
ma gán éle ti tra gé di át – le gyen szó
csa lá di vi szály ról vagy egy bal eset -
rõl – min den em ber ne he zen dol -

goz za fel. A nem ze ti tra gé di ák kal ugyan így
va gyunk. Egy részt ne héz meg ba rát koz ni az
új, a ko ráb bi nál elõny te le nebb hely zet tel,
más részt nem könnyû el ke rül ni a fe le lõs -
ség át há rí tó ma gya rá za tok csap dá it. A ma -
gyar nem zet tör té ne té ben az egyik leg na -
gyobb ilyen tra u ma az 1920-as tri a no ni bé -
ke szer zõ dés. Nem elsõsorban azért, mert en -
nek ér tel mé ben Ma gyar or szág el ve szí tet te
te rü le té nek és nem ze ti va gyo ná nak mint egy
két har ma dát. Ha nem azért, mert az el csa -
tolt te rü le te ken több mint há rom mil lió ma -
gyar is élt. Rá adá sul ezek mint egy har ma da
köz vet le nül az új ha tá rok túl ol da lán, va -
gyis az új Ma gyar or szág ma gyar ja i tól kar -
nyúj tá si tá vol ság ra. Ez még azok szá má ra 
is ne héz zé, sõt gyak ran le he tet len né tet te a
dön tés be va ló õszin te és tar tós be le nyug -
vást, akik egyéb ként el fo gad ták a multiet-
nikus Ma gyar or szág nem ze ti sé ge i nek a jo -
gát sa ját ál lam ala pí tá sá ra.

A nem várt és ha tal mas sokk mi att év ti -
ze de kig bur já noz tak a me se sze rû és fe le lõs -
ség át há rí tó ma gya rá za tok. Ezek egy ré sze
még ma is él.1 Az év ti ze dek so rán a ma gyar
tör té net írás ugyan ak kor egy olyan ra ci o ná -
lis ma gya rá zó sé mát is ki dol go zott, amely - 2020/5

...az alap elv ként meg -
hir de tett nem ze ti sé gi
el vet szá mos eset ben
alá ren del ték a stra té gi -
ai, gaz da sá gi és egyéb
szem pont ok nak, 
s Ma gyar or szág új 
ha tá rai így azo kon 
a sza ka szo kon sem 
fe lel tek meg a nem ze ti -
sé gi vá lasz tó vo na lak nak,
ahol min den ne héz ség
és komp li ká ció nél kül
meg fe lel tet he tõk 
let tek vol na.
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nek nem csak Bu da pes ten, ha nem a vi lág bár mely pont ján hi te le van. 
A Habs burg Bi ro da lom és ezen be lül a tör té nel mi Ma gyar or szág fel bom -
lá sát esze rint több té nye zõ össze ta lál ko zá sa idéz te elõ. El sõ nek és alap -
ve tõ nek a bi ro da lom, il let ve Ma gyar or szág sok nem ze ti sé gû jel le ge és a
nem ze ti sé gi eli tek elé ge det len ke dé se te kint he tõ. Má so dik fon tos ok nak a
bi ro da lom dé li és ke le ti ha tá rai men tén lét re jött új ál la mok – Olasz or -
szág, Szer bia és Ro má nia – ir re den ta po li ti ká ját tart hat juk. Va gyis azt,
hogy mind hár man tö re ked tek azok nak a mo nar chi ai te rü le tek nek a meg -
szer zé sé re, ame lye ken sa ját nem ze tük fi ai – vagy azok is – él tek. Dön tõ
súllyal es tek lat ba a gyõz tes nagy ha tal mak ér de kei, il let ve stra té gi ai meg -
fon to lá sai is, ame lyek szin tén a nem zet ál la mi át ala ku lás irá nyá ba mu tat -
tak. S vé gül nem hagy hat juk em lí tés nél kül a há bo rút kö ve tõ hó na pok
ka o ti kus ma gyar vi szo nya it sem, ame lyek pa ra li zál ták a ma gyar ál lam ha -
tal mat, és so ká ig le he tet len né tet ték, hogy a ma gyar bé ke de le gá ció ki -
utaz zon Pá rizs ba, a bé ke kon fe ren cia szín he lyé re.

A nemzetiségi kérdés

Az Osztrák–Magyar Mo nar chia te rü le te az el sõ vi lág há bo rú ki tö ré se
elõtt 676 600 négy zet ki lo mé tert, la kos sá gá nak a szá ma pe dig 51,3 mil lió
fõt tett ki. Ez a több mint fél száz mil li ós né pes ség val lá si szem pont ból
hét, nyel vi-et ni kai szem pont ból pe dig 12 nagy cso port ra osz lott. A nyel -
vi-et ni kai cso por tok kö zül egyet len egy sem al ko tott ab szo lút több sé get.
Leg töb ben, csak nem 12 mil li ó an a né me tek vol tak, de az õ ará nyuk sem
tett ki töb bet 24 szá za lék nál. A ma gya rok lé lek- és arány szám ban (10
mil lió, az az 20 szá za lék) egy aránt a né me tek után kö vet kez tek. A cse hek
13, a len gye lek 10, az uk rá nok 8, a ro má nok 6,5, a hor vá tok 5, a szer bek
és a szlo vá kok 4-4, a szlo vé nek 2,5, az ola szok 1,5 szá za lé kos rep re zen -
tá ci ót ér tek el. Az 1867-es osztrák–magyar ki egye zés ér tel mé ben a Habs -
burg Bi ro da lom két ál lam ból állt: az Oszt rák Csá szár ság ból és a Ma gyar
Ki rály ság ból. Az oszt rák te rü le tek Bu ko vi ná tól el kezd ve Ga lí ci án, Cse h-
or szá gon és az oszt rák tar to má nyo kon át Dal má ci á ig fél hold alak ban
ölel ték át a Ma gyar Ki rály sá got, amely ál lam jo gi lag két rész re osz lott: a
tu laj don kép pe ni (szû kebb ér te lem ben vett) Ma gya ror szág ra és a te rü le ti-
po li ti kai au to nó mi át él ve zõ Hor vá tor szág ra. Az Oszt rák Csá szár ság la -
kos sá gá nak 35,6 szá za lé ka volt né met, a Ma gyar Ki rály ság la kos sá gá nak
pe dig 48 szá za lé ka ma gyar anyanyelvû.2

A du a lis ta rend szer leg fõbb kár val lott ja i nak a cse hek érez ték ma gu -
kat, akik már 1848–49-ben föderalizálni sze ret ték vol na a bi ro dal mat. 
A Mo nar chia két leg erõ sebb nem ze té nek, a né met nek és a ma gyar nak a
meg ha tá ro zó kö re it azon ban ri asz tot ta ez a pers pek tí va. E ket tõs op po zí -
ció kö vet kez té ben a „cseh ki egye zés” le ke rült a na pi rend rõl. A du a lis ta
rend szer leg el szán tabb el len fe le i vé en nek kö vet kez té ben a cse hek vál tak.
Az if jabb cseh ge ne rá ci ók kö ré ben a szá zad for du ló ra mar kán san orosz -
ba rát irány za tok ala kul tak ki. A nyíl tan vagy ti tok ban sze pa ra tis ta irány -4
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za tok mel lett a 20. szá zad ele jén is to vább él tek a ré gi ausztroszláv tí pu -
sú fö de ra tív el kép ze lé sek. Ezek egyi két egy ek kor még is me ret len fi a tal
ta nár, Eduard Beneš fej tet te ki 1908-ban. A nem ze ti sé gi és a tör té ne ti 
el vet kom bi nál va Beneš hét-nyolc fö de ra tív egy ség gel szá molt. A cseh–
morva te rü le tek esze rint Szlo vá ki á val együtt al kot tak vol na egy tag ál la -
mot, s a dél szláv ok is egy, eset leg két po li ti kai egy ség ke re tei kö zé ke rül -
tek volna.3

Ki ter jedt ön kor mány za ti jo ga ik és bé csi be fo lyá suk kö vet kez té ben a
len gyel elit cso por tok és a bi ro dal mi ve ze tés kap cso la tai az egész du a lis -
ta idõ szak ban szí vé lye sen és har mo ni ku san ala kul tak. A nem ze ti egy ség
és füg get len ség mind azo nál tal a ga lí ci ai len gye lek kö ré ben is stra té gi ai
cél ma radt.

Az uk rá nok a bi ro da lom leg el ma ra dot tabb né pei s ta lán ép pen ezért 
a Habs bur gok leg lo já li sabb alatt va lói kö zé tar toz tak. A klé rus ve zet te ré -
gi, kon zer va tív po li ti kai tö mö rü lé sek kel szem ben az 1880-as és 1890-es
évek ben mind azo nál tal kö rük ben is te ret nyer tek azok az irány za tok,
ame lyek a sta tus quo fenn tar tá sa he lyett a ga lí ci ai és az orosz or szá gi uk -
rá nok egye sí té sét tûz ték ki cé lul, to váb bá olyan orosz ba rát áram la tok is,
ame lyek a cár tól vár ták a se gít sé get.

A bi ro da lom leg lo já li sabb dél szláv jai az ál la mi ha gyo mány nél kü li
szlo vé nek vol tak. Bár köz vet le nül a há bo rú elõtt kö rük ben is fel ütöt te fe -
jét a Habs burg-el le nes ség, túl nyo mó több sé gük olyan trialista meg ol dás -
ban re mény ke dett, amely nek ke re té ben a bi ro da lom dél szláv jai a né me -
tek és a ma gya rok mel lé emel ked het tek vol na.

A horvát–osztrák és a horvát–magyar vi szony Hor vát or szág nagy fo kú
au to nó mi á ja el le né re is fo lya ma to san fe szült volt. Az 1868-as ren de zést
el fo ga dó és azt tisz te let ben tar tó „ma gyar ón” pár tok mel lett a szá zad for -
du ló ide jé re ki ala kul tak olyan moz gal mak, ame lyek a magyar–horvát ál -
lam jo gi kö te lé kek fel bon tá sát és azt akar ták el ér ni, hogy Dal má ci á val és
Fiumével egye sül ve a Horvát–Szlavón Ki rály ság kap jon Ma gya ror szá gé -
val egyen lõ stá tust. A hor vát po li ti kai el kép ze lé se ken be lü li har ma dik
nagy irány zat nak az il lír gon do lat új ra fo gal ma zá sa te kint he tõ. A bol gá -
rok ki vé te lé vel ez va la mennyi dél szláv nép egye sí té sét tûz te cé lul – az
Osztrák–Magyar Mo nar chia ke re te in kívül.4

A Mo nar chia né pei kö ré ben to vább élõ és erõ sö dõ fö de ra tív tö rek vé -
sek a szá zad for du ló tól a bi ro dal mi ve ze tést és az oszt rák ál lam né met
párt ja it is fo ko zot tan fog lal koz tat ták. Egy re nyil ván va lób bá kez dett vál ni,
hogy a du a lis ta konst ruk ció hosszabb tá von, a mo dern na ci o na liz mu sok
ko rá ban nem al kal mas egy sok val lá sú és sok nem ze ti sé gû ál lam ha té kony
mû köd te té sé re. A leg fel sõbb ve ze tés bõl min de nek elõtt a trón örö kös, 
Fe renc Fer di nánd ter vez te a bi ro da lom mély re ha tó struk tu rá lis re form ját.
Mû he lyé nek, a Bel ve dere -kör nek a tag jai a Mo nar chia nem ze ti el vû föde-
ralizálására tö re ked tek.

Az Oszt rák Csá szár ság tól el té rõ en, amely a tar to má nyi par ti ku la riz -
mus nak ha gyo má nyo san te ret biz to sí tott, a Ma gyar Ki rály ság a 16. szá za -
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dig egy sé ges ál lam  volt, s eh hez, mi u tán 1867-ben hely re állt, a ma gyar
elit to vább ra is ra gasz ko dott. Eb bõl kö vet ke zett, hogy mi köz ben az 1868-
as nem ze ti sé gi tör vény faj ra, nyelv re és val lás ra va ló te kin tet nél kül az
or szág min den ál lam pol gá rát egyen lõ jo gok kal ru ház ta fel, sõt egy há zi és
is ko lai té ren a kul tu rá lis au to nó mia szá mos ele mét is biz to sí tot ta a nem -
ze ti sé gek szá má ra, aköz ben po li ti kai nem zet ként, az az egyen jo gú ál lam -
al ko tó part ner ként nem is mer te el õket. A nem ze ti sé gek ál tal már 1848–49-
ben is kö ve telt te rü le ti au to nó mia biz to sí tá sát a ma gyar kor mány me re -
ven el uta sí tot ta, s nem csak a tör vény ho zás és kor mány zat, ha nem idõ vel
a köz igaz ga tás csak nem ki zá ró la gos nyel vé vé is a ma gyart tette.5

A pri vi le gi zált, te hát nem zet ként el is mert kö zös sé gek és a nem ze ti ség -
ként ke zelt né pek kö zöt ti fe szült sé gek ki éle zõ dé se mel lett a 20. szá zad
ele jén a Ma gyar Ki rály ság és az Oszt rák Csá szár ság el len té tei is ki újul tak.
E mö gött a ma gyar ve ze tõ ré te gek ki egye zés pár ti és a du a lis ta rend szer
kö zös in téz mé nye it bí rá ló cso port ja i nak ér dek har ca hú zó dott meg. Ez az
ér dek harc 1904-re a ma gyar par la men ti élet tel jes meg bé nu lá sá hoz s
olyan di nasz tia- és bi ro da lom el le nes han gu lat ki ala ku lá sá hoz ve ze tett,
amely re az 1849 utá ni neo ab szo lu tiz mus idõ sza ka óta nem volt pél da.
Mint Oskar Kokoschka, a vi lág hí rû bé csi mû vész ír ta vissza em lé ke zé se i -
ben: „Az ál ta lunk ad dig meg is mert egyet len vi lág ve sze del me sen dü le de -
zett. […] A ko ro na összes ál la má ban le küzd he tet len ba jok tá mad tak,
ame lye ket csak a Mo nar chia föl osz tá sá val le he tett vég le ge sen meg ol da -
ni. Az egyes nem ze tek szel le mi elit je ab la ko kat kez dett be zúz ni, a nem -
zet kö zi be ál lí tott sá gú mun kás ság ba ri ká do kat emelt az ut cák kö ve ze té -
bõl. Ha za fi as po li ti ku sok azt kö ve tel ték, hogy ha zá juk ki zá ró la gos jog gal
ak náz has sa ki ter mé sze ti kin cse it. […] Nagy han gú po li ti ku sok ér vel tek
az esz mé ik mel lett, a Né met Egy ség hí vei a Bi ro da lom hoz va ló csat la ko -
zást, az Ir re den ta hí vei Olasz or szág egye sü lé sét vagy Nagyszerbiát hir -
det ték. Egy pán szláv cso port a cá ri bi ro da lom hoz va ló csat la ko zás ban 
re mény ke dett. Min den ki a sa ját jö võ be li ál la má ban hitt.”6

Az el sõ vi lág há bo rús ha di cél ok

Az el sõ vi lág há bo rút te rü le te kért vív ták. A há bo rú fo lya mán mind egyik
had vi se lõ fél kör vo na laz ta cél ja it. Szer bia, amely nek a Mo nar chi á val ki ala -
kult konfliktusa a há bo rút vég ered mény ben ki rob ban tot ta, már 1914. szep -
tem ber 4-én in for mál ta szö vet sé ge se it ar ról, hogy gyõ ze lem ese tén „Szer -
bi á ból egy olyan erõs dél szláv ál la mot kí ván lét re hoz ni, amely nek la kos sá -
gát va la mennyi szerb, va la mennyi hor vát és szlo vén fog ja alkotni”.7

A Mo nar chia szom szé dos ál la mai kö zül messze me nõ te rü le ti kö ve te -
lé sek kel lé pett fel Olasz or szág és Ro má nia is. A Mo nar chia rész ben ola -
szok lak ta dé li tar to má nya i ra Ró ma fel tét len jo got for mált. Az 1915. áp -
ri lis 26-án Lon don ban meg kö tött tit kos egyez mény ben, amely ben volt
szö vet sé ge se i vel szem be for dul va ígé re tet tett az an tant ol da lán tör té nõ
had ba lé pés re, Olasz or szág el sõ sor ban ép pen az Ad ria tér sé gé re vo nat ko -6
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zó igé nye i re ka pott ga ran ci át új part ne re i tõl. Ezek a te rü le tek a kö vet ke -
zõk vol tak: Dél-Ti rol és Valona (Al bá nia), Iszt ria és a Kvarner-öböl szi ge -
tei, Tri eszt és kör nyé ke, va la mint Észak-Dal má cia a Planka-fokig, az az
Spalatóig. A ki sebb rész ben nyel vi-et ni kai, na gyobb rész ben azon ban
stra té gi ai ér vek kel alá tá masz tott te rü le ti igé nyek kö zül a szö vet sé ge sek
egye dül Dél-Dal má cia át adá sát ve tet ték el, mert a ten ger part nak ezt a ré -
szét Szer bi á nak szánták.8

Hosszas tár gya lá sok után, 1916 au gusz tu sá ban vé gül Ro má nia is az
an tant ol da lá ra állt. Had ba lé pé se fe jé ben ígé re tet ka pott egész Er dély re,
Máramarosra, a Partiumra, a Ti szán túl ke le ti sze gé lyé re nagy já ból a
Debrecen–Szeged-vonalig, a Bán ság ra, va la mint Bu ko vi ná ra a Prut fo lyó -
ig. Az an tant gyõ zel mé ben bíz va és a fen ti te rü le tek meg szer zé sé ben re -
mény ked ve 1916. au gusz tus 27-én a ro mán had se reg be tört Erdélybe.9

A Mo nar chia ha tá rai men tén el he lyez ke dõ ir re den ta nem ze ti ál la mok
mel lett ter mé sze te sen a bi ro da lom anya ál lam mal nem ren del ke zõ nem -
ze ti sé gei is kör vo na laz ták jö võ ké pü ket. A len gye lek cél ja – füg get le nül
at tól, hogy me lyik bi ro da lom alatt va ló i ként har col tak – nem ze tük új ra -
egye sí té se és füg get len sé gük ki ví vá sa volt. A mo nar chi ai s így a köz pon -
ti ha tal mak ol da lá ra állt len gyel ve ze tõk ezt osztrák–magyar, il let ve né -
met bá bás ko dás sal, az orosz or szá gi s így az orosz had se reg ben küz dõk
pe dig a cár jó in du la tát el nyer ve vél ték el ér he tõ nek.

1917. má jus 29-i nyi lat ko za tuk ban a cseh ve ze tõk „a Habs burg Mo nar -
chia sza bad és egyen lõ nem ze ti ál la mok ból ál ló fö de rá ci ó vá ala ku lá sá -
nak szük sé ges sé gét” han goz tat ták. Az egyik ilyen egy ség „a cseh szlo vák
nem zet va la mennyi ágá nak egye sí té sé bõl” jött vol na lét re, ide ért ve ter -
mé sze te sen a szlo vá ko kat is.10 Más cseh po li ti ku sok azon ban lé nye gé ben
már a há bo rú kez de te óta sze pa ra tis ta ál lás pon tot kép vi sel tek. Karel
Kramar és Václav Klofáć mel lett, akik egy Pétervárról irá nyí tott nagy
szláv kon fö de rá ció ke re té ben kép zel ték el a cseh szlo vák ál lam lét re ho zá -
sát, ek kor már e cso port hoz tar to zott Eduard Beneš és Tomaš G. Masaryk,
a prá gai egye tem pro fesszo ra is, akik azon ban kül föld re tá vo zá suk után
in kább a nyu ga ti an tant ha tal mak fe lé ori en tá lód tak.

A bé csi bi ro dal mi gyû lés dél szláv kép vi se lõi a cse hek hez ha son ló an
nem a tel jes füg get len ség, ha nem a föderalizálás s a fö de rá ci ón be lül a
dél szláv egy ség meg te rem té sé nek a prog ram ját kép vi sel ték. 1917. má jus
30-i dek la rá ci ó juk ban en nek meg fe le lõ en „a Mo nar chia összes tar to má -
nyá ban élõ szlo vé nek, hor vá tok és szer bek egye sí té sét” tûz ték cé lul, s az
ál ta luk la kott te rü le tek au to nó mi á ját a Mo nar chi án be lül. A dél szláv, el -
sõ sor ban dal má ci ai hor vát emig rá ció vi szont a Mo nar chi á ból va ló ki sza -
ka dás és a Szer bi á val va ló egye sü lés plat form ján állt.11

1917 má ju sá ban az uk rán kép vi se lõk is ki nyi lat koz tat ták, hogy a Mo -
nar chia uk rá nok lak ta ré sze i bõl és az Orosz Bi ro da lom uk rán több sé gû
nyu ga ti tar to má nya i ból egy olyan fö de ra tív egy sé get kí ván nak lét re hoz -
ni a Habs bur gok bi ro dal mán be lül, mint ami lyent a cse hek és a dél szláv -
ok kö ve tel nek ma guk nak.
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El té rõ en a len gyel, a cseh és a dél szláv moz gal mak tól a ma gyar or szá -
gi szlo vák és a ro mán szer ve ze tek a há bo rú utol só sza ka szá ig alig mu tat -
tak ak ti vi tást. Amennyi ben még is hal lat tak ma guk ról, ak kor ál ta lá ban
hû ség nyi lat ko za to kat tet tek a Mo nar chia, il let ve Ma gyar or szág mel lett.

A Habs burg Bi ro da lom mal szem be ni te rü le ti kö ve te lé se ket, il let ve a
bi ro da lom dezintegrálását az el len sé ges nagy ha tal mak kö zül min de nek -
elõtt Orosz or szág tá mo gat ta. Az orosz ha di cél ok a ré gi múlt ra vissza te -
kin tõ és pán szláv in dít ta tá sú orosz ex pan zi ós ter ve ket újí tot ták fel.

A nyu ga ti an tant ha tal mak ha di cél jai kö zött vi szont ele in te nem sze re -
pelt új és füg get len nem zet ál la mok ki ala kí tá sa Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban.
Az Osztrák–Magyar Mo nar chi át fo ko zó dó bel sõ gyen ge sé ge el le né re so -
kan még min dig az eu ró pai ál lam rend szer ki egyen sú lyo zó té nye zõ jé nek
tar tot ták, s ezért cél sze rû nek vél ték fenn tar tá sát. A du nai bi ro da lom
nem zet ál la mok ká ala kí tá sá nak prog ram ját kez det ben csak a du a lis ta
rend szer ré gi ér tel mi sé gi bí rá lói, Lon don ban Seton-Watson és Wickham
Steed, Pá rizs ban pe dig Louis Leger és Ernest Denis kép vi sel ték. Az õ be -
fo lyá suk azon ban kor lá to zott volt. Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy a há bo rú el -
sõ két évé ben Nagy-Bri tan nia és Fran cia or szág nem tá mo gat ta sem a len -
gyel, sem a cseh sze pa ra tiz must, és a nem ze ti elv nek csak ott és csak
annyi ban tett en ged ményt, ahol és amennyi ben az a há bo rús erõ vi szo-
ny ok meg vál toz ta tá sa szem pont já ból kéz zel fog ha tó elõ nyö ket kí nált.

Ez a nem zet ál la mi tö rek vé sek kel szem be ni kö zöm bös ség 1916-tól fo -
ko za to san mér sék lõ dött, majd 1918-ban át ad ta he lyét a nem ze ti ön ren -
del ke zés el ve mel let ti har cos el kö te le zett ség nek. Mi volt e vál to zás oka?
Az el sõ fon tos ösz tön zést az 1915-tõl szel lõz te tett né met Mitteleuropa-
tervek kel tet te fé le lem, ne ve ze te sen a Raj ná tól a Dnye pe rig és a Fe ke te-
ten ge rig ter je dõ német–osztrák–magyar el len õr zés alatt ál ló „nagy tér”
kör vo na la zó dá sa ad ta. Az emig ráns dél szláv, cseh és len gyel po li ti ku sok,
va la mint brit és fran cia tá mo ga tó ik ezt a kon ti nen tá lis né met he ge mó nia
ki ala ku lá sá nak bi zo nyí té ka ként ke zel ték. Ugyan így vé le ked tek a szö vet -
sé ges és sem le ges or szá gok sza bad kõ mû ves szer ve ze te i nek be fo lyá sos
ve ze tõi, akik 1917. jú ni u si pá ri zsi kong resszu so kon áll tak a Habs burg Bi -
ro da lom „el nyo mott nem ze ti sé ge i nek fel sza ba dí tá sa”, il let ve sa ját ál la -
ma ik ban va ló egye sí té sük mellé.12

Mind eh hez já rult a má so dik orosz for ra da lom, il let ve a breszt-li tovsz -
ki bé ke kö tés 1918 már ci u sá ban. A nyu ga ti szö vet sé ge sek ez zel a bé ké vel
egy részt el ve szí tet ték leg fon to sabb ke le ti part ne rü ket, más részt a va ló -
ság ban is kör vo na la zód tak a Dnye pe rig ter je dõ in for má lis né met bi ro da -
lom kon túr jai. Ked ve zõt le nül ha tott a IV. Ká rollyal foly ta tott kü lön bé ke-
tár gya lá sok bot rá nyos zá tony ra fu tá sa is 1918 áp ri li sá ban. Ká rolyt ez
meg alá zó és Ber lin nel szem ben az ad di gi ak nál is ki szol gál ta tot tabb hely -
zet be hoz ta. Ez tük rö zõ dött a Mo nar chia és Né met or szág kö zöt ti szo ros
gaz da sá gi, po li ti kai és ka to nai együtt mû kö dést elõ író spai egyez mény -
ben, ame lyet 1918. má jus 15-én ír tak alá. Ezen utób bi két ese ményt Lon -
don ban, Pá rizs ban és Wa shing ton ban egy aránt úgy ér tel mez ték, hogy a8
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Mo nar chia im már vég ér vé nye sen Né met or szág jár sza lag já ra ke rült, és
sem mi kép pen sem lesz ké pes be töl te ni a jö võ ben azt a ki egyen sú lyo zó
sze re pet, amely re so kan még 1916–1917-ben is al kal mas nak vél ték. 1918
ta va szá tól az an tant ha tal mak po li ti ku sai ezért töb bé már nem ar ról vi tat -
koz tak, hogy meg ma rad-e a Mo nar chia vagy sem, ha nem ar ról, hogy hol
hú zód ja nak a bi ro da lom he lyén lét re jö võ új ál la mok határai.13

Az 1918–1919-es for ra dal mak 
és a tör té nel mi Ma gyar or szág fel bom lá sa

A há bo rús ve re ség kö vet kez mé nye it és sa ját te he tet len sé gét fel mér ve
ok tó ber 23-án a Wekerle-kormány le mon dott. Más nap a Pi a ve mel lett si -
ke res olasz of fen zí va kez dõ dött, amely nek kö vet kez té ben né hány kö zös
ez red fel lá zadt. A ra di ká lis el len zék párt jai eb ben a hely zet ben dön töt tek
úgy, hogy lét re hoz zák a nem zet al ter na tív ta nács ko zó és irá nyí tó tes tü le -
tét, a Ma gyar Nem ze ti Ta ná csot. Ez 1918. ok tó ber 23-ról 24-re vir ra dó 
éj jel ala kult meg Kár olyi Mi hály ve ze té sé vel. A tes tü let 12 pon tos ki ált -
vá nya kö ve tel te a há bo rú azon na li be fe je zé sét, az or szág füg get len sé gé -
nek meg te rem té sét, mély re ha tó de mok ra ti kus re for mok be ve ze té sét s a
nem ze ti sé gek kel va ló meg bé ké lést az or szág te rü le ti in teg ri tá sá nak sé rel -
me nél kül. Az ok tó ber 31-én meg ala kult Kár olyi-kor mány nak ugyan ez
lett a programja.14

A kor mány zat el sõ je len tõs lé pé se egy ka to nai kon ven ció meg kö té se
volt a bal ká ni fran cia had erõ pa rancs no ká val, Franchetd’Esperey tá bor -
nok kal no vem ber 13-án. A 18 pon tos szer zõ dés elõ ír ta, hogy a ma gyar
kor mány kö te les ki ürí te ni a Sza mos fel sõ fo lyá sá tól ke let re, va la mint 
a Ma ros vo na lá tól dél re esõ er dé lyi és bán sá gi te rü le te ket, to váb bá a Sze-
ged–Baja–Pécs–Varasd vo nal tól dél re esõ vidékeket.15 A Kár olyi-kor mány
mind ezt át me ne ti meg ol dás ként fog ta fel, s bí zott ben ne, hogy a vég le ges
ren de zést je len tõ bé ke szer zõ dés nem csak az or szág szu ve re ni tá sát fog ja
sza va tol ni, ha nem a ha tár kér dés ben is mél tá nyos ság ra tö rek szik majd. 
A fegy ve res hon vé de lem le he tõ sé gét ezért el ve tet te, s az új, ma gyar nem -
ze ti ala pon szer ve zõ dõ had se reg gyors meg szer ve zé sé vel kés le ke dett.

A szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ na pok ban a szerb–francia, il let ve a ro -
mán had erõ gyor san bir tok ba vet te a de mar ká ci ós vo nal tól ke let re és dél -
re esõ te rü le te ket, s ez zel egy idõ ben az el sõ cseh lé gi ók is meg je len tek
Fel sõ-Ma gyar or szág szlo vá kok lak ta nyu ga ti öve ze té ben. A nem ze ti sé gi
la kos ság kép vi se lõ i vel va ló eset le ges meg egye zés esé lye it, ame lyet a kor -
mány alap ve tõ fel ada tá nak tar tott, ez a kö rül mény je len tõ sen ron tot ta.
Jászi Osz kár no vem ber 13–14-i ara di ja vas la ta it Er dély kantonizálására 
a Ro mán Nem ze ti Ta nács el uta sí tot ta. De cem ber 1-jei gyu la fe hér vá ri
gyû lé sü kön a ro má nok ki mond ták egye sü lé sü ket a ki rály ság gal. A kö vet -
ke zõ nap a ro mán had se reg át lép te a Belg rád ban ki je lölt de mar ká ci ós vo -
na lat, s meg kezd te az 1916-os bu ka res ti szer zõ dés ben ne ki ígért te rü le -
tek be ke be le zé sét. Ka rá csony ra el ér ték Kolozsvárt.16
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Biz ta tób ban in dul tak a szlo vá kok kal foly ta tott tár gya lá sok. Egyik ve -
ze tõ jük, Milan Hodža no vem ber vé gi bu da pes ti meg be szé lé sei so rán
olyan de mar ká ci ós vo nal ban ál la po dott meg Jászival és Bartha Al bert
had ügy mi nisz ter rel, amely nagy já ból-egé szé ben meg fe lelt a szlovák–ma-
gyar nyel vi vá lasz tó vo nal nak. Más szlo vák ve ze tõk és kü lö nö sen Prá ga
szá má ra azon ban el fo gad ha tat lan volt egy ilyen meg ol dás. Hodžát ezért
de za vu ál ták, s pá ri zsi kap cso la ta i kat fel hasz nál va el ér ték, hogy de cem -
ber 23-i jegy zé kük ben az an tant ha tal mak egy et tõl jó val dé lebb re hú zó -
dó s lé nye gé ben a ké sõbb meg ál la pí tott po li ti kai ha tár ral egye zõ de mar -
ká ci ós vo na lat ál la pít sa nak meg.17

A szer bek kel, akik no vem ber 25-i új vi dé ki gyû lé sü kön egy sze rû en
dek la rál ták a meg szállt dél-ma gyar or szá gi me gyék csat la ko zá sát Szer bi á -
hoz, tár gya lá sok ra sem ke rült sor. Lo ja li tást Ma gyar or szág iránt csak a
szét szór tan élõ né me tek s a leg fej let le nebb nem ze ti ség nek szá mí tó ru szi -
nok egyik irány za ta mu tat tak.

Er dély, a Fel vi dék és Dél vi dék de facto el vesz té se a kor mányt és a köz -
vé le ményt egy aránt mély sé ges meg döb be nés sel töl töt te el. Az elõ re nyo -
mu ló s rész ben már a de mar ká ci ós vo na la kat is át lé põ el len ség fel tar tóz -
ta tá sá ra át fo gó in téz ke dés ugyan ak kor nem tör tént. Kár olyi és kör nye ze -
te úgy gon dol ta, hogy egy szer ve zett ka to nai el len ál lás ron ta ná Ma gyar -
or szág esé lye it a bé ke kon fe ren ci án. A rész ben spon tán jel le gû fel vi dé ki
el len ál lás és az Er dély ben szer ve zõ dõ szé kely kü lö nít mény, amely ál lan -
dó an vissza vo nul va idõn ként harc ba bo csát ko zott a ro má nok kal, ezért
csak kor lá to zott tá mo ga tás ban ré sze sült. Így egy re na gyobb te rü le tek ke -
rül tek ide gen ura lom alá.

A cseh lé gi ók kal és a ro mán had se reg gel szem be ni szer ve zett fel lé pés -
re Kár olyi csak 1919 ele jén szán ta el ma gát. Pacifista és a gyõz te sek jó in -
du lat ára épí tõ po li ti ká já nak mó do sí tá sá ra a Pá rizs ban ülé se zõ bé ke kon -
fe ren cia feb ru ár 26-i dön té se szol gál tat ta az utol só lö kést, ame lyet már -
ci us 20-án ka pott kéz hez a szö vet sé ge se ket Bu da pes ten kép vi se lõ Vix
fran cia al ez re des tõl. Ez azt tar tal maz ta, hogy a ro mán csa pa tok a Szat-
márnémeti–Nagykároly–Nagyvárad–Arad-vo na lig nyo mul hat nak elõ re,
et tõl nyu gat ra pe dig egy olyan sem le ges zó na lé te sül, amely be Deb re cen,
Bé kés csa ba, Hód me zõ vá sár hely és Sze ged is be le esett vol na. A jegy zé ket
Kár olyi 21-én vissza uta sí tot ta, s azt ter vez te, hogy Szov jet-Oro szor szág -
ra tá masz kod va meg hir de ti a nem ze ti el len ál lást, s a kül po li ti kai for du -
lat bel po li ti kai alá tá masz tá sa cél já ból – meg ma rad va ál lam fõ nek – szo ci -
ál de mok ra ta po li ti ku sok ból ál ló kor mányt ne vez ki. Szá mí tá sá ba azon -
ban hi ba csú szott. A szo ci ál de mok ra ták több sé ge ugyan is nem akart
egye dül kor mányt ala kí ta ni, s ezért 21-én dél után Kár olyi há ta mö gött
meg egye zett a Gyûj tõ fog ház ban õr zött kom mu nis ta ve ze tõk kel a ha ta lom
kö zös át vé te lé rõl. Már ci us 22-én reg gel re Bu da pest há za in így már vö rös
zász ló kat lo bog ta tott a szél, s öles pla ká tok ad ták hí rül, hogy Ma gya ror -
szá gon a „pro le ta ri á tus” vet te át ahatalmat.18
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A pro le tár dik ta tú ra ma gyar or szá gi gyõ zel me a kör nye zõ ál la mo kat és
a Pá rizs ban ülé se zõ bé ke kon fe ren ci át egy aránt meg lep te, sõt kis sé meg is
ret ten tet te. At tól tar tot tak, hogy a for ra da lom nem áll meg a Du na men -
tén, ha nem a bol se vis ták fel te vé se és re mé nyei sze rint to vább ter jed nyu -
gat ra, s ott is szov jet rend sze rek jön nek lét re. Ezért hoz zá já rul tak a Ta -
nács köz tár sa ság el le ni ka to nai tá ma dás hoz.

A had se reg szer ve zés el mu lasz tá sa mi att a Ta nács köz tár sa ság mint egy
30-40 ezer fõs had se re get örö költ a pol gá ri de mok ra ti kus rend szer tõl. Ez
a lét szám az el ren delt be hí vá sok és to bor zá sok következtébe1919 áp ri li -
sá ra pe dig 56 ezer re nõtt. A ro mán had se reg azon ban még így is több szö -
rös erõ fö lénnyel ren del ke zett, s alig két hé tig tar tó har cok ban má jus 1-jé -
re az egész Ti szán túlt el fog lal ta. A ma gyar erõk gyen ge sé gét és le kö tött -
sé gét ki hasz nál va áp ri lis 26-án át lép ték a de mar ká ci ós vo na lat a cseh
ala ku la tok is, s né hány nap alatt meg száll ták Mun ká csot, Sá tor al ja új -
helyt és a mis kol ci ipar vi dék je len tõs ré szét. A fran cia és a szerb had erõ
ugyan ezek ben a na pok ban Ma kót és Hód me zõ vá sár helyt vet te bir tok ba.

A fe nye ge tõ vég el ke rü lé se ér de ké ben a For ra dal mi Kor mány zó ta nács
áp ri lis 20-án fegy ver be szó lí tot ta a bu da pes ti és vi dé ki mun kás sá got, s
or szág szer te to bor zógyû lé se ket szer ve zett. A Vö rös Had se reg lét szá ma
így egy-két hét alatt meg dup lá zó dott, s má jus kö ze pé re meg kö ze lí tet te a
120 ezer fõt. A je lent ke zõk zö mét ti szán tú li me ne kül tek, vi har sar ki sze -
gény pa raszt ok, mun ka nél kü li ek, lel kes fiatalok és a kü lön zász ló al jak ba
szer ve zett bu da pes ti mun ká sok tet ték ki. Szép szám mal je lent kez tek a
hi va tá sos tisz tek és al tisz tek, va la mint a for ra da lom or szá gos és he lyi ve -
ze tõi kö zül is. „Ab ban, hogy õsi föl dün ket nem en ged jük, találkozhatik a
kom mu nis ta a na ci o na lis tá val” – adott ma gya rá za tot e kis sé kü lö nös
hely zet re egy vi dé ki újságíró.19

Szór vá nyos össze üt kö zé sek után az új já szer ve zett Vö rös Had se reg
má jus 20-án in dí tot ta meg ál ta lá nos el len tá ma dá sát az észa ki fron ton. 
A ka to nák lel ke se dé sé nek és a szak sze rû irá nyí tás nak kö szön he tõ en az
észa ki had já rat meg le põ si ke re ket ho zott. A tá ma dó ékek alig há rom hét
le for gá sa alatt nyu ga ton a Ga ram völ gyé ig, észa kon pe dig a Besztercebá-
nya–Rozsnyó–Bártfa-vo na lig ha tol tak. Ma gyar tá mo ga tás sal 1919. jú ni us
16-án Eper je sen ki ki ál tot ták a Szlo vák Ta nács köz tár sa sá got.

A ma gyar ka to nai si ke rek re a bé ke kon fe ren cia jú ni us 13-án az zal vá -
la szolt, hogy ro mán és cseh szlo vák vi szony lat ban kö zöl te Ma gyar or szág
vég le ges ha tá ra it. Egy ben kö ve tel te a vissza fog lalt észa ki te rü le tek ki ürí -
té sét, amely nek fe jé ben ígé re tet tett a Ti szán túl át adá sá ra. A for ra dal mi
ve zér kar több na pon át vi tat ta az ul ti má tum ra adan dó vá laszt. A több ség,
be le ért ve a kom mu nis ták jó ré szét és a ka to nai ve ze tõ ket is, el le nez te a
vissza vo nu lást. Kun Bé la azon ban – a hát or szág egy re in kább el len for ra -
dal mi han gu la tá ra hi vat koz va – a dik tá tum el fo ga dá sát aján lot ta, s vé gül
az õ ál lás pont ja di a dal mas ko dott.

A jú ni us vé gi vissza vo nu lás után a Ta nács köz tár sa ság kí sér le tet tett
meg gyen gült bá zi sá nak meg erõ sí té sé re. Kun és tár sai ezért dön töt tek úgy,
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hogy meg kí sér lik a Ti szán túl fel sza ba dí tá sát. Az of fen zí va azon ban,
amely jú li us 20-án in dult, né hány na pon be lül össze om lott. A Vö rös
Had se reg vissza vo nult, s ala ku la tai kezd tek fel bom la ni. Az ül dö zõ ro -
mán csa pa tok jú li us 30-án Szol nok tér sé gé ben át kel tek a Ti szán, s ez zel
meg nyílt elõt tük az út a fõ vá ros felé.20

A re mény te len hely zet tel szá mot vet ve a For ra dal mi Kor mány zó ta -
nács au gusz tus 1-jén le mon dott, s át ad ta a ha tal mat egy mér sé kelt szo ci -
ál de mok ra ta po li ti ku sok ból ala kult kor mány nak. A Peidl-kormány azon -
ban mind össze egy hé tig ma radt hi va tal ban. Le mon da tá sa után a
Friedrich Ist ván ve zet te jobb ol da li ka bi net vet te át a kor mány ha tal mat,
mi köz ben az or szág nagy ré szét a ro mán had se reg el len õriz te, a Du nán -
túl dé li ré szén pe dig a Hor thy Mik lós ve zet te Nem ze ti Had se reg ren dez -
ke dett be. Ilyen kö rül mé nyek kö zött ér ke zett meg vég re Pá rizs ból a meg -
hí vó le vél: Ma gyar or szág küld je el de le gá ci ó ját a mun ká ját las san már be -
fe je zõ bé ke kon fe ren ci á ra.

A ma gyar bé ke szer zõ dés ter ve ze te, amely rõl el vi leg tár gyal ni kel lett
vol na, ek kor már több hó nap ja ké szen állt. A le en dõ ma gyar ha tá ro kat a
kon fe ren cia te rü le ti al bi zott sá gai ál la pí tot ták meg 1919 február–már-
ciusában. A kon fe ren cia leg fel sõbb szer vei eze ket az elõ ter jesz té se ket
1919 május–júniusában ki sebb vi ták után, de ér de mi vál toz ta tás nél kül
hagy ták jó vá. Ez alól egyet len je len tõs ki vé tel volt: az osztrák–magyar ha -
tár. Er rõl csak 1919. jú li us 10–11-én dön töt tek. Az új ha tá rok a gyõz tes
nagy ha tal mak mél tá nyo sabb el kép ze lé sei és a szö vet sé ges, il let ve szö vet -
sé ges ként el is mert utód ál lam ok túl zó kö ve te lé sei kö zöt ti komp ro misszu -
mok ered mé nye ként ala kul tak ki. Eb bõl adó dott, hogy az alap elv ként
meg hir de tett nem ze ti sé gi el vet szá mos eset ben alá ren del ték a stra té gi ai,
gaz da sá gi és egyéb szem pont ok nak, s Ma gyar or szág új ha tá rai így azo kon
a sza ka szo kon sem fe lel tek meg a nem ze ti sé gi vá lasz tó vo na lak nak, ahol
min den ne héz ség és komp li ká ció nél kül meg fe lel tet he tõk let tek vol na.
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