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Gali Máté: A Tanácsköztársaság a magyar történetírásban

Közép-Európa első szovjet típusú hatalmáról, a Magyarországi Tanácsköztársaság-
ról kimerítő módon értekezett a magyar történettudomány a bolsevista rendszer 1919 
nyarán végbement összeomlása óta. Írásomban az egykorú források bemutatásával 
arra teszek kísérletet, hogy szemléltessem, miként is változott a proletárdiktatúráról 
alkotott történetírói kép az elmúlt egy évszázad során.

A két világháború között

A Horthy-korszak jobboldali–konzervatív „hivatalos” Magyarországa számá-
ra – főképp a Tanácsköztársaság és a vörösterror negatív tapasztalatai nyomán – az 
antikommunizmus egyfajta eszmei sarokkövet jelentett. A rendszert ideológusai és 
történetpolitikusai élesen elhatárolták az 1918–19-es baloldali forradalmaktól, me-
lyek véleményük szerint nagymértékben járultak hozzá az évszázados magyar állam 
széteséséhez. Ennek megfelelően igen negatívan ítélték meg mind az őszirózsás for-
radalmat, mind pedig a történelmünk mélypontjának tartott kommünt. (Említést 
érdemel, hogy a Tanácsköztársaságot – ugyan más okokból, de – egyaránt elvetették 
a ’20-as években közölt emlékirataikban az 1919 tavaszán emigráló szociáldemokra-
ta Garami Ernő és a polgári radikális Jászi Oszkár is.)

A proletárdiktatúra bukását követően hatalomra jutó kormányok kezdetben 
arra törekedtek, hogy az utókor okulása céljából részletesen feldolgozzák a forradal-
mak történetét. A neves történeti topográfus, Csánki Dezső vezetésével ezért már 
1919 decemberében megalakult a Tanácsköztársaság Adatainak Gyűjtésére Szerve-
zett Országos Bizottság (TAGYOB), amely számos forrást gyűjtött egybe, a minisz-
tériumoktól a falvakig. Részben ezekre az adatokra támaszkodva látott napvilágot 
1921-ben a jeles gazdasági szakember és történetíró, Gratz Gusztáv által szerkesztett, 
A bolsevizmus Magyarországon címet viselő tanulmánykötet, melynek szerzői arra 
vállalkoztak, hogy átfogó képet nyújtsanak a kommün működéséről, a politikai- és 
a gazdasági élet, a jogalkotás, valamint a kultúra terén. A munka alaptétele az volt, 
hogy a „magyar bolsevizmus egy hosszú háború okozta pusztulás végső eredmé-
nye”, vezetői pedig az „orosz pénzzel fizetett ügynökök” közül kerültek ki. Az utóbbi 
bizonyított tény volt, hiszen a magyarországi kommunisták Szovjet–Oroszország-
ból jelentős anyagi támogatásokat kaptak, Kun Béla pedig szikratávírón tartotta a 
kapcsolatot Leninnel. A könyv a kommunista társadalmi berendezkedést megva-
lósíthatatlan utópiaként jellemezte, aminek vezéreszméje csakis „a fanatikusok, ro-
mantikusok és szellemileg kellően nem egyensúlyozott zavaros gondolkodású ideo-
lógusok” szemében lehet vonzó. E műben már megjelent az az antiszemita toposz 
is, miszerint a hazai zsidóság, pontosabban annak a sikertelenül asszimilált rétege 
„a bolsevizmus baktériumainak befogadására és terjesztésére különös hajlandóságot 
mutatott”. 

A Tanácsköztársaság történetére vonatkozó anyagok feltárása során a vörös-
terror áldozatainak összeírása is megkezdődött. E feladattal Váry Albert korona-
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ügyész-helyettes lett megbízva, aki 1922-ben publikálta A vörös uralom áldozatai 
Magyarországon című művét. Váry a vörösterrorban elhunytak számát 590 főben 
állapította meg, ám a felsorolása pontosításra szorul, mivel a listáján szerepelnek 
egyebek mellett bűncselekmény elkövetése miatt, személyes bosszúból vagy katonai 
parancsmegtagadás okán meggyilkolt személyek is. A legújabb történeti kutatások 
(Bödők Gergely) a vörösterror kivégzett áldozatait nagyjából 365 főben határozzák 
meg, továbbá mintegy 110-re teszik azokét, akik a Vörös Őrség, valamelyik terrorkü-
lönítmény vagy más fegyveres csoportokkal szembeni összecsapásokban hunytak el. 

Az 1918–19-es emigráció történetének megírása a honi középkorkutatás egyik 
legkiválóbb alakjának, Mályusz Elemérnek a nevéhez köthető. Ő 1931-ben a Napke-
let című folyóiratban – melyet a kor ünnepelt írónője, Tormay Cécile szerkesztett (és 
akinek a háborús összeomlást követő forradalmakról Bujdosó könyv címmel jegy-
zett, naplószerű regénye a két világháború között óriási népszerűségnek örvendett 
hazánkban) – A vörös emigráció címmel közölt erről folytatásokban egy tanulmány-
sorozatot. A könyv formájában németül (Sturm auf Ungarn) és angolul (The fugitive 
Bolsheviks) 1931-ben, magyarul viszont csak a rendszerváltoztatás után megjelent 
munka célja a Horthy-rendszert külföldről keményen ostorozó, baloldali emigrá-
ciós propaganda ellensúlyozása és leleplezése volt. Mályusz szerint az 1919. márci-
us 21-én bekövetkezett bolsevista államcsíny nyomán „kezdetét vette a legdurvább 
abszolutizmus, a legkíméletlenebb rémuralom”. A kommün vezetői ugyanis „ázsiai 
vörös diktatúrát” vezettek be. Az elnyomó államhatalom nem rendelkezett széleskö-
rű támogatottsággal, mivel csupán „egy maroknyi ember uralkodott és nyomta el a 
polgárságot, meg a parasztságon kívül magát a munkásosztályt is.” Miután pedig a 
szervezett munkásság is ráeszmélt, hogy „nevükben, félrevezetésükkel galád játékot 
űztek vezéreik”, a tanácskormány bukása törvényszerűen ment végbe. Mályusz ezen 
értékelése helytálló volt abban a tekintetben, hogy a magántulajdon minél teljesebb 
felszámolását elérni szándékozó hatalom törekedett arra, hogy a parasztságot és a 
városi középrétegeket megfossza a vagyonától, miközben a kommün internaciona-
lizmusa és antiklerikalizmusa erősen sértette számos vallásos és hazafias ember ér-
zelmeit. 

Mályusz Elemérhez nagyon hasonlóan vélekedett a Tanácsköztársaság cse-
kély társadalmi elfogadottságáról Gratz Gusztáv is az 1935-ben közreadott, A forra-
dalmak kora című monográfiájában, amiben hazánk 1918 és 1920 közötti történel-
mét tekintette át. Szavai szerint a proletárdiktatúra „egy kisebbségnek a terror véres 
eszközeivel fenntartott” uralma volt, és az egész rendszer „visszataszító jelleggel” 
bírt. A szinte teljhatalommal felruházott kormányként működő Forradalmi Kor-
mányzótanácsról, illetve a vidéki direktóriumok tagságáról igen lesújtó vélemény-
nyel volt, mert úgy ítélte meg, hogy azokban „a társadalom szemetje” foglalt helyet. 
Gratz szerint a kommün „senkit nem tett boldogabbá, még a proletár munkásokat 
sem”, sőt a „társadalom javát földönfutóvá tette”. A szerző kimerítően értekezett a 
vörösterrorról, melyet a rendszer egyik alapvetésének tekintett, és azt az álláspontot 
képviselte, hogy a „politikai hatalmat birtokló kisebbség” terror és erőszak nélkül 
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„egyetlen hétig sem maradhatott volna fenn.” Gratz e művében – a korábban idé-
zett tanulmánykötetre támaszkodva – megismételte azon tételét, miszerint a nem 
asszimilált zsidóság vezető szerepet játszott a Tanácsköztársaság működtetésében. 
Ennek okát abban látta, hogy nem voltak áthatva a magyar nemzeteszmétől, s így 
„mohón és skrupulus nélkül” kaptak az internacionalista kommunista eszmék után. 
Gratz zsidósággal kapcsolatos nézeténél mindenképp utalnunk kell arra, hogy a 
közel félmilliós hazai zsidóságnak csupán elenyésző része kompromittálta magát a 
proletárdiktatúrában. Annak rendelkezései éppúgy sújtották a zsidó közép- és nagy-
polgárságot, mint a társadalom nem zsidó tulajdonosrétegeit. A vörösterror ráadá-
sul a köreikben is nagy áldozatokat követelt. A kommün zsidó származású vezetői 
valójában az „osztálytudatuk” miatt csatlakoztak a bolsevista mozgalomhoz, s nem 
etnikai vagy vallási megfontolásokból. 

A Tanácsköztársaság kérdése a 20. század egyik legnagyobb hatású magyar 
történészét, Szekfű Gyulát is foglalkoztatta. Szekfű a kéziratos, csak a 2000-es évek 
elején előkerült Rövid magyar történet 1606–1939 című kötetében Kun Bélát és tár-
sait Lenin „ügynökeinek” nevezte, akik szovjet pénzből próbálták bolsevizálni az 
országot. Akárcsak Mályusz és Gratz, ő is amellett tört lándzsát, hogy hazánkat egy 
„elenyészően csekély kommunista kisebbség” irányította „abszolutisztikus” eszkö-
zökkel. A kommün a terrorra alapozódott, melynek feje, a népbiztos Szamuely Tibor 
„minden formaságtól mentesen” hajtotta végre a kegyetlenkedéseit. Szekfű ezen kí-
vül a Hóman Bálinttal közösen jegyzett Magyar történet általa írt ötödik kötete vé-
gén is érintette néhány mondat erejéig a Tanácsköztársaságot, melyet „történelmünk 
örök mélypontjá”-nak nevezett. 

1945 után

A Horthy-korszak végével és a második világháborúval a magyarországi múlt-
értelmezésben radikális fordulat következett be. A Szovjetunió közvetlen érdekszfé-
rájába került országban a hatalmat magukhoz ragadó kommunisták 1948-tól kezdve 
átalakították a történettudomány intézményes kereteit, és az abban megszerzett be-
folyásuk révén nyomban nekiláttak a nemzeti történelem átírásának, ami immáron 
az ő uralomra jutásukban teljesedett be. 

 A Tanácsköztársaságról alkotott kép változása már 1945-ben megfigyelhető 
volt, amikor a Moszkvából hazaérkezett történész, Andics Erzsébet megjelentette a 
rendkívül leegyszerűsítő, vulgármarxista szemlélettel átitatott brosúráját Fasizmus 
és reakció Magyarországon címmel. Ebben a Horthy-korszak egészét hamisan reak-
ciósnak és fasisztának bélyegezte meg, s ezzel szöges ellentétbe állította a kommün 
időszakát. Andics értelmezésében az 1919. április 7-én lezajlott tanácsválasztások 
(melyeken csakis a kormányzó Magyarországi Szocialista Párt jelöltjei indulhattak, 
a voksolásból pedig kizárták a vállalkozókat, a birtokosokat, a kereskedőket, továb-
bá a papokat és a szerzeteseket) történelmünk „eddig ismert legdemokratikusabb 
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választójoga alapján” zajlottak. Andics a magyar Vörös Hadsereget az „első magyar 
nemzeti hadsereg”-nek nevezte, míg a Tanácsköztársaság 1919-es felvidéki hadjá-
ratát – aminek fő célkitűzése a Kárpátoktól mintegy 200 kilométerre lévő szovjet 
Vörös Hadsereggel történő összeköttetés kivívása lett volna – „igazságos honvédelmi 
harc”-nak, holott a tanácskormány terve nem a történelmi országhatárok visszaállí-
tása volt, sokkal inkább a nemzeti alapon szerveződő forradalmi államok föderáci-
óját akarták létrehozni.

A kommunisták az iskolai oktatást és a tankönyveket is felhasználták a vi-
lágszemléletük propagálásához. Az első 1945 után publikált magyar történelmi 
szintézis, melyet éveken át tankönyvként is használtak, a Köpeczi Béla által 1951-
ben szerkesztett, A magyar nép története. Rövid áttekintés című munka volt. Ebben 
a Tanácsköztársaságról szóló részt Lukács Lajos jegyezte, akinek meglátása szerint 
a proletárdiktatúra „a legteljesebb demokrácia a dolgozó nép számára”. Andicshoz 
hasonlóan ő is arról értekezett, hogy a Vörös Hadsereg „a haza megvédése” érde-
kében fogott fegyvert, majd kezdett „honvédő háborúba”. Lukács úgy vélte, hogy a 
„dicsőséges” 133 nap „a magyar nemzet, a magyar munkásosztály küzdelmeinek az 
1945. április 4-i felszabadulásig a legkiemelkedőbb fejezete. Szerves folytatása volt az 
évszázados magyar szabadságharcoknak és forradalmaknak.”

A Tanácsköztársaság a kommunista történeti kultúra alapvető elemévé a Ká-
dár-korszakban vált. A rendszer számára 1919. március 21-e ellenpontja lett a rendre 
nacionalista és lehetséges kommunistaellenes jelentésekkel azonosított 1848. már-
cius 15-ének, továbbá – s ez volt igazán lényeges – a „forradalmi” 1919-et ellentété-
vé tették az „ellenforradalmi” 1956-nak. A téma népszerűségét és propagandiszti-
kus-kommunikációs erejét jól mutatja, hogy amíg – Apor Péter történész számításai 
szerint – 1949 és 1956 között mindössze nyolc monográfia és tanulmánykötet látott 
napvilágot a kommünről, addig 1957 és 1962 között huszonnégy! 

A Kádár-rendszer első reprezentatív történeti összefoglalójában, a Molnár 
Erik szerkesztésében 1964-ben megjelent Magyarország története második köteté-
ben Siklós András dolgozta fel a Tanácsköztársaságot. E munka a korábbiaknál tár-
gyilagosabb volt abban a tekintetben, hogy kitért a Forradalmi Kormányzótanácson 
belül húzódó ideológiai és személyi feszültségekre, valamint a proletárdiktatúra idő-
vel (belpolitikai okokból, illetőleg a gazdasági nehézségek miatt) csökkenő tömegbá-
zisának problematikájára is. A Vörös Hadsereg északi hadjáratára a „honvédelem” 
fogalma helyett a „felszabadítás” kifejezést használta. A vörösterror ugyanakkor 
csak a túszszedő akciók említése szintjén jelent meg Siklósnál, aki szerint „a prole-
tárdiktatúra létéért vívott élethalálharc körülményei között az ilyesféle rendszabá-
lyok kétségkívül szükségesek, helyesek és indokoltak voltak.” 

Szabolcs Ottó az Unger Mátyással közösen jegyzett, elsőként 1965-ben meg-
jelent, majd az államszocialista időszakban még több alkalommal is kiadott Ma-
gyarország története című, népszerűsítő történeti munkájában a 133 napot „szocia-
lista forradalom”-nak nevezte. Szabolcs a Tanácsköztársaság „hősies vállalkozását” 
az 1871-es párizsi kommünhöz, illetve az 1917-es oroszországi bolsevista forrada-
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lomhoz hasonlította. A tanácshatalom szerinte „gigászi küzdelembe” fogott „egy új 
jövő” megalapozása érdekében, melynek részeként sok szociális intézkedést vezet-
tek be (béremelés, ingyenes orvosi ellátás, gyereknyaraltatás stb.). A magántulajdon 
erőszakos szocializását azonban a szerző úgy értékelte, hogy azzal az állam csupán 
csak „át akarta alakítani a velejéig kóros magyar társadalmat.” A belső ellenségekkel 
szembeni harc élén „a kommunisták legjobbjai”, Korvin Ottó és Szamuely Tibor áll-
tak, míg a külföldi intervenciós csapatok ellen indított északi hadjárat alkalmával az 
„1848–1849-es forradalmi és honvédelmi harc leglelkesebb napjai elevenedtek meg.” 
A románoktól 1919 nyarán elszenvedett katonai vereség után viszont a Forradalmi 
Kormányzótanácsot „a bomlott hadsereg, árulás, túlerő, elkeseredettség és csalódás 
együttesen arra kényszerítette”, hogy távozzon a hatalomból. 

A Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulóján, 1969-ben publikálta 
Hajdu Tibor A Magyarországi Tanácsköztársaság címet viselő monográfiáját, ami 
a korszakban kötelező ideológiai kiegészítések (ún. „vörös farok”) ellenére is a téma 
első szakszerű összegzésének tekinthető. Hajdu azt az álláspontot képviselte, hogy a 
kommün „a forradalmi honvédelem jegyében született”, de „nem volt nacionalista 
jellegű, célja nem a határok korrigálása, hanem ledöntése” volt. Könyve részletek-
be menően fejtette ki, hogy a tanácskormány első hetekben tapasztalható szilárd és 
széleskörű támogatottsága miért fogyatkozott meg: a szerző a kommün „legsúlyo-
sabb hibájának” a földosztás elmulasztását tartotta, de akadtak más jellegű gazdasá-
gi bajok is (infláció, kettős pénzrendszer, nyersanyaghiány stb.). Az 1945 után szü-
letett munkákkal ellentétben Hajdu kötete hasábjain nyíltan értekezett arról, hogy 
a munkásmozgalmi vezetők és a baloldali intellektuelek társadalmi összetételéből 
adódóan a Forradalmi Kormányzótanács tagjainak „mintegy 60%-a nem felelt meg 
Bangha páter igényeinek”, azaz izraelita származású volt (egy 2012-es, Rubicon-béli 
írásában pontosított: számításai alapján az arányuk 57% és 68% között mozgott a 
Tanácsköztársaság különböző időszakaiban). A vörösterrort illetően a túszejtéseken 
túl már négy, Cserny Józsefhez és a Lenin-fiúk néven hírhedtté vált terrorkülönít-
ményhez köthető gyilkosságról is beszámolt, ám a további kegyetlenkedések szerin-
te csak az „ellenforradalmi sajtó” kitalációi voltak.

Hét esztendővel később Hajdu Tibor lett a kommünről szóló fejezet felelőse a 
hazánk történelmét szintetikus igénnyel összefoglalni kívánó, és eredetileg tíz köte-
tesre tervezett (de végül csak hét részletben kiadott) Magyarország története-sorozat 
elsőként elkészült, 8. kötetének. Ebben kisebb változtatásokat tett a hét évvel azelőtt 
lefektetett gondolataihoz képest. A felvidéki hadjáratot „honvédő” háborúnak ne-
vezte és bőséges terjedelemben értekezett róla. A vörösterrorról viszont lényegesen 
rövidebben szólt. Megfogalmazása szerint „bírói ítélet nélkül” 12 embert végeztek ki, 
míg a „forradalmi törvényszékek ítéletei alapján” 27-et. A Forradalmi Kormányzó-
tanács izraelita származású tagjai kapcsán ugyancsak szűkszavúbb volt a korábbi-
hoz képest: a testület tagjai között „igen sok zsidó származású volt. Ezt a körülményt 
az ellenforradalmi antiszemita agitáció nagymértékben kihasználta” – írta.

1977-ben a Valóság társadalomtudományi folyóiratban két részletben jelent 
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meg egy fiatal, kecskeméti segédlevéltáros, Romsics Ignác írása a Kalocsa környékén, 
1919 nyarán kirobbant parasztfelkelésről, amely A Duna melléki ellenforradalom cí-
met viselte. Romsics szakítani kívánt a kánonnal abban, hogy bizonyítani igyeke-
zett: a rendszer bukása elsődlegesen belső, és nem külső okokra vezethető vissza. 
Merthogy a Tanácsköztársaság 1919 júniusára már a „tulajdonképpeni osztálybázi-
sa”, azaz a városi ipari munkásság és az agrárproletariátus körében is népszerűségét 
vesztette. Ennek számos oka volt, a szociális problémáktól elkezdve az élelmiszer- és 
áruhiányon át egészen a vásárlóértékkel alig bíró fizetőeszközig. A Duna–Tisza-kö-
zének birtokos parasztságát mindemellett súlyosan érintette – és ellenállásra is sar-
kallta – a sok esetben nemcsak a tanácskormány, hanem a frontok hátsó vonalaiba 
vezényelt vagy pihenőre küldött vöröskatonák általi élelmiszer- és állatbegyűjtés.

Romsics Ignác tanulmányának publikálása után két évvel, 1979-ben tette köz-
zé Borsányi György, az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének munkatársa a Kun 
Béla. Politikai életrajz című, tudományos igénnyel írt monográfiáját a Tanácsköztár-
saság tényleges vezetőjéről. A könyv historiográfiai érdekességét elsősorban az adta, 
hogy miután a szerzője – többek között – kritikával illette Kun Bélának az 1919-
et követő emigrációjában kifejtett, megosztó szerepét, a forradalmár unokája, Kun 
Miklós történész Szerényi Sándoron, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának 
elnökén keresztül elérte, hogy a munkát megjelentető Kossuth Kiadó bevonja, sőt 
megpróbálja visszahívni még a már eladott köteteket is.

Röviddel a rendszerváltoztatás előtt, 1985-ben jelent meg Balogh Sándor szer-
kesztésében a Magyarország a XX. században című tankönyv, melyben Gergely Jenő 
szerezte a kommünről szóló fejezetet. Szerinte a Tanácsköztársaság ugyan „a for-
radalmi honvédelem jegyében született”, valójában mégis „mindenfajta államhatár 
és nemzeti elkülönülés lerombolása” érdekében szállt harcba. Gergely részletesen 
ismertette a tanácskormány folyamatosan nehézségekkel küszködő gazdaságpoliti-
káját, de szociális intézkedéseit, valamint művelődéspolitikáját is. Az utóbbinál szót 
ejtett arról, hogy a proletárdiktatúra egyházpolitikáját „túlzó radikalizmus” jelle-
mezte – kimondták az állam és az egyház teljes szétválasztását, eltörölték a kötelező 
hittanoktatást az iskolákban, a papokat egyházi állásuk elhagyására szólították fel 
stb. –, ami „a vallásos lakosság elégedetlenségét váltotta ki”. Gergely Jenő megje-
gyezte, hogy a románok ellen júliusban indított támadás a Tiszánál – mely a pro-
letárdiktatúra végét hozta magával – az ellenség túlereje miatt „eleve kudarcra volt 
ítélve”, ám a haderő egy része, elsősorban a tisztikar, már a visszafoglalt felvidéki 
területek átengedésekor a „hősi harcok eredményének feladása” után szembekerült 
a Tanácsköztársasággal. (Georges Clemenceau francia miniszterelnök ezt két jegy-
zékben is követelte Kun Bélától. Cserébe az első táviratában felajánlotta, hogy a ta-
nácskormányt meghívják a párizsi békekonferenciára, a másodikban pedig ígéretet 
tett a román uralom alatt álló Tiszántúl átadására. A külügyi népbiztos a francia 
kormányfő második ajánlatát fogadta el.)
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A rendszerváltozás után

A megszálló szovjet csapatok kivonulását és a rendszerváltoztatást követően 
létrejött politikai pluralizmushoz hasonlóan 1989 után a Tanácsköztársaság megí-
télése is sokszínűvé vált. Az 1919-es kommün mindazonáltal nem tartozott a törté-
netírói szempontból legnépszerűbb témák közé, mivel kevés új adatok, források fel-
tárásán alapuló munka született. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a fiatalabb 
történész-generáció tagjai közül Apor Péter a proletárdiktatúra 1945 és 1989 közötti 
emlékezetéről, Bödők Gergely a vörösterrorról, Szabó Viktor a kommün propagan-
dájáról, míg Vörös Boldizsár a Tanácsköztársaság szimbolikus politikájáról közölt 
mérvadó, az 1919-es események mélyebb és árnyaltabb megértését segítő, friss mű-
veket.

Az 1989 után kiadott nagy összefoglaló munkák közül elsőként L. Nagy Zsu-
zsa egyetemi jegyzete érdemel említést, amely 1991-ben Magyarország története 
1919–1945, majd négy évvel később Magyarország története 1918–1945 címmel jelent 
meg. Az utóbbi műben a szerző amellett érvelt, hogy „Közép-Európa első szovjet 
típusú hatalmának” társadalmi bázisa kezdetben nagy volt, mert az 1919 márciusára 
eluralkodott „kaotikus állapotokkal” szemben „erős, határozott hatalmat érvénye-
sített”, és szembehelyezkedett a párizsi békekonferencia döntéseivel, ez által a társa-
dalom széles rétegei „a nemzeti érdekek védelmezőjét látták benne.” Támogatottsága 
viszont az átgondolatlan gazdaságirányítás, az egyházellenes lépések, a rekvirálások 
vagy éppen a szesztilalom miatt egyre csökkent. L. Nagy szerint mivel a munkás-
mozgalomban – s így a Tanácsköztársaság vezetői között is – „nagy számban voltak 
zsidók, az ellenforradalom antiszemita propagandájának hatását erősítette. Olyan 
tragikusnak mondható helyzet alakult ki, amelyben az ellenforradalom kisajátíthat-
ta a nemzeti trikolort.” A könyv a vörösterror kérdését csak annyiban érintette, hogy 
a „rendszerellenes akciók” letörése Szamuely és „különleges alakulata” nevéhez volt 
köthető, aki „kemény ítéletekkel” fékezte meg az ellenforradalmi mozgalmakat. 

A vörösterrorról, illetve általában a Tanácsköztársaságról L. Nagynál jóval 
kritikusabban fogalmazott Ormos Mária az 1998-ban kiadott, Magyarország a két 
világháború korában címet viselő monográfiájában. Ő úgy ítélte meg, hogy a prole-
tárdiktatúra nem oldotta meg a földkérdést, az ipari termelés szintje alacsony volt, 
a szociális intézkedések pedig az általános áruhiány és az infláció okán érdemben 
nem javítottak a lakosság helyzetén. A csendőrség és a rendőrség helyébe szervezett 
Vörös Őrségek „vagy működtek, vagy nem, esetleg igazságosak voltak, esetleg nem.” 
Májustól a megszaporodó ellenforradalmi cselekmények miatt „a terror eluralkodá-
sa” volt jellemző: Szamuely „minden formalitást félretéve” hozott halálos ítéleteket, 
míg Cserny „egy ideig bántatlanul gyilkolhatott szerte az országban.” A Tanácsköz-
társaság bukását végül a morálisan leromlott és számszerűen alárendelt helyzetben 
lévő Vörös Hadsereg románokkal szembeni kudarcos tiszai offenzívája hozta el 1919 
nyarán.
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A bolsevisták hatalomra jutása hazánk életében „gyors és mélyreható, a ha-
gyományokkal szinte minden téren szakító átalakulást kezdeményezett” – fogalma-
zott Romsics Ignác az 1999-ben írt Magyarország története a XX. században című 
egyetemi tankönyvében. Romsics a rá jellemző távolságtartó tényszerűséggel mutat-
ta be, hogy a kommünt főképpen a városi munkáscsoportok és bányászok, illetőleg 
a kultúra területén a századelő modern fiataljai, valamint a régi renddel szembe-
forduló öregek támogatták. Velük szemben álltak az egykori társadalmi és politikai 
elit képviselői, a tulajdonos középpolgárság, továbbá a parasztság. Szintézisében szót 
ejtett arról is, hogy a tanácskormánynak minden erőfeszítése ellenére sem sikerült 
úrrá lennie az élelmezési és ellátási nehézségeken. Ráadásul a 133 nap alatt „több 
terrorista szellemű felfegyverzett különítmény működött”, amik az „eszközeikben 
nem válogattak”. S bár a proletárdiktatúra bukását a románoktól elszenvedett vere-
ség hozta el, a Vörös Hadsereg már a Felvidék június legvégén kezdődő kiürítésekor 
bomlani kezdett. 

Államcsínynek minősítette Kun Béláék uralomra kerülését Salamon Konrád, 
a 2001-ben publikált, Nemzeti önpusztítás 1918–1920 címet viselő monográfiájában. 
Véleménye szerint „a proletárdiktatúrával a magyar társadalom, a magyar munkás-
ság legszélsőségesebb és legértéktelenebb elemei kerültek hatalomra.” Salamon igen 
negatív tükörben mutatta be a kommünt. Szerinte a kommunista eszme Magyaror-
szágon 1919-ben aratott első ízben diadalt „a józan ész fölött”. Úgy ítélte meg, hogy 
a Károlyi-kormányzat tehetetlensége és az antanthatalmak „kielégíthetetlen terü-
letrabló mohósága” együttesen vezettek ahhoz, hogy bekövetkezzen „egy végzetes 
történelmi tévedés”, a Tanácsköztársaság. Oldalakon keresztül taglalta a vörösterror 
kegyetlenkedéseit, hozzátéve: a bolsevikok kíméletlen gyilkosságait még így is „vég 
nélkül lehetne sorolni”. Salamon Konrád a könyvében leszögezte azt is, hogy bár a 
Forradalmi Kormányzótanácsban jelentős volt az izraelita származásúak aránya, „a 
proletárdiktatúra tragédia volt mind a zsidó magyarok, mind a keresztény magya-
rok számára, s az sem feledhető, hogy mindkettőnek a döntő többsége szemben állt 
azzal.” 

Felsorolásom végére a Napvilág Kiadó gondozásában Kérdések és válaszok 
1918–1919-ről címmel jegyzett, több szerzős, tudományos ismeretterjesztő kötetet 
hagytam, ami dacára annak, hogy 2018 tavaszán jelent meg, rövid idő alatt histo-
riográfiai fontosságra tett szert. Mégpedig azért, mert heves közéleti vita robbant ki 
körülötte. A műben kétségkívül szerepelnek erősen vitatható kijelentések, főképpen 
a vörösterrorra vonatkozóan. A munka a vörösterror kifejezést több ponton is – ér-
zésünk szerint helytelenül – idézőjelbe téve használja, mondván, „a kivégzettek és 
más módon megöltek száma más forradalmakhoz hasonlítva nem volt magas”. Ami 
– példának okáért az 1917 és 1922 dúló orosz polgárháború vérengzéseinek áldozat-
számaihoz viszonyítva – igaz, mégsem ad felmentést a vörösterrornak, valamint a 
benne szerepet vivőknek. Emellett a számos beszédében és írásában a (vörös)terror 
szükségességét hangsúlyozó, továbbá a kivégzések többségénél jelen lévő Szamuely-
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ről azon állítás olvasható a kötetben, miszerint „nem volt vérszomjas figura”, hanem 
„érzékletes jellemzését” Lengyel József adta meg az 1958-ban megjelent Prenn Ferenc 
hányatott élete című regényében (Korvin Ottó a „kemény eljárást” szükséges rossz-
nak tartotta, Cserny József szükségesnek és jónak, Szamuely Tibor csupán szüksé-
gesnek). Azaz egy olyan szépirodalmi alkotásban, amelynek végén maga az alkotója 
is elismerte: „ez a regény nem hiteles történelem. Még ott se, ahol az író történelmi 
személyeket néven nevez vagy szólaltat meg.”

Összegzés

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy az 1919-es Tanácsköztársaság 
megítélése a magyar történetírásban koronként és politikai berendezkedésenként 
igencsak változott. 

A Horthy-korszakban született művek elsősorban azt próbálták bizonyítani, 
hogy a magyar történelem folyamatosságát megtörő, bolsevista diktatúra egy szűk, 
Szovjet–Oroszországból támogatott kör műve volt. Túlhangsúlyozták az izraelita 
származású személyek részvételét a kommün vezetésében és működtetésében, iga-
zolandó azt az antiszemita toposzt, mely szerint a hazai zsidóság a dualizmus korá-
ban megszerzett kulturális és gazdasági hatalma után ekkor már a politikai irányítás 
megkaparintására törekedett. Kimerítően értekeztek a vörösterror tényeiről és rém-
tetteiről is.

Az államszocialista időszakban íródott munkák ellenben igyekeztek kerülni 
a vörösterror kérdését (nem úgy a fehérterrorét!), illetve a zsidó származású vezetők 
problematikáját. Bőséges terjedelemben foglalkoztak viszont a Tanácsköztársaság 
„honvédő”, vagy esetleg „felszabadító” harcaival, a „dicsőséges” 133 napot pedig a 
magyar forradalmi hagyományba szervesen illesztették bele. 1945 és 1989 között 
ugyanakkor – miközben a kommunista emlékezetkultúra számára alapvetően pozi-
tív volt a kommünhöz való viszonyulás – a hivatalos történetírásban lassú szaksze-
rűsödés volt megfigyelhető a proletárdiktatúra értékelését illetően. 

A rendszerváltoztatást követően, az ideológiai kötöttségektől mentesülve, 
nem alakult ki újabb kanonizált kép a Tanácsköztársaságról. Emiatt egyes aspektu-
sait – például a vörösterrort – napjainkig igen eltérően értékelik a történészek, akár-
csak a magyar társadalom és közvélemény jobb- és baloldala. Mindez megnehezíti 
múltunk egy szeletének konszenzuális alapon történő lezárását, és egy sikeresebb 
jövő lehetőségének megalapozását. 

*
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Melléklet – forrásrészletek

A magyar bolsevisták jellemvonásai
Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia kommün alatt rövid ideig fogva 
tartott elnökének lesújtó véleménye a Tanácsköztársaság vezetőiről, a Gratz Gusztáv 
szerkesztette A bolsevizmus Magyarországon című tanulmánykötet hasábjain. Ber-
zeviczy a magyarországi kommunistákat többségében tehetségtelen, korrupt és ha-
zafiatlan társaságnak tartotta, akik 1919. március 21-én a Károlyi-kormány tehetet-
lenségét kihasználva kerültek hatalomra. 

„Abban a társaságban, amely a körülmények szerencsétlen találkozása, az an-
tant elvakult igazságtalansága, a magyar nemzetnek a kétségbeeséstől való fásultsá-
ga s a március 21-iki forradalmat megelőző kormány könnyelműsége vagy gyáva-
sága következében a hatalmat ez országban magához ragadta, közveszélyes őrültek 
mellett voltak kétségkívül nagytehetségű, nem közönséges készültségű s értékes 
energiával bíró emberek is; voltak végül meggyőződésnélküli korrupt alkalmazko-
dók és kapaszkodók; de egy dologban megegyeztek mind: hogy nem volt se lelkiis-
meretök, se hazafiságuk. S azonkívül volt még egy uralkodó jellemvonása ennek a 
kormányzatnak, amely szomorúan különbözteti meg más, talán vérengzőbb, talán 
még kártékonyabb terroristák uralmától, az, hogy minden igazi, tiszta fanatizmus 
híján az úgyis rövid idejünek ígérkező hatalom minél teljesebb kiélvezésére s minde-
nekfölött minél több pénz összeharácsolására irányult. Uralkodjunk és zsebeljünk! 
ezt a jelszót lehetett volna a magyar szovjetház kapujára írni.” 

(Berzeviczy Albert, A bolsevizmus uralma alatt Budapesten, In A bolsevizmus Magyarorszá-
gon, szerk. Gratz Gusztáv, Budapest, Franklin Társulat, 1921, 780–781.)

A proletárdiktatúra csőcselékuralmáról
Gratz Gusztáv, a neves gazdasági szakember és történetíró meglátásai a kommün kor-
rupt rendszeréről írt, az általa jegyzett A forradalmak kora című monográfiában. Úgy 
ítélte meg, hogy a tanácskormány nem volt képes javítani a társadalom széles rétege-
inek szociális helyzetén, miközben a diktatúra vezető alakjai korlátlan hatalmukat 
kihasználva szinte már „paradicsomi” körülmények közt éltek. 

„A proletárdiktatúra senkit sem tett boldogabbá, még a proletár munkásságot 
sem, akik, ha privilegizált helyzetben is voltak, mégis éheztek és nyomorogtak és a 
kisparasztokat sem, akik elégedetlenségüket minden alkalommal nyíltan kifejezésre 
juttatták. A társadalom javát földönfutóvá tette és akik otthon maradtak, azokkal 
minduntalan éreztették, hogy csak tűrik őket. Kizavarták őket otthonukból és az 
elviselhetetlenség fokáig szállították le életnívójukat. Azon a maréknyi emberen kí-
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vül, akit a rendszer hatalomhoz és az élvezetek teljességéhez juttatott, csak azoknak 
volt hasznuk a proletárdiktatúrából – de ezekre nézve azután valóságos paradicsom 
volt –, akik a bekövetkezett állapotokat aljas ösztöneik kielégítésére, fosztogatásokra, 
rablásokra, erőszakoskodásokra használták fel. Néhányat közülök megbüntettek, de 
ez csak az ostobákkal és ügyetlenekkel történt meg. Aki tanulta a módját, annak 
semmitől sem kellett félnie. A proletárdiktatúra csőcselékuralom – ochlokrácia – 
volt a javából.” 

(Gratz Gusztáv, A forradalmak kora. Magyarország története 1918–1920, Budapest, Magyar 
Szemle Társaság, 1935, 124.)

A kommün mint a magyar történelem 
csúcspontja
Szemelvény Lukács Lajosnak A magyar nép története. Rövid áttekintés című marxis-
ta történeti szintézisben megjelent írásából. Az ELTE néhai Lenin Intézetének munka-
társa a Tanácsköztársaságot a magyar forradalmi hagyomány szerves folytatásaként, 
történelmünk egyik csúcspontjaként értékelte. A kommün dicsőségének emléke pedig 
szavai szerint még a Horthy-korszak „elnyomása” idején sem halványult meg a mun-
kásosztály körében. 

„A Tanácsköztársaság a magyar nemzet, a magyar munkásosztály küzdelme-
inek az 1945. április 4-i felszabadulásig a legkiemelkedőbb fejezete. Szerves folyta-
tása volt az évszázados magyar szabadságharcoknak és forradalmaknak. A Magyar 
Tanácsköztársaság rövid fennállása alatt a magyar munkásosztály azzal, hogy hazá-
ját védelmezte az imperialista rablók ellen, segítséget nyújtott Szovjet–Oroszország-
nak, mely ebben az időben mért súlyos csapást Kolcsak ellenforradalmi csapataira. 
Így a Magyar Vörös Hadsereg harca az ország függetlenségéért egyben következetes 
nemzetközi harc is volt, mely a forradalmi internacionalizmus jegyében testvéri szö-
vetségbe kovácsolta a magyar és orosz népet.

A Tanácsköztársaság emléke a magyar munkásosztály, a magyar dolgozók 
lelkébe mélyen belevésődött. A Horthy-reakció huszonötéves szomorú korszakában 
a bilincsbe vert, megalázott, elnyomott magyar munkásosztály és az egész dolgozó 
népünk erőt és bizakodást merített az első proletárdiktatúra emlékéből új küzdel-
meihez. Az ellenforradalom és fasizmus minden kegyetlensége, terrorja sem tudta 
megtörni népünket.” 

(Lukács Lajos, A Tanácsköztársaság és az első proletárdiktatúra Magyarországon, In A ma-
gyar nép története. Rövid áttekintés, szerk. Köpeczi Béla, Budapest, Művelt Nép Könyvkiadó, 
1951, 430.)
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A magyarországi kommunisták  
és a nemzeti érzés
Részlet Hajdu Tibor A Magyarországi Tanácsköztársaság címmel, 1969-ben megje-
lent könyvéből, ami az 1919-es hazai kommunisták nemzeti érzéshez való viszonyát 
taglalta. Hajdu amellett érvelt, hogy a forradalmárok elfogadták azt, hogy a jövőben a 
magyar nemzet és a magyar állam határai nem esnek majd egybe, s emiatt is nem vál-
tak nacionalistává. A nemzeti szempontok osztályérdekek fölé helyezését elvetették, de 
a „szülőföld természetes szeretetét” nem. 

„A forradalom nem volt nacionalista jellegű, célja nem határok korrigálása, 
hanem ledöntése – igaz, hogy az adott helyzetben tisztán magyar nemzeti szempont-
ból sem lehetett ennél jobbat elképzelni. Semmiféle kilátás nem volt arra, hogy az 
egész magyarság egy magyar állam határai közt éljen együtt, a dunai konföderáció 
megvalósítása pedig – Párizs és főleg a szomszéd országok nemzeti burzsoáziája el-
lenkezése folytán – csak nemzetközi szovjetköztársaság műve lehetett. A proletár-
forradalom internacionális érdekei tehát úgy találkoztak a nemzeti érdekekkel, hogy 
a forradalmárok nem kerültek a nacionalizmus vonzásába.

A kommunistákban mindenkor volt annyi nemzeti érzés, mint Windisch-
graetzben vagy Wekerlében, de a polgári forradalom előtt és után is elutasították a 
munkásság nevében a honvédelem hazafias kötelességét, a hazafias, nemzeti szem-
pontok primátusát az osztályszempontok felett – szemben a szociáldemokratákkal, 
akik az őszirózsás forradalom után úgy vélték, hogy a nép elnyerte az állampolgári 
jogokat, tehát vállalnia kell az állampolgári kötelességeket is. (A haza másik, általá-
nos értelmezését, a szülőföld természetes szeretetét, ami nem jár jogokkal és köteles-
ségekkel, a munkásság sohasem vetette el.)” 

(Hajdu Tibor, A Magyarországi Tanácsköztársaság, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1969, 61.)

A vörösterror
Ormos Mária az 1998-ban megjelent, a Magyarország a két világháború korában cí-
met viselő kötetétben úgy vélte, hogy a proletárdiktatúra az ingatag belső helyzetének 
megszilárdítása érdekében folyamodott a vörösterror eszközéhez. Ahogyan szűkült 
a rendszer társadalmi bázisa, úgy került sor egyre több atrocitásra. Számos esetben 
„egyes személyek önkényes döntésein” múltak a halállal végződő, statáriális eljárások, 
melyek főképpen Szamuely Tibor és Cserny József nevéhez voltak köthetők. 

„Magyarországon […] mind gyakrabban került sor rendszerellenes szervez-
kedésre és lázadásra. Mozgolódott minden megsértett réteg és csoport, méghoz-
zá távolról sem a kisajátított tőkések és birtokosok csupán (ők nagyrészt inkább  
emigrációba mentek), de parasztok, tisztnövendékek, vegyes összetételű városlakók, 
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rendőrök, papok stb. A terror eltávolította a Tanácsköztársaságtól azoknak az ér-
telmiségieknek a nagy részét is, akik eleinte egy szebb jövő hajnalát vélték benne 
felfedezni. A válasz erre megtorlás és terror volt, ami a kormányzótanács határozatai 
alapján működött, de sokszor egyes személyek önkényes döntésein múlt, és egyes 
esetekben minden felhatalmazás nélkül ment végbe. A túsz-rendeletet a kormány-
zótanács hozta (április 19-én és május végén vonta vissza), ám nem csak hivatalos 
szervek szedtek túszokat. A forradalmi törvényszékeket is hivatalosan állították fel, 
de halálos ítéleteket nem csak ezek, sőt, főleg nem ezek hoztak. A katonai rögtöníté-
lő törvényszék parancsnoka, Szamuely Tibor ugyanis minden formalitást félretéve 
hozott halálos ítéleteket a hivatalosan hozzá tartozó katonai ügyeken kívül bármi-
lyen más természetű ügyben is. Emellett akadtak egyéni vállalkozók, akik valódi 
vagy vélt sérelmeket akartak megtorolni, illetve a forradalmiságot azonosították az 
erőszakkal. A legtöbb atrocitást valószínűleg egy Cserny József nevű 26 éves fiatal-
ember követte el, aki saját szakállára hozott létre egy állig felfegyverzett terrorcsapa-
tot. Cserny és kommandója egy ideig bántatlanul gyilkolhatott szerte az országban. 
Tetszés szerint szedtek túszokat, és gyilkoltak meg ellenforradalmár vagy gyanúba 
keveredett személyeket. Végül e bandát a hadsereg fegyverezte le (május 19-én), ám 
egyes tagjai nyomozóként tovább tevékenykedtek.” 

(Ormos Mária, Magyarország a két világháború korában, Debrecen, Csokonai Kiadó, 1998, 
57–58.)

 
Szamuely Tibor személyiségrajza
Csunderlik Péter történész jellemrajza Szamuely Tiborról a Kérdések és válaszok 
1918–1919-ről címet viselő, tudományos ismeretterjesztő kiadvány egyik szócikkében. 
Az ELTE BTK oktatója és a Politikatörténeti Intézet kutatója a vörösterror hírhedt 
alakjának arcélét Lengyel József író egyik regényében leírtakra alapozva rajzolta meg. 
Ezzel kívánta megcáfolni a népbiztost „vérben fürdő”, kegyetlen figuraként ábrázoló 
Tormay Cécile-t. 

„Szamuely Tibor a »vörös terror« jelképes figurája lett, pedig nem volt vér-
szomjas figura. Érzékletes jellemzését adta Lengyel József, aki szerint, míg Korvin 
Ottó számára a terror szükséges rossz volt, Cserny József számára szükséges jó, addig 
Szamuely Tibor számára egyszerűen csak szükséges. Ha úgy érezte, hogy a forrada-
lom megköveteli, akkor akasztatott, ha nem látott más megoldást, akkor skrupulus 
nélkül lövetett, de nem akart »vérben fürdeni«, mint ahogy Tormay Cécile írta róla 
a Bujdosó könyvben. […] Tormay kijelentésének képtelensége, miszerint Szamuely 
guillotine-t akart felállítani az akkori Gizella (ma Vörösmarty) téren, már első olva-
sásra is mosolyra fakasztó. […] A Bujdosó könyv horrorregény voltának köszönhető, 
hogy a Tanácsköztársaság szociálpolitikájáról nem sokat olvashatunk benne. Pedig a 
sohasem tervezett guillotine felállítása helyett az volt a Gizella térhez köthető legje-
lentősebb kommün alatti esemény, hogy emancipációs intézkedésként megnyitották 
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a Gerbeaud cukrászdát a munkások előtt, amennyiben felmutatták szakszervezeti 
igazolványukat. Vér helyett kakaót szomjaztak azok a proletárok, akik a kommün 
idején a Gizella teret látogatták.” 

(Csunderlik Péter, Fel akart-e állítani guillotine-t Szamuely Tibor a mai Vörösmarty téren?, 
In Kérdések és válaszok 1918–1919-ről, szerk. Egry Gábor, Budapest, Napvilág Kiadó, 2018, 
72–73.)

Lieber Erzsébet: Fény-sziget 2.
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