzése. A végrehajtáshoz mintaként az 1918-ban Ukrajna
megszállását sikerrel végrehajtó „vasúti hadjárat" szolgált.
A „rajtaütésszerű bevonulást" elsősorban a miskolci, a b u 
dapesti és a székesfehérvári körletek erői hajtották volna végre,
amelyeknek a fővezérség vezérkari főnöke, Berzeviczy tábor
nok, meglehetősen nagy önállóságot biztosított azáltal, hogy
csak az első megindulás megkezdésének elrendelését és a kör
letek tevékenységének időbeni összehangolását tartotta fenn
magának.
Az „Ébredés" március és április folyamán már annyira
megérett, hogy a vezérkari főnök elrendelte az érintett csapa
tok menetkészültségét. 29 Elkészült a parancs „a demarkációs
vonal átlépésére", 30 amely m á r négy körletre — a budapesti,
a miskolci, a debreceni és a szombathelyi — vonatkozott. A t e l 
jes részletességgel kidolgozott hadműveleti terv anyagában
megtalálható a „Kormányzó
parancsa a csapatokhoz"
címmel
Horthy letisztázott napiparancsa is, amelyet a támadás megin
dulása előtt hirdettek volna ki. Az ebben az időközben k o r 
mányzóvá „választott" fővezér a következőket írta:
„Elszakított testvéreink segítségért esdő szava érkezett hoz
zánk, hogy jöjjünk, mentsük meg őket!. . . Ezért bevonulunk a
csehek által megszállt területre, hogy ott kemény ököllel letör
jük a bolsevizmust, helyreállítsuk és fenntartsuk a rendet." 31
Az „Ébredés" azonban — bármennyire is bizakodtak Horthyék, kivitelre mégsem került. Megvalósításának nem voltak
meg a reális feltételei. Dacára az időközben megindult francia—
magyar titkos tárgyalásoknak, Horthyék nagyarányú hadsereg29 u g y a n o t t .
30 H L . V K F . H d m .

2. 1920. 11. d o b . 13 124.

31 HL. VKF. H d m . 2.. 1920. 11. d o b . 13 123.
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fejlesztési tervei egyáltalán nem kerültek elérhető közelségbe.
Márpedig a százezres, korszerű hadsereg felállítása nélkül —
ezt az ellenforradalom katonai szakértői is kénytelenek voltak
elismerni — a tervezett „szlovákiai akció" nem valósulhatott
meg. De a katonai erő növelésén kívül egyáltalán nem látszott
biztosítottnak az antant hatalmak és a többi szomszéd állam
támogatása, illetve semlegessége sem. Például a székesfehér
vári körlet csapatainak a Dunán való átkelését Esztergomnál,
Komáromnál és Pozsonynál a nemzetközi Duna-bizottság angol
őrhajói aligha engedélyezték volna. De nem kívánta passzív
semlegességével támogatni a „nemzeti hadsereg" szlovákiai
megszállását Románia és Jugoszlávia sem, mivel nem látták a
bolsevizmus közvetlen veszélyét Csehszlovákiában. Egyébként
a szlovákiai irredenta és hírszerző központok sem tudtak egyet
len konkrét bizonyítékot felmutatni a fenti veszély igazolására.
De mivel a híreket Horthy ék jól fizették, illúzióik táplálására
az ügynökök — a jó bevétel biztosítása érdekében — hosszú
időn át csak feltevéseken alapuló, megbízhatatlan, sőt kitalált
híreket juttattak el megbízóikhoz. Ily módon a terv egyik fő
elvi elképzelése, hogy a belső nacionalista erők váratlan felke
lése párosuljon a „nemzeti hadsereg" rajtaütésével, szintén nél
külözött minden realitást.
Az „Ébredés" megvalósítását maga a magyar reakció is el
napolta. Horthy kormányzóvá választása után, a március 15-én
megalakult, Horthy katonai diktatúrájára támaszkodó Simonyi-Semadam-kormány, olyannak látta Románia belső hely
zetét, amely alkalmas arra, hogy a „nemzeti hadsereg" a „cseh
szlovák akciót" megelőzően egy „román akciót" hajtson végre.
A Románia ellen tervezett hadműveletekről a későbbiekben
lesz szó.
A Szovjet-Oroszország elleni harmadik antant hadjárat, de
különösen a Vörös Hadseregnek a lengyel hadsereg elleni sike
res támadása az „Ébredés" felújítására ösztönözték a magyar
ellenforradalmi kormányt. Annak ellenére, hogy a magyar de
legáció 1920. június 4-én Trianonban már aláírta a békeszerző
dést, úgy látszott, hogy ezúttal reálisabbak egy „szlovákiai
akció" lehetőségei, mivel a lengyel intervenció gyors kudarca
következtében nehéz helyzetbe került antant imperialisták m a 
guk is foglalkoztak Magyarország bevetésének gondolatával. A
francia kormány is hajlandó volt fegyvert szállítani Horthyéknak és a lengyel reakció sem zárkózott el Szlovákia megszál
lásától.
Ilyen eshetőségekre számolva dolgozta ki a magyar vezér9*
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kar 1920 júliusára az „Ébredés II." tervet, melynek alapját az
„Ébredés" rendelkezései képezték az alábbi eltérésekkel: 32
a) A Dunán keresztül magyar részről minden támadó had
művelet elmarad és helyébe a Duna védelme lép. A ligetfalusi
hídfőt azonban az első pillanatban meglepetésszerűen elfoglal
ják és előkészítik a Duna-hidak felrobbantását Pozsonynál, Ko
máromnál és Esztergomnál.
b) A Duna-vonal védelmét a szombathelyi, a székesfehér
vári és a budapesti körletek látják el. A szombathelyi
körlet
területén elhelyezkedő
erők:
— 3 csurgói zászlóalj,
— a kaposvári lovasszázad fele,
— a kaposvári távírószázad,
— a kaposvári utásszázad és hadihídoszlop fele
— a IV. számú katonai őrvonat,
— egy egészségügyi részleg,
— e g y vonatoszlop,
— egy „munkásszázad".
Ide tartoznak még a felállítás alatt levő ütegek: a 4. székesfe
hérvári, a 2. tábori tarackos, a 4. budapesti és a 2. nehéz ágyús
ütegek.
A ligetfalusi hídfő elfoglalására rendelkezésre állnak még
1—1 kaposvári, székesfehérvári és a szegedi ütegek, amelyeket
a feladat végrehajtása után a székesfehérvári körlet rendelke*
zésére bocsátanak.
A székesfehérvári
körlet
területén
— a tolnai gyalogezred 3. zászlóalja,
— a kaposvári utászszázad és hadihídoszlop másik fele,
— Budapestről két távíró szakasz,
— a VII. sz. katonai őrvonat,
— és három egészségügyi részleg áll rendelkezésre
A székesfehérvári, budapesti, és miskolci körletek, az ,Ipo
lyi csoport" feladata és magatartása azonos maradt, csupán a
„budapesti csoport" ereje csökkent: a székesfehérvári gyalog
ezred, amely fővárosi tartalékként szerepelt az „Ébredés" I-ben,
Hatvanba került volna. A többi erők: a székesfehérvéri huszár
ezred két százada, a kaposvári tüzérosztály, egy utóoszlop, két
tábori kórház, egy kórházyonat és egy páncélvonat az előzőek
ben megállapított feladatokat: Budapest „védelmét", „rendjé
nek biztosítását" stb. látták volna el.
A fennmaradó alegységek és egységek (mintegy 63 000 fő)
a tervezetben tartalékként szerepeltek.
32 HL. VKF. 1920. Hdm. 2. 15. dob. 15 245. Az „Ébredés II." kiadványtervezete.
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c) A „megszállás" keresztülvitelénél az elv ugyanaz m a 
radt, mint az előbbi változatban: az első zűrzavart gyorsan k i 
használva, öntevékeny, elszánt fellépéssel megegyezni a szlovák
nacionalistákkal és közös erővel kiüldözni a cseheket Szlová
kia területéről. A fő hangsúlyt a vasútvonalak kihasználására
helyezték. Előírás szerint a páncélvonatokat javítóanyaggal is
fel kellett szereim és minden páncélvonat mögött egy zászlóaljvonat haladt volna 1—2 ágyúval és aknavetővel megerősítve.
A megszállást 16 megye területének teljes, további 3 megye
részleges elfoglalására tervezték. E területen mintegy 3 millió
184 ezer lakos élt.
d) A „felvonulást" vasúton szándékoztak végrehajtani, h á 
rom irányban. Minden szállítóvonat rögtönzött, hordozható r a 
kodó hidakat vitt volna magával, egy repülők ellen felállított
géppuskás szakasz biztosítása mellett.
Az egész hadművelet a vezérkari főnök vezetése és irányí
tása alatt valósult volna meg. Intézkedtek az összeköttetés fo
lyamatos fenntartására is. Ezek szerint a szombathelyi körzetben
Bellmond ezredes, a budapestiben Weiser őrnagy, a miskolciban
J a n k y őrnagy és a debreceniben Hamza százados volt az össze
kötő tiszt a körlet és a vezérkar között.
e) Az „Ébredés II." harcászati elveit a következőkben rög
zítette: „Minden nyílt ellenállást fegyverrel kell megtörni,
cseh katonákat lefegyverzés után a cseh arcvonal felé kergetni
(tehát lehetőleg nem foglyul ejteni). Agitátorokat elfogni, la
kosságot kímélni, a nép a magyar hadseregben felszabadítóját
lássa. 33
Intézkedett a tervezet a megszállás végrehajtása utáni teen
dőkről is. Első és fő feladatként a „rend helyreállítását", kiált
vány ragasztását (amely az előre elkészült okmányok között
szintén megtalálható), statárium kihirdetését, cseh túszok sze
dését, kommunisták internálását stb« szabta meg.
A „nemzeti hadsereg" azonban sem felszerelésben, sem erő
ben nem volt képes egy ilyen hadművelet végrehajtására. Ezt
a tervezetet valójában szintén arra a jól felszerelt százezer fős
hadseregre építették, amelynek megvalósítását az antant enge
délyével sorozás útján és külföldi segítséggel gondolták el. A
szükséges és nagymérvű behívások, a hadsereg sürgős felfegy
verzése mellett — mint azt az „Ébredés II." is tükrözi — Horthyék nagyon számítottak az antant imperialisták közvetett s e 
gítségére is, mint például arra, hogy a Duna-szakaszra angol
hadihajókat és a Duna-vonal védelmére egyéb hadi járműveket
33 HL. VKF. Hdm. 2. 1920. 15. dob. 15 245. „Ébredés" felújítása.
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kapnak. Sőt, repülőgépeket is igényeltek az utánpótlás, felde
rítés, sebesültszállítás és a propagandamunka céljaira.
Ezeket a kérdéseket — mint m á r a fentebb említettekből
kitűnik — ebben az időben az imperialisták meglehetős jóindu
lattal fogadták, bár nyilvánvaló volt, hogy a „Duna-vonal vé
delme" Magyarország északnyugati határán egyáltalán nem
függött össze Lengyelország „megsegítésével". A „bolsevizmus
elleni h a r c " ez esetben nagyon is agresszív, imperialista, h ó 
dító jellegű volt, amelynek éle Csehszlovákia ellen irányult.
Talán ez az az ok, ami végső soron óvatosságra intette az an
tant imperialistákat a magyar ellenforradalom túlbuzgóságával
szemben és időnyerés érdekében inkább a lengyel—orosz b é 
ketárgyalások megindulását sürgették.
A magyar reakció az antant ingadozását látva, ismét a
nagyhatalmak közötti ellentétek kihasználásával próbált célt
érni. Sürgette a francia tárgyalások dűlőre jutását, ugyanakkor
igyekezett meggyőzni a lengyeleket a magyar segítség „önzet
lenségéről". A lengyel külügyminisztérium tudta, mi a szándéka
a magyar kormánynak az egész „segítséggel". A tervezett száz
ezer fős magyar hadsereget Csehszlovákiának át kellett volna
engednie a demarkációs vonalon, de ebből csak ötvenezer ment
volna tovább a lengyel frontra, a többi erő Szlovákiában az
„Ébredés II."-ben lefektetett „elvek" alapján fejtett volna ki
tevékenységet.
Bár sem a franciák, sem a lengyelek nem adtak határozott
választ, a magyar vezérkar újra elővette az „Ébredés II." ter
vezetét. Augusztus 5-re kidolgozták „Pirkadás" fedőnév alatt az
„Ébredés II." anyagi határozmányait 3 4 és elrendelték a' csapatok
menetkészültségét és felvonulását. 35 Az „Ébredés II." és a „Pir
kadás" között a különbség csupán szervezési vonatkozású a b 
ban az értelemben, hogy intézkedik azokról az erőkről, ame
lyeket az egyes körletek egy esetleges külön feladat megoldá
sához kötelesek saját erőből biztosítani. Sem az elvek, sem
pedig a végrehajtás tekintetében lényeges eltérés nincs a két
tervezet között. Az eltérés indokolása a következő volt:
„Azon esetre, ha az orosz Vörös Hadsereg további előnyo
mulása folytán az Erdős Kárpátok és azokkal szomszédos terü
letek — akár az Entente megbízása, akár a viszonyok kényszere
folytán — több csapatot igényelnének, mint amennyivel ezen a
vidéken az ,Ébredés' számol, ,Pirkadás' jelige alatt külön ren3* HL. V K F . H d m . 2. 1920. 15. dob. 15 429.
35 HL. V K F . H d m . 2. 1920. 15. dob. 15 476. (I. és II.)
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delkezések adatnak ki, melyek szerint a ,Pirkadás' maga mint
önálló hadművelet végrehajtandó lesz." 36
A magyar ellenforradalom bizakodása ellenére sem az „Éb
redés Ili", sem a „Pirkadás" elképzelései nem valósulhattak
meg. A Horthy-reakció szégyenletes részvétele a lengyel inter
vencióban — nem a fehérterror hibájából — csupán néhány
tíz vagon lőszerszállítmányra korlátozódott
A nagy lelkesedéssel fogadott „lengyel győzelem" után a
„nemzeti hadsereg" vezérkara ismét vérmes reményeket táplált
egy újabb „szlovákiai akció"-val kapcsolatban. így került sor
1920 szeptemberében az „Árpád" hadművelet előkészítésére.
A hadművelet céljaként a magyar hadvezetés — a lengyel
akciókkal összhangban — a Felvidék és Kárpátalja visszafog
lalását határozta meg. 37 A lengyel akciók azt jelentették, hogy a
lengyel kormány hozzájárulásával és támogatásával Lengyelor
szág területén szabadcsapatok szerveződtek volna, amelyek a
„nemzeti hadsereg" támadásával egy időben támadták volna
hátba Csehszlovákiát. Ebben a tervben is fő szempontként a
cseh proletárforradalom kitörése és az ezzel egyidejű nemzeti
felkelés szerepelt. Egyedül a lengyel támogatás azonban kevés
nek bizonyult, ezért a szomszéd államok passzív magatartását
kívánták biztosítani. Ezirányú tárgyalások francia közvetítéssel
csak Romániával folytak. Jugoszlávia mereven elzárkózott m i n 
den magyar közeledéstől. A románok sem látták indokoltnak
Horthyék „Európa-mentő" szerepét, mivel Csehszlovákiában ez
idő szerint m á r semmi különösebb jel nem mutatott sem egy
proletárforradalom kitörésére, sem pedig a csehszlovák hadse
reg felbomlására. Az antantnak pedig — éppen a versaillesi
rendszer védelme érdekében — életképes Csehszlovákia kellett.
Az alapfeltételek hiányában az „Árpád" fedőnév alatt t e r 
vezett hadművelet teljesen irreális volt. A magyar hadvezető
ség elgondolását azért érdemes röviden ismertetni, mert nagy
szerűen tükrözi az akkori magyar vezetők vad revíziós vágyát
és azt a mélységes felelőtlenséget és kalandorságot, amely a r e 
akciós célok megvalósítása érdekében a kis erővel és nagy koc
kázattal vállalt cselekvést is jobbnak ítélte, mint a „passzív t ű 
rést és kivárást".
A hadműveleti tervezet szerint 3s a szombathelyi, a székes
fehérvári gyaloghadosztályok és a szegedi gyaloghadosztály
zöme — Dáni Balázs altábornagy vezetésével, akinek m á r az
előző tervekben is nagy szerepet szántak — hajtotta volna végre
36 H L . V K F . H d m . 2. 1920. 15. d o b . 15 245.
37

HL. VKF. 1920. 17. dob. Varsói tárgyalások anyaga.

38 H L . V K F . H d m . 1. 1920. 16. d o b . 16 058.
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a fő támadást a Kisalföldnek a Dunától északra eső részén. A
cél: Pozsony—Nagyszombat közötti terület elfoglalása. Az öszszetartó főerő feladataként a tervezet a gyors előnyomulást
Léva—Nyitra—Nagyszombat vonalon határozta meg. A mellék
erő kísérő támadását — a határt Ipolyság és Balassagyarmat
között átlépve — a bányavárosokra és onnan Ruttka—Zsolna
vidékére irányították, hogy Kelet-Szlovákia és Kárpátukrajna
összeköttetését a csehszlovák állammal elvágják.
A kaposvári gyaloghadosztály egy dandárának valamennyi
hadihídcsoporttal és a folyamőrökkel Esztergomnál, Komárom
nál, Gönyünél és Pozsonynál kellett a Dunán átkelnie és a Dáni
csoport előnyomulását elősegítenie és biztosítania.
Kassa irányában a támadást Nagy Pál altábornagy vezeté
sével, a megerősített miskolci gyaloghadosztály hajtotta volna
végre. Kárpátukrajnába pedig Hegedűs Pál altábornagy pa
rancsnoksága alatt a székesfehérvári huszárezred, egy gyalog
zászlóalj és egy lovas üteg tört volna be. A debreceni gyalog
hadosztály csak kisegítésekkel, főleg műszaki és híradó alaku
latokkal, intézetekkel és ellátó oszlopokkal; a kaposvári és sze
gedi hadosztály pedig a már fent említett alakulatokkal vett
volna részt a hadműveletben. A csapatok egy része visszama
radt volna a déli és keleti határ biztosítására. A budapesti gya
loghadosztály és a lovashadosztály zöme képezte a tervben a
vezérkar rendelkezésére álló tartalékot.
A legyezőszerüen széjjelágazó támadási irányokból arra
lehet következtetni, hogy a magyar hadvezetőség komoly ellen
állással sem Szlovákiában, sem Kárpátukrajnában nem szá
molt és főleg arra számított, hogy a váratlan és gyors támadás
sal a Felvidéket elszakíthatja Csehországtól. Ennek megvaló
sulása esetén a visszacsatolás a Felvidéken élő irredenta ér
zelmű magyarok segítségével és a lengyelek közreműködésével
— elképzelésük szerint — m á r elérhető lett volna.
A nagy gonddal és a legapróbb műszaki és anyagi részle
tekre kiterjedő alapossággal előkészített hadműveleti terv azt
bizonyítja, hogy Horthyék 1920 őszén olyannyira bíztak a „nem
zeti hadseregben", hogy csapatait képesnek és elég erősnek
tartották ilyen nehéz feladatok megoldására. Pedig a tervezett
négy átkelés a Duna-szakaszon akkor is nagy erőpróba lett
volna, ha a hidakat mind jó állapotban foglalják el és az ellen
ség igen gyenge ellenállást tanúsít.
Bár az „Árpád" az előző ábrándokkal együtt a vezérkar
titkos irattárába vonult, a magyar kormány erőszakolta a to
vábbi magyar—lengyel tárgyalásokat egy esetleges későbbi
„szlovákiai akció" lehetőségéről.
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A titkos megbeszélések egy olyan — a lembergi ellenfor
radalmi központból irányított — akcióról folytak, amelynek
során két oldalról indulnának meg a hadműveletek a közös l e n 
gyel—magyar határ létrehozásának érdekében.
A miskolci lengyel konzulátus főtisztviselői 1921 január
elején memorandumot juttattak el a magyar kormányhoz,
amelyben egyetértettek annak elképzeléseivel az „akció" lefo
lyását illetően.
Az „a/cció" elvei a következők voltak:
A csehszlovákok által megszállt területről több gyaloghad
osztálynyi erő, mint menekült magyar, átszivárogna Lengyel
országba. Ezeket a lengyel hadvezetőség helyezné el és élelmez
né a harcbavetésig és hozná harckész állapotba. (Erre a célra
állítólag Lembergben mintegy 170 000 osztrák—magyar puskát,
lőszert, kézigránátot tároltak.) Majd a magyar „nemzeti hadse
reg" meginduló támadásával egy időben — akárcsak az „Arpád"-tervben — ezek az „önkéntes szabadcsapatok" betörnének
Szlovákiába és Kárpátaljára, később egyesülve a magyar fő
erőkkel, közösen hajtanák végre a „szlovákiai akciót".
Az önkéntes szabadcsapatok szervezéséhez és vezetéséhez a
trianoni szerződés következtében leszerelni kényszerülő magyar
tisztek és altisztek érkeztek volna Lengyelországba a legna
gyobb titokban az ún. „Heimkehrer" (hazatérő) vonatokkal.
Ugyancsak a magyar kormánynak kellett volna finanszíroznia
az egész szervezés anyagi támogatását, mert a lengyel kormány
ezt nem tudta biztosítani.
Az „akció" időpontját 1921 tavaszára tervezték, azonban a
tárgyalások nem vezettek semmi konkrét eredményre. Bár a
lengyel kormány a legnagyobb előzékenységgel támogatta a
„magyar ügyet", nyilvánosan — a már előzően tárgyalt okok
miatt — nem állt ki a Horthy-rendszer revíziós érdekei mel
lett, így aztán a magyar kormányt külső és belső helyzete arra
kényszerítette, hogy 1921 március elején dolgavégezetlenül
visszahívja bizalmas megbízottját Varsóból. Ezzel az utolsó r e 
mények is szertefoszlottak a Csehszlovákia elleni erőszakos, re
víziós célú akciók megvalósulását illetően.
Kísérlet

Románia

megtámadására

1920

tavaszán

Az előzőekben utalás történt arra, hogy 1920 márciusában
a magyar kormány a nemzetközi és a romániai helyzetből k i 
indulva úgy látta, hogy az adott pillanatban lehetőségei v a n 
nak egy „román akció" végrehajtásához. Ügy értékelte, hogy
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Romániában a bolsevista propaganda és agitáció igen t e r m é 
keny talajra talált és noha fegyveres erőinek összessége meg
haladta a 34 hadosztályt, nem kétséges, hogy egy forradalom
esetén ez a haderő szétzüllene és képtelenné válna az ország
területének megvédésére. Ez esetben pedig a magyar kormány
lehetségesnek, sőt szükségesnek vélte, a volt magyar területek
visszaszerzését. Hogy a kedvező pillanatot el ne szalasszák, a
magyar vezérkar hadműveleti tisztjei a legsürgősebben kidol
gozták „Virradat" fedőnév alatt Erdély megszállásának katonai
tervét.
A „Virradat" célkitűzéseit az „Ébredés" első változatában
lényegesen nem érintett debreceni és szegedi körletek csapatai
váltották volna valóra. A debreceni körlet az Alvinc—Déda kö
zötti Maros-szakasz elérése után Bukovina felé biztosított volna.
A szegedi körlet kijelölt egységeinek az Arad—Lippa közötti
vonalat kellett volna birtokba vennie és Brádnál biztosítania.
Siker esetén — az erdélyi magyarság rokonszenvét megnyerve
— további megszállást hajtottak volna végre délkeleti irányban
az időközben vonatokba rakott csapatokkal. Ebben a tervben
is fontos szerepet játszottak a vasútvonalak és a páncélvo
natok.
Természetesen a „Virradat" sem alapult reális, valóban
meglévő feltételeken. Bár Romániában ez idő tájt erősödött a
forradalmi mozgalom, olyan nagyhatású fellendülésről, mint
amilyenről a magyar ellenforradalom álmodozott, szó sem volt.
Az imperialisták, főleg Franciaország, semmi szín alatt nem
egyezett volna bele egy románellenes akcióba Magyarország
részéről. Elutasító magatartást tanúsított Jugoszlávia is, de
Lengyelország sem volt hajlandó segédkezet nyújtani Horthy ék
románellenes tevékenységéhez. Maga az erdélyi magyarság —
dacára az irredenta ügynökök agitáció j ának — nem kívánt
egyesülni Horthy-Magyarországgal és az érdekelt földbirtokos
ságot kivéve, az erdélyiek kívül maradtak minden visszacsato
lási manőveren.
A magyar vezérkar maga is belátta, hogy nincs itt az ideje
a „Virradat" végrehajtásának és ez a terv nem is érett meg anynyira, mint a „szlovákiai akciók" bármelyike.
*
A Horthy-rendszer háborús tervei az első években nem vál
tak valóra. Ebben az időszakban Magyarországnak sem külpo
litikai, sem belpolitikai, sem katonai helyzete nem volt meg
felelő az agresszív külpolitika folytatására. A már említett kül138

politikai okokon: az imperialisták Magyarországgal szemben
tanúsított elutasító és bizalmatlan magatartásán, a szomszéd
államok ellenséges érzületén (mely végül is Magyarország ellen
Csehszlovákia vezetésével a kisantant megalakulásához veze
tett), a trianoni békeszerződés aláírása következtében előállott
külpolitikai helyzeten kívül a magyar ellenforradalmat elítélő
döntő tényezőt is figyelembe kell venni, amely nemcsak a Hort
hy-rendszer felett mondott ítéletet, hanem nagy befolyással volt
az imperialista országok magyar-politikájára is: ez a nemzetközi
munkásmozgalom.
A harmadik szovjetellenes intervenció idején újra fellán
golt a proletármozgalom az egész világon. A nemzetközi reak
ció terrorja, a szociáldemokrata vezetők árulása ellenére, a vi
lág dolgozói elég erősek voltak ahhoz, hogy szembeszegüljenek
az imperialisták és a magyar ellenforradalom törekvéseivel.
1920 júniusában nemzetközi szállítómunkás bojkott tört ki,
amely valósággal megbénította a magyar külkereskedelmet és
a sztrájkok egész sorát robbantotta ki az országon belül. A kö
zel két hónapig tartó bojkott rendkívül nehéz helyzetbe hozta a
csak terrorral biztosított Horthy-rendszert és ismét a szociál
demokrata párt vezérei voltak azok, akik a reakció megmenté
sére siettek — a munkásmozgalom elárulása árán. Ebben a
nemzetközi munkásosztály egységét aláaknázó tevékenységben
a magyar szociáldemokraták oldalán különösen az osztrák szo
ciáldemokraták vették ki részüket.
Az 1920-as év tavaszán, nyarán és őszén tervezett „hadmű
veletek" kalandor jellegűek voltak belpolitikai
szempontból
is. Magyarország gazdasági élete a tárgyalt időszakban még m é 
lyebbre süllyedt. Az ipari termelés képtelen volt fedezni a szük
ségletet. Meggyorsult a tőkekoncentráció, tovább növekedett a
legerősebb tőkés csoportok gazdasági és pénzügyi hatalma,
mindez azonban nem eredményezte a termelés fellendülését. A
munkanélküliség ijesztő méreteket öltött. A bérek közel ötven
százalékos csökkentése, a munkaidő meghosszabbítása (pl. a bá
nyászoké 12 órára), a pénz vásárlóértékének rohamos csökke
nése — mind-mind fokozták a munkástömegek nyomorát és el
keseredését. A szörnyű terror ellenére sem szűnt meg a mun
kásosztály harca a béremelésért, a minimális létfeltételek és
jogok biztosításáért. Elkeseredéssel és utálattal fordult szembe
az ellenforradalommal a dolgozó parasztság is, amely „földre
formot" várt Horthyéktól és a terrorválasztások után — amely
nek éppen ez volt az egyik fő jelszava — tapasztalnia kellett,
hogy Horthy ék „földreformja" a kulákoknak hajtott hasznot.
A magyar ellenforradalom népellenes uralmát csakis t e r 139

rorral és vérengzéssel tudta fenntartani. Néhány hónap alatt
több mint ötezer embert gyilkoltak meg Horthy különítménye
sei, negyvenezer hazafi sínylődött az internálótáborokban és a
börtönökben és az u r i pribékek őrjöngő terrorja elől közel
140 000 magyar emigrált külföldre. Az egész országot befonta a
„vörösvédelmi" kémhálózat. Mindenki mindenkit figyelt, de leg
főképpen a tisztek, a papok, a jegyzők figyelték a munkásokat
és a szegényparasztokat. A legkisebb ellenvélemény is elegendő
volt az ártatlan emberek elítéléséhez és kivégzéséhez.
Mindebben a „hazafiság", a „kereszténység" keresztes vi
tézei, az úgynevezett „nemzeti hadsereg" tagjai jártak az élen.
Horthy szeretett azzal dicsekedni, hogy hadserege „nemzeti".
Ez azonban csak szemfényvesztés volt. Magyarországon
nem
volt semmiféle nacionális militarizmus. A magyar nép gyűlölte
és megvetette ezt a hadsereget. Éppen a hazafias, nemzeti érzés
tartotta vissza a m u n k á s - és parasztfiatalokat attól, hogy ebben
a hadseregben szolgálatot teljesítsenek. Már az ellenforradalmi
rendszer létrejöttének első percétől kezdve gyakori jelenség
volt a sorozási utasítások végrehajtásának tömeges megtaga
dása, különösen Győr megyében, 39 Miskolcon 40 és Szeged 41 kör
nyékén, valamint egész Dél-Dunántúl területén, főleg a b á 
nyászlakta vidékeken. 42
1920 augusztusában különösen nagy méreteket öltött a behívási parancsok végre nem hajtása. Dáni tábornok, a budapesti
körletparancsnok egyik átiratában közölte, hogy „a vármegye
területén feltűnően nagy a száma azon katonaköteleseknek, kik
az elrendelt behívási parancsnak nem engedelmeskednek". 43
Hasonló esetekről számoltak be a többi körletparancsnokságok
is és kénytelenek voltak elismerni, hogy a lakosság általában
nem támogatta a katonai és csendőri egységeknek a sorozások
kal kapcsolatos munkáját. Természetesen ugyanakkor megtet
tek mindent annak érdekében, hogy a lakosság ellenállását és
hadsereg iránti ellenszenvét letörjék.
Az erőszakkal besoroltakból azonban nem volt köszönet.
A sorkatonaság hangulata a dolgozó tömegek hangulatát tük
rözte. Azoknak a munkás és szegényparaszt rétegeknek han
gulatát, amelyről az egyik vörösvédelmi tiszt a következőket
jelentette a hadügyminisztériumnak: „Csongrád vármegye kör39 M . M . I . A . X X I I . 7—1919/93.
40 HL. MNHF. 1920. 1. dob. a—1039.
« HL. MNHF. 1920. 1. dob. a—10 352.
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Kállay István: Az ellenforradalom fegyveres erejének megszervezése és
működése 1919—1920-ban a Dél-Dunántúl területén. Hadtörténelmi Közlemények.
1957. 1—2. sz.
43 Pestmegyei Levéltár, főisp. ir. biz. 1920—40.
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létében, Mindszent, Szegvár, Szentes még javarészt kommu
nista érzelmű, Tápé, Algyő, Sándorfalva hazafiatlan, és külö
nösen a sok b e nem váltott ígéretek és a földosztás miatt elé
gedetlen." 44 A szegedi tanyákon „a nép általánosságban
antimilitaiiista. . . sem bevonulni, sem a törvényeknek
engedelmes
kedni . . . nem akar".ib
A jelentés csak a szegedi körletparancsnokság területén
szerzett tapasztalatokról számolt be. De ez volt a helyzet az
egész országban. Ezért az ellenforradalmi rendszer igen nagy
súlyt fektetett az irredenta és antibolsevista agitációs és propa
ganda tevékenység fokozására. Ebbe a m u n k á b a bevonta n e m 
csak a papságot, hanem a szociáldemokrata pártot is.
Az antibolsevista és irredenta propaganda hatványozot
tan folyt a hadseregben. Minden eszközt és alkalmat megra
gadtak a katonák „nevelésére". Leglelkesebb „tanítómesterek"
a hadseregben működő papok voltak, akik a „lelkekre" hatva
próbálták a sorkatonákat engedelmességre és alázatra szok
tatni. A bántalmazások, az erőszak, a durva bánásmód és a
papok kenetteljes prédikációinak ellenére gyakori volt a nyílt
parancsmegtagadás, különösen olyan esetekben, amikor a kato
naságot sztrájkok leverésére, munkásmegmozdulások elfojtá
sára stb. vetették be. Maguk a tisztek és altisztek sem tudták,
hogy sortűz esetén nem maradnak-e ők is holtan az utca köve
zetén, vagy a gyár udvarán. Titkos jelentések beszámoltak
arról is, hogy a kaszárnyák előtt kommunista lapokat és röp
lapokat találtak, amelyek tartalmáról a katonák tudomást sze
reztek.
A sorkatonaság „meggyőzése" ily módon igen keserves
munka volt. Mindehhez hozzájárult az is, hogy az egész „nem
zeti hadsereg" rongyokban járt. Pl. a Vas megyei határőr
zászlóaljak katonái között „a bakancs hiány és a mezítláb való
szolgálatteljesítés elkeseredést s z ü l . . ,"46 Nem volt rendes fel
szerelés és az ellátás sem volt rendszeres és megfelelő. Igen
kevés volt a pisztoly, a szurony. A csapatok műszaki kiképzése
nagyon kezdetleges volt. A lovasságnak csak csekély hányada,
„legkedvezőbb számítás szerint lU—V3 része alkalmazható
lóháton", 47 mert nincs sem ló, sem felszerelés.
A „nemzeti hadsereg" vezérkara, amely Csehszlovákia
megtámadásáról nagy terveket szőtt, n e m gondolt arra, hogy
44
H L . H M . e i n . C . 1920—105 993.
45
Ugyanott.
46 H L . M N H F . M . K i r . V K F / H d t p . 1920. 27. d o b . 57 713.
47 ugyanott.
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anyag, csekély állománya mellett az optikai irányzóeszközök
és az ütegparancsnoki felszerelés hiánya rendkívül csökkenti
a tüzérség alkalmazhatóságát", 48 azt sem tekintette nagy aka
dálynak, hogy még 1920 októberében is „a tüzérlőszer állomá
nya oly csekély, hogy csupán a legszűkebben kiszabott fel
riasztási készlet fedezhető". 49
Mindezek a hiányosságok befolyásolták a hadsereg erkölcsi
szellemét és fegyelmi állapotát. Ezt kénytelenek voltak b e 
ismerni Horthyék is.
„A fegyelem és hangulat a csapat anyagi ellátásával szo
ros kapcsolatban lévén, a magasabb parancsnokságok a ruhá
zat nagyfokú hiányának tudatában gondtelten néznek a k ö 
zelgő téli időszak elé." 50
,,Csapatriadó esetén, a csapatok belső riadó esetén hiányos
felszerelésük miatt csak ideig-óráig és többnyire csak állomá
son belül alkalmazhatók.
Felriasztás esetén szembeszökő lesz az anyagi ellátás óriási
hiánya. Fegyverzet, lőszer és ruha, ezen elemi tényezők a had
sereg nagy részénél hiányozni fognak, a visszamaradó különít
ményeknél pedig éppen nem lesznek elégségesek.
A felriasztott csapattal be lehet vonulni egy ellenséges
területre, h a ott lényegesebb ellenállás leküzdése szükségessé
nem válik. Rendszeres hadműveletek végrehajtása a hadsereg
jelenlegi állapotában nézetem szerint lehetetlen, ennek meg
kísérlése a hadsereg és azzal együtt az ország végleges pusztu
lását vonhatná maga után." 51
Ezekkel a szavakkal zárta összefoglaló jelentését Suhay
alezredes 1920. október végén. Értékelése reális. Hozzá kell
fűzni azonban az előzőekben elmondottak alapján még azt is,
hogy ez a lerongyolódott hadsereg erkölcsileg sem volt képes
sem kifelé irányuló támadás, sem belső, forradalmi felkelés
megpróbáltatásait elviselni. Csakis a tisztikar, a volt „különít
ményesek" szörnyű terrorja tartotta össze és féken az egész
haderőt. A „nemzeti hadsereg" tipikusan ellenforradalmi had
sereg volt, melynek fegyelme azon az elven alapult, hogy „ki
vel kit lehet baj esetén agyonlövetni". Ezt a „hadsereget" a nép
ádáz gyűlölete és az anyagi érdek tartotta össze. „Bátor és
hős" volt, amíg fegyvertelenekkel állt szemben, de szétzüllött
volna, ha bármelyik „akció" esetében komoly katonai ellen
állásba ütközik.
48
49
50
sí
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Magyarország katonai vezetőinek legnagyobb hibája abban
állt, hogy eltúlozták a haditervek
jelentőségét. E terveket a
gazdasági és erkölcsi lehetőségektől elszakítva nézték és a leg
jobb esetben is csak az ország hadi potenciáljának számbavé
telére szorítkoztak. Figyelmen kívül hagyták éppen ennek
meghatározóját: az ország gazdasági és erkölcsi potenciálját.
Persze ez nem véletlen dolog. Ugyanis a kapitalizmusban a
termelőeszközök magántulajdona és az antagonisztikus ellen
tétek kiéleződése következtében a katonai vezetők képtelenek
reálisan felmérni a lehetőségeket és ennek következtében k a 
landor terveikben főleg olyan tényezőkre építenek, mint a
váratlanság, a megtámadandó ország belső ellentétei kiélező
désének kihasználása, az illető országon belül kiépített kém- és
diverzánshálózat sikeres aknamunkája stb., amelyek nézetük
szerint biztosítják a háború gyors és sikeres lefolyását.
Magyarország 1920-as belső katonai és politikai helyzeté
ből azt a következtetést kell levonni, hogy a magyar nép sem
mi esetre sem támogatta Horthyék agresszív külpolitikáját
és
a „nemzeti hadsereg" viszonylag nagy létszáma ellenére sem
képviselt olyan harcértéket, amely a tervezett
„hadművelete
ket" képes lett volna
végrehajtani.
Hogy mindennek ellenére a vezérkar 2. osztályát 1920-ban
teljesen ezek a tervezgetések foglalták le, az azzal magyaráz
ható, hogy a magyar finánctőke és nagybirtokos osztály nem
akartak belenyugodni a helyzetbe és kalandorpolitika útján
próbálták megkísérelni, hogy leszűkült kizsákmányolási t e r ü 
leteiket legalább részben kiszélesítsék.
Bármennyire is igyekezett azonban a magyar kormányzat,
Magyarország 1920 végére külpolitikailag csaknem elszigetelő
dött. A Horthy-rendszer egyelőre kénytelen volt félretenni
nyílt agressziós terveit és más külpolitikai irányvonalat követ
ni, amellyel elnyerhetné az imperialista hatalmak jóindulatát,
sőt a kisantant lojalitását is.
A háborús tervek kudarcai azonban nem gátolták meg a
magyar reakciót abban, hogy az ellenforradalmi rendszer kon
szolidálódásával egy időben tovább szőj je titkos revíziós terveit.
1921 augusztusában kitört az ún. „burgeriandi
konfliktus".
A trianoni és a saint-germaini békeszerződések Magyarország
nyugati határsávját Ausztriának ítélték és az átadás idejét 1921
augusztusában állapították meg. Bár az átadandó terület igen
kicsi volt, a magyar kormány annál nagyobb problémát csinált
belőle. Jellemző, hogy erre vonatkozóan már jóval előbb had
műveleti tervet dolgoztak ki, hogyha kell, fegyverrel akadá143

lyozzák meg az osztrákok bevonulását. 52 Azt remélték, hogyha
a legcsekélyebb engedményt is csikarják ki a nagyhatalmaktól
ebben az ügyben, lényegében megtörténik a békeszerződés első,
elvileg jelentős revíziója, amit megfelelő előkészítés után kö
vethet a többi.
De a „burgerlandi konfliktus" presztízskérdése volt az
imperialistáknak is, akik igen féltékenyen őrködtek a nehezen
megszületett imperialista békerendszer fenntartásán, ezért meg
hátrálásra kényszerítették a magyar kormányt.
így a „nyugat-magyarországi kérdés" nemhogy emelte,
hanem még jobban lerontotta Magyarország külpolitikai hely
zetét és IV. Károly sikertelen restaurációs kísérleteivel együtt
végleg bezárta a kört az ország körül. Az ellenforradalmi
Magyarországnak csak egy kiútja volt a kül- és belpolitikai
csődből — a népszövetségi
tagság.53
Az 1920-ban fogant agresszív külpolitikai irányelvek a
kedvező feltételek hiányában néhány évig porosodtak. De az
1927-ben meghirdetett „aktív külpolitikára"
való áttérés, a há
borúra való rendszes készülés megkezdésével ismét előkerültek
és mintegy első határkövei lettek annak a nyílegyenes útnak,
amely 1938-on, a müncheni egyezményen és a bécsi döntéseken
keresztül a második világháború poklába vezette a magyar
nemzetet.

52 H L . V K F . H d m . 2. 1920. d o b . 15 336.
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