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SZAMOSI LÓRÁNT 

Az őszirózsás forradalomtól a konszolidáció kezdetéig 

(Magyarország 1918 és 1921 között) 

 
1. A dualista rendszer összeomlása 

 

   Még harcoltak a Monarchia egységei az olasz fronton mikor a birodalom már az összeomlás 

szélére jutott. 1918. október 25-én megalakult a Magyar Nemzeti Tanács gróf Károlyi 

Mihály vezetésével. Még a hónap folyamán a csehek, a horvátok, szlovákok kimondták a 

birodalomtól való elszakadásukat. IV. Károlynak a konföderáció létrehozásáról szóló 

kiáltványa későn jött. Október végén azonban nem csak a Monarchia omlott össze, hanem a 

régi államhatalom is. Magyarországon egyszerre jelentkeztek a társadalmi, gazdasági, katonai 

és politikai válság tünetei. A békés fejlődés útja lehetetlenné vált. Szeptember-október 

folyamán izzott a levegő és mindenki a forradalomról, a régi rend tarthatatlanságáról beszélt. 

   Szabad, független Magyarországot kívánt a többség erős szociális és demokratikus 

vonásokkal. Egyelőre azonban csak a Nemzeti Tanács felállításáról volt szó, forradalomról 

nem. Bécs kétszínű és a polgári erőkkel szemben ellenséges magatartása miatt október 28-án 

már nagy tömeg követelte a kormány megalakítását, és a Várba vonult, hogy József 

főhercegtől kikényszerítse mindezt. A Lánchídon azonban a katonaság a tömegbe lőtt. A 

tömeg Károlyit szerette volna a miniszterelnöki székben látni. A Nemzeti Tanácshoz közben 

sorra csatlakoztak az állami élet fontos szervei: a rendőrség, a posta, a katonaság. Október 

31-én a közakaratnak engedve a főherceg kinevezte Károlyit miniszterelnökké. Ezzel győzött 

a forradalom. Ezen a napon katonák egy csoportja megölte gróf Tisza Istvánt, akit a régi 

rendszer jelképének tartottak és őt tették felelőssé a háborús vereségért. Győzött a polgári 

demokratikus forradalom Magyarországon. De maga a polgári rendszer nem jött létre, csak 

egy kísérlet maradt.  

Az okok: 

 A polgárságunk gyenge, amely a tömegbázist kellett volna, hogy jelentse. A magyar 

polgárság száma elenyésző. A polgárság nagyobbik fele nem politizált. 

 Hiányoztak a demokratikus előzmények a korábbi időszakból. 

 Úgy osztották ki a legszélesebb jogokat a tömegeknek, hogy semmilyen garancia nem volt 

arra, hogy a jogos igények ki is lesznek elégítve. 

 Nem valósult meg a demokratikus erők összefogása. Károlyi nem tudott integráló 

személyisségé válni. 

 A kormány nem tudott megegyezni a parasztsággal sem, pedig ezzel egy igen komoly 

társadalmi réteget tudott volna maga mellé állítani. Minden demokratizálási kísérlet 

kiindulópontja Magyarországon ugyanis csak a földreform lehetett. 

 A törvényhozás teljesen el volt zárva a néptől. Nem állítottak fel egy olyan új 

adminisztrációt, amely közvetlen kapcsolatban állt volna a tömegekkel. A tisztviselői, 

politikai garnitúra ugyanaz maradt, mint a dualizmus korában volt. 

 Károlyiék nem ültek le tárgyalni a gazdasági élet vezető szereplőivel sem, mint például a 

Gyáriparosok Országos Szövetsége. A gazdasági felemelkedésnek ez igen fontos záloga 

lett volna. A nagytőke hiányzott a kormány támogatói közül. 

 Óriási hiba volt az is, hogy nem volt rendes törvényhozó testület, nincs ideiglenes 

alkotmány, nincsenek törvények. 

 A vármegyékben, az alsó szintű közigazgatásban nem álltak fel új testületek, hanem a 

régieket egyszerűen kibővítették. 
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A Károlyi vezette kormány előtt óriási problémák vártak megoldásra: 

 A békeszerződés megkötése, a dualista állam lebontása, új gazdasági, politikai 

kapcsolatok kiépítése az új államokkal. 

 Törvényhozás, közigazgatás demokratizálása. 

 A tömegek lecsendesítése: földreform, szociális reformok stb. 

 A gazdaság újbóli beindítása, talpra állítása. 

 Nemzetiségi kérdés megoldása. 

Ezek a feladatok eleve megoldhatatlanoknak tűntek az előbbiekben leírt okok miatt Az 

országban a vagyon- és közbiztonság tragikus állapotban volt: rablások, fosztogatások, 

brutális fellépés az állam képviselőivel szemben, parasztlázadások. A kormány teljesen 

tehetetlennek bizonyult az anarchiával szemben. Emiatt a középrétegek, tulajdonosok már 

eléggé korán elvesztették a Károlyiba vetett bizalmukat. 

   Fontos lett volna, hogy a kormányt és az országot egy erős hadsereg is támogassa, nem csak 

a belső rend miatt, hanem a külső fenyegetettség végett is. Linder Béla, a hadügyminiszter 

azonban szélnek eresztette a frontról haza jövő katonákat! A sorsukra hagyott, elégedetlen 

katonák alkották jórészt a rabló és fosztogató bandák tagjait. Jászi Oszkár a Polgári 

Radikális Párt vezetője azt javasolta a kormányban, hogy adjanak földet a katonáknak és 

akkor az új hatalom mellé fognak állni. Ez azonban nem történt meg. A tömegek 

kiábrándultságát kitűnően használta ki saját maga számára a Szociáldemokrata Párt, de még 

jobban a Kun Béla vezette bolsevikok (Kommunisták Magyarországi Pártja). 

   Külpolitikai téren a legnagyobb gondot a békeszerződés kérdése okozta. Az hamar világossá 

vált, hogy ezt a kérdést az antant a november 3-án megkötött páduai fegyverszünettel nem 

tekinti lezártnak. A Monarchia megszűnt, most már csak Magyarország van, és annak alá kell 

írnia egy új egyezményt. A Károlyi vezette delegáció Belgrádban tárgyalt a francia 

parancsnokkal Franchet d’ Esperey ezredessel. Károlyi itt is békevágyát, antantbarátságát és 

a wilsoni elvekbe vetett hitét hangoztatta. A francia ezredes viszont a győztesek érdekeit 

kellett, hogy érvényesítse, amelyben benne voltak a kisebb szövetségeseknek (szerbek, 

románok, csehek) tett ígéretek is. 

A kijelölt új demarkációs vonal már jóval beljebb volt a történelmi határoknál: a Szamos felső 

völgye-Marosvásárhely-Baja-Pécs-Dráva folyó vonala. E vonal mögé kellett visszavonni a 

magyar csapatokat. Az új megállapodást november 13-án Belgrádban írták alá a kormány 

képviselői. Az északi határok az egyezmény szerint egyelőre változatlanok maradtak. A 

csehek, románok, szerbek azonban megijedtek, hogy nem teljesülnek az általuk remélt területi 

nyereségek. 1918. november közepétől 1919. január közepéig terjedő időszakban teljesen 

felrúgva a belgrádi egyezményt ezen nemzetek hadseregei benyomultak Magyarország 

területére: a szerbek Dél-Magyarországra, a románok Erdélybe, a csehek a Felvidékre. Ezzel a 

nagyhatalmakat kívánták kész tények elé állítani a majdani béketárgyalások során. Az idegen 

hadseregek feltartóztatására a kormány részéről átfogó, hatékony intézkedés nem történt, 

Károlyiék egyszerűen beérték az állandó tiltakozással. Károlyi úgy gondolta, hogy a katonai 

ellenlépések rontanák Magyarország pozícióit a béketárgyalásokon! Fontos tényező volt 

viszont, hogy sem a tisztikar sem a hadsereg nem állt a kormány oldalán. A tisztek túl 

baloldalinak ítélték meg a kormányt, a legénység viszont az elmaradt földosztás és a szociális 

reformok miatt helyezkedett vele szembe. (A legénységi állomány zömét paraszti származású 

emberek alkották.) Ezt az elégedetlenséget fogják majd kihasználni a Kun Béla vezette 

kommunisták. 

   A polgári demokrácia küzdelmét a konszolidációra az ország területi széthullása kísérte. E 

két esemény időbeli egybeesése határozta meg a polgári demokrácia és Károlyi sorsát is. 

Károlyi határozatlan volt az antant felé, és nem tudta eléggé eltökélten végrehajtani a 

belpolitikai reformokat sem. A polgári demokratikus kísérlet bukása törvényszerű volt.  
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2. A Károlyi- és a Berinkey-kormány 

 

A nemzetiségi kérdés 

   Jászi Oszkár a kormány nemzetiségi ügyekkel foglalkozó minisztere már a háború 

folyamán kidolgozta a magyarok és nem-magyarok további együttélésével foglalkozó 

terveket. Jászi a Monarchiát, a Duna-medencét demokratikus berendezkedésű országok 

szövetségévé kívánta átalakítani. Ebben az államban Ausztria, Magyarország, Csehország, a 

délszlávok és Lengyelország vett volna részt. Magyarországon a nem-magyar lakosság 

számára a lehető legszélesebb autonómiát kívánta biztosítani Jászi. A soknemzetiségű Erdélyt 

konföderációvá akarta átalakítani, ahol a magyar, a román és a szász lakosság teljes 

autonómiával bírt volna. Ezt a tervet nevezték Keleti Svájc tervnek.  Jászi tervét támadták a 

magyar nacionalista és konzervatív körök, de a nemzetiségek is. A nemzetiségek támogatását 

csak akkor nyerhettük volna meg, ha közöttük is megvalósult volna a földosztás, az általános 

választójog és az egyenlő elbírálás elve. A kormány túl későn tette le az asztalra 

engedményeit és tárgyalási ajánlatait. 

Belpolitikai csatározások 

   A kormányt három párt koalíciója alkotta: MSZDP, a Károlyi-párt és a Polgári Radikális 

Párt. A kormány azonban igen eltérő emberekből állt. A régi rend képviselője volt gróf 

Batthyány Tivadar (Károlyi-párt) belügyminiszter, aki nem látta át, hogy az ország az 

állandó forradalom állapotában van, s a régi rend már tarthatatlan. A Polgári Radikális Párt 

rendelkezett jól képzett és művelt vezetőkkel, de ennek a pártnak meg tömegbázisa nem volt. 

(Lovászy Márton, Jászi Oszkár) A szocdemeket Garami Ernő, Kunfi Zsigmond 

képviselte többek között, de Böhm Vilmos által a hadsereg is szocdem ellenőrzés alá került. 

Komoly rivalizálás folyt a kormányon belül a Károlyi-párt és az MSZDP között a minél 

erősebb pozíciókért, ami tovább gyengítette a kormány cselekvőképességét. 

   A közhangulat erősen köztársaságpártivá vált, ami elől az új hatalom sem térhetett ki. A 

Habsburg főherceg egyik motorja volt a köztársasági átalakulásnak, aki ezt demonstrálandó 

polgári nevet vett fel, és így lett Habsburg Józsefből Alcsúti József. A kibővített Magyar 

Nemzeti Tanács átalakult Nagy Nemzeti Tanáccsá, amely november 16-án kikiáltotta a 

Magyar Népköztársaságot. Új alkotmány azonban nem született, egy ideiglenes volt, ami 

lényegében egy öt cikkelyből álló néphatározat. A Nemzeti Tanács nem törvényeket fogadott 

el a későbbiekben sem, hanem néphatározatokat. Nem választottak meg köztársasági elnököt 

sem.  

   Károlyiék hibáit igyekezett kihasználni a novemberben Moszkvából hazatérő Kun Béla, aki 

azonnal hozzálátott az orosz típusú bolsevik propagandához. A katonaságot és a munkásságot 

célozta meg elsősorban, és erőszakos cselekményekre szólított fel. Fontos eszköze volt a 

propagandának a Vörös Újság, a KMP lapja. Kun Bélának egyszerű volt a taktikája: mindent 

ígérni, amihez a pénz főleg Oroszországból jött. A tömegek csalódottságát rendkívül ügyesen 

használták ki a kommunisták, főleg a frontról hazatérő katonák elégedetlenségét.  December 

folyamán sztrájkok, lázadások törtek ki mindenfelé. Ekkor az egyetlen szervezett erő a 

kommunistákon kívül az MSZDP volt. Itt azonban nem volt olyan vezér, aki a tömegek 

bizalmát élvezte volna, és akik voltak azok inkább a kommunistákhoz álltak közelebb. A 

társadalmi elégedetlenség egyre nőtt, a kormány viszont sokat tétovázott. 1918 folyamán 

mindössze három jelentősebb néptörvény született meg: 

I. néptörvény: Az általános és titkos választójogról. (A nőkre is kiterjedt!) 

II. néptörvény: A sajtószabadságot és a cenzúra eltörlését biztosította. 

III. néptörvény: Az esküdtbíróságok felállításáról. 
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   A Károlyi Mihály vezette kormány nem csak a baloldalról, hanem a jobboldalról is igen 

keményen támadták. Még novemberben megalakult a leszerelő tisztek bajtársi szövetsége a 

Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE), amely állandó jelleggel bírálta és 

helytelenítette a kormány intézkedéseit. Decemberre az ország komoly válsághelyzetbe jutott: 

 A belpolitikai és gazdasági zűrzavart nem tudta megszüntetni a kormány. 

 A kommunista és jobboldali támadások. 

 A csehek és románok gyors előrenyomulása. 

 

1919. januárjában a kormányt átalakították és több szocdem taggal bővítették ki hosszas vita 

után, ugyanis a szocdemek nem akarták vállalni egyedül a kormányzás terhét. Károlyi hívei és 

a polgári erők mindinkább kiszorultak a kormányból. Január 11-én Károlyi Mihályt a 

Nemzeti Tanács megválasztotta köztársasági elnökké, utóda a miniszterelnöki székben 

Berinkey Dénes lett korábbi igazságügyminiszter. A legfontosabb megoldatlan kérdés még 

mindig a földreform ügye volt. A szocdemek (a kommunistákkal együtt) a parasztságot a régi 

rend híveinek, reakciósoknak tartották, ezért eleve elzárkóztak a földosztástól. Inkább a városi 

tömegekre igyekeztek támaszkodni.  

   A szocdemek kezdetben lebecsülték a kommunisták mozgalmát, majd később elveikkel 

ellentétesnek vélték az ellenük való fellépést. (Mivel bal oldali erő mindkettő!) Az MSZDP 

tévedett abban, hogy egyedül is meg tud birkózni akár a kommunistákkal, akár a jobboldallal. 

Megszületett néhány további néptörvény is az év elején, amelyek fontosak voltak: 

III. néptörvény: Az egyesülési és gyülekezési jogról. 

V. néptörvény: Az oktatásügy egyházi és állami szétválasztásáról. 

XVI. néptörvény: A néptanácsok felállításáról a helyi közigazgatásban. 

Született még néptörvény a köztársaság védelméről is, amely lehetővé tette a bal- és a 

jobboldali szélsőségek elleni fellépést. Így oszlatták fel a MOVE-t is és léptek fel a KMP-vel 

szemben. Február 22-én letartóztatták Kun Bélát. Még két nappal korábban a kommunisták 

nagy munkástüntetést szerveztek a fővárosban a munkanélküliség miatt, és a tüntetők 

felvonultak a Népszava (szocdem lap) szerkesztősége elé is, ahol lövöldözés és verekedés 

robbant ki. Ezért tartóztatták le Kun Bélát és több vezető társát.  

   Február 16-án jelent meg a földosztásról szóló XVIII. néptörvény, amelynek célja az volt, 

hogy szaporítsa a kis- és középbirtokok számát (5 és 200 hold közötti földek). Életképes és 

erős középparaszti és kisparaszti tulajdonosi réteg létrehozása volt a cél, ezért az úri birtok 

felső határát 500 holdban állapították meg, az e feletti részt pedig kisajátították. A törvény 

végrehajtása késett és Károlyi példája, a kápolnai birtoknak a felosztása nem talált követőkre. 

Már ekkor egyébként többen is a termelőszövetkezetek létrehozását kívánták és megjelentek 

az önkényes földfoglalások is. Januárban határozat született a parlamenti választásokról is, 

amelyet áprilisra írtak ki. Az egyre feszültebb helyzetben azonban ez szinte lehetetlenné vált, 

polgárháborúval fenyegetett a közhangulat. A kommunisták és a szocdemek között a 

különbségek is egyre inkább elmosódtak, most már mindkét erő az összefogásban látta a 

problémák megoldását. 
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A népköztársaság végórái 

   Az antant még korábban katonai megbízottat küldött Budapestre, hogy ellenőrizze a 

győztesek rendelkezéseinek betartását és tartsa a kapcsolatot a magyar féllel. Ő volt Vix 

alezredes, aki március 20-án átnyújtotta az antant újabb ultimátumát a magyar kormánynak. 

Ebben egy új demarkációs vonalat húztak meg Kelet-Magyarországon, és kijelöltek egy 40-50 

km széles semleges sávot a román és a magyar csapatok között. Ez tragédia volt, hiszen újabb 

területekre engedték be a román hadsereget, ami a Hódmezővásárhely-Makó-Békéscsaba-

Szeged-Debrecen-Arad-Nagyvárad vonalig terjedt. A fent említett városok mind ebbe a 

semleges övezetbe kerültek volna. 

   Március elején a szocdemek tárgyalási ajánlatot tettek a kommunistáknak a pártegyesítés 

ügyében. Március 11-én Kun Béla a börtönben diktálta le ennek feltételeit a KMP részéről: 

 A tanácsok hatalmára alapozott proletárdiktatúra. 

 Az ipar és a bankok államosítása. 

 A földbirtokok elkobzása. 

 A földosztás elleni küzdelem. (!) 

 Állam és egyház szétválasztása. 

 A területi integritás elvével való szakítás. (Magyarul lemondás magyar területekről.) 

Károlyi abban látta a kiutat a válságból, ha egy teljesen szocdem kormány alakuljon meg, 

amely együttműködik a kommunistákkal. Ebben az esetben hajlandó volt tovább maradni az 

elnöki székben. De sem, neki sem a polgári minisztereknek nem volt tudomásuk a KMP és az 

MSZDP tárgyalásairól. 

   Március 21-én a kormány határozatot hozott a kommunisták szabadon bocsátásáról és 

lemondott. Még ezen a napon megtörtént a két párt egyesülése Magyarországi Szocialista 

Párt néven. A kommunisták kiadtak egy közleményt Károlyi aláírásával, amelyben tudatták 

az országgal, hogy a kormány átadta a hatalmat a proletariátusnak. Ebből természetesen egy 

szó sem volt igaz. Garbai Sándor elnökletével megalakult az új kormány, amely a 

Forradalmi Kormányzótanács nevet vette fel, tagjai pedig az ún. népbiztosok lettek. Az új 

rendszer a Tanácsköztársaság lett. 

   Az a kísérlet, hogy az összeomlásból polgári demokratikus úton találjon kiutat az ország, 

hogy a magyar társadalom és gazdaság gyorsítsa felzárkózását Nyugat-Európához, elbukott. 

A győztes nagyhatalmak nem hogy nem adták meg a Károlyi-rendszernek a fennmaradáshoz 

szükséges külpolitikai támogatást, hanem egyenes lehetetlenné tették helyzetét. Csakis így 

érvényesíthették hadicéljaikat és a kisebb szövetségeseknek tett ígéreteiket, Magyarország 

rovására. Az 1919. január 18-án megnyíló párizsi békekonferenciára természetesen, mint 

vesztes állam nem kaptunk meghívást, így nem képviselhettük semmilyen formában 

érdekeinket. 
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3. A Tanácsköztársaság 

 

   1919. márciusában a helyzet kulcsa mindenképpen az MSZDP volt. Két vezető, Böhm 

Vilmos és Kunfi Zsigmond meghatározó szerepet játszott a kommunistákkal való 

egyesülésben. A Vix-jegyzék átadása után a Berinkey-kormány igen nehéz helyzetbe került, 

katonai összeomlás fenyegetett. A szocdem vezetők több katonai parancsnokkal is tárgyaltak, 

akik azt mondták, hogy a franciákkal szemben az oroszokra kell támaszkodnunk. Ehhez 

viszont kellettek a kommunisták is. Kun Béláék viszont kiválóan ragadták meg az alkalmat a 

hatalom megszerzésére. Általánosan elfogadott volt az a nézet a világháború után, hogy a 

szenvedések, a nagyhatalmak hibái miatt mindenütt proletárforradalmak törnek ki, tehát a 

szocdemek úgy gondolták, hogy ez nálunk is elkerülhetetlen. 

   Igaz, hogy Garbai Sándor volt a kormányzótanács elnöke, de a tényleges hatalom a külügyi 

népbiztos Kun Béla kezébe került. A tanácshatalomnak kezdetben széles volt a tömegbázisa. 

Az új kormányban mindenképpen az erőt, a határozottságot látták, és remélték, hogy az eddig 

kaotikus állapotokat végre megszünteti az új vezetés. Az új kormány kezdettől fogva szemben 

állt az antant hatalmakkal, s ez sokakban reményt ébresztett, hogy ismét határozottan lesznek 

képviselve nemzeti érdekeink. Főleg a katonai vezetők (Stromfeld Aurél, Julier Ferenc stb.) 

bíztak a kommunistákban. Ne felejtsük el, hogy teljesen békésen, vér nélkül történt meg a 

hatalomátvétel! 

   A bolsevista lélek kizárólag városi produktum volt, mely minden kapcsolatot elvesztett a 

földdel. A kommunisták nem ismerték a magyar falut, a társadalom ¾ részét! Ellenségesek, 

vagy megvetőek voltak a parasztsággal szemben, és a téeszesítéssel teljesen sikerült is maguk 

ellen hangolni a vidék lakosságát. 

   A kommunista hatalom igen szűk területre korlátozódott, hiszen a Tiszántúl román 

megszállás alatt volt, a Dunántúl alapvetően forradalomellenes bázis. Lényegében a nagyobb 

városok, Budapest és környéke jelentette a hatalmi övezetet. A kommunista vezetés három 

célt tűzött ki maga elé: 

 A termelés és a szétosztás kommunizálása. 

Bankok, pénzintézetek, 20 alkalmazottnál többet foglalkoztató üzemek, 100 holdon felüli 

birtokok, a bérházak állami tulajdonba vétele. A földek kommunizálása, azaz a téeszesítés. 

Ez volt a legostobább lépés a kormányzattól, ugyanis egy agrártársadalomban ez végzetes 

hiba! A falu és a város ellentétei a végletekig kiéleződtek. Államosították az iskolákat is 

és bevezették a nyolcosztályos képzést. 

1919. március végén a fentieket Forradalmi Kormányzótanács lényegében végrehajtotta. 

 A bürokrácia, a hatalom kiépítése. 

Eredeti szándéka szerint a kormány inkább le akarta építeni az államot, de az eredmény 

ezzel ellentétes volt: a bürokrácia nőtt, az államhatalom diktatórikussá vált és ki kellett 

fejleszteni egy vörös katonai szervezetet is. 

Március: megalakult a Vörös Hadsereg és a Vörös Őrség, amely karhatalmi feladatokat 

látott el. Felállították a forradalmi törvényszékeket is. 

Április: Ideiglenes Alkotmány megjelenik, és megtartották a tanácsválasztásokat is. A 

román és a cseh támadás miatt a kormány fegyverkezni kényszerült. 

 A kommunista szellemi közeg kialakítása. 

Ez lényegében Lukács György, marxista filozófus vezetése alatt folyt. Sajtótermékek, 

röpiratok, könyvek, propagandaanyagok megjelentetéséről volt szó. 
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   Április folyamán egyre nagyobb lett a társadalmi ellenállás a kormány intézkedéseivel 

szemben: a paraszti megmozdulások mellett vasutassztrájk, és munkástüntetések is voltak. 

Szamuely Tibor, a belső rendért felelős népbiztos sokszor véres eszközökkel törte le a 

hatalomellenes megmozdulásokat. A beszolgáltatási rendelet óriási elégedetlenségi hullámot 

indított el, amelyet növelt még a nyersanyag- és energiahiány is. Bécsben megalakult az ún. 

ABC (Antibolsevista Comité, azaz Antibolsevista Bizottság), melynek vezetője gróf Bethlen 

István lett. 

   Májusban Kun Béla megpróbált egyezkedni az antanttal, hogy vegyék rá a románokat a 

visszavonulásra. Erre Párizs nem volt hajlandó. Május 9-én indult meg a Vörös Hadsereg 

ellentámadása a Felvidéken, a csehek ellen Stromfeld Aurél vezetésével. A hadsereg komoly 

katonai sikereket ért el, amely az antantot is meglepte. Közben Aradon ellenforradalmi 

kormány alakult gróf Károlyi Gyula vezetésével, amely később Szegedre tette át székhelyét. 

   Júniusban a Vörös Hadsereg elérte Eperjest és ott kikiáltották a Szlovák 

Tanácsköztársaságot. Közben a francia miniszterelnök két jegyzékben is követelte a magyar 

erők visszavonását, és cserébe tárgyalást ajánlott Kun Bélának (június 7. első Clemenceau-

jegyzék, június 13. második Clemenceau-jegyzék).  Végül elfogadták a bolsevista vezetők az 

ajánlatot és a harccal megszerzett területekről, kivonták a Vörös Hadsereget! Ez óriási hiba 

volt! Stromfeld lemondott, utóda Julier Ferenc lett. Az antant nem állt szóba ezek után sem a 

magyar vezetéssel, és világosan tudtunkra adták, hogy a románokkal szembeni francia 

fellépés feltétele a kommunisták távozása a hatalomból. 

   Júliusban még a Tisza mentén megkísérelt a Vörös Hadsereg egy támadást a románok ellen, 

de az összeomlott. A román csapatok átkeltek a Tiszán és megindultak Budapest felé. 

Gyengítették a kormányt a szocdemek és a kommunisták közötti ellentétek is: több 

kommunista vezető Kun Bélát túlzott engedékenységgel vádolta, míg a szocdemek a vezetés 

merevségét kárhoztatták. Egyre inkább szűkült a tanácshatalom társadalmi bázisa is. A 

gazdasági bajokon sem sikerült úrrá lenni, az országot az antant kereskedelmi és gazdasági 

blokád alatt tartotta. 

Augusztus 1-én a Forradalmi Kormányzótanács úgy döntött, hogy átadja a hatalmat egy 

szociáldemokrata és szakszervezeti vezetőkből álló kormánynak. Kun Béla és több 

vezetőtársa emigrációba kényszerült. Peidl Gyula kapott kormányalakítási megbízást, akinek 

ún. szakszervezeti kormánya mindössze augusztus 6-ig volt hivatalban. Ezt követően jött a 

megtorlás és a kommunistákkal szembeni leszámolás időszaka. 

   A Magyar Tanácsköztársaság sorsát az pecsételte meg, hogy a nemzetközi erőviszonyok a 

forradalom terjedésének szempontjából kedvezőtlenül alakultak. A győztes nagyhatalmak 

nem tűrhettek meg egy olyan rendszert, amely nyilvánvalóan veszélyeztette az általuk 

kidolgozott közép-európai rendet. A bukáshoz belső okok is hozzájárultak: a gazdasági és 

politikai rendszer, amely több érdeket sértett, mint amennyit kielégített volna. A 

tanácshatalom képtelen volt megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek a nemzet és annak 

területe megvédéséhez kapcsolódtak. 

A két forradalom (az 1918-as polgári demokratikus, és az 1919-es bolsevik) tapasztalata 

rányomta bélyegét az elkövetkezendő évtizedekre. Komoly nyomot hagytak az események a 

Horthy-rendszer társadalmi, gazdasági berendezkedésén is.  Mindkét kísérlet sikertelen volt, 

ezért a következő kormányok programjaiban a parasztság fog előlépni olyan társadalmi 

réteggé, amelyre alapozni kívánják a reformokat. 
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4. Az ellenforradalomtól a konszolidációig 

 

   A Peidl-kormány feladata nem lehetett más, mint annak az időnek az áthidalása, amíg az 

ellenforradalom országosan és kormányszinten is fellép. Lényegében minden feltétel és 

eszköz hiányzott Peidl Gyula kezéből, amely szükséges lett volna a hatalom 

konszolidálásához. Az antant sem ismerte el az új kormányt, a román csapatok pedig 

augusztus 5-én bevonultak Budapestre. Másnap ellenforradalmárok egy csoportja Friedrich 

István vezetésével lemondatta a kormányt, Habsburg József főherceg (királyi megbízotti 

címét megtartotta!) Friedrichet bízta meg kormányalakítással. 

 

Friedrich-kormány (1919. augusztus 6 – november 24.) 

   Az antant Friedrich kormányát sem ismerte el, mivel királypártiakat láttak a kormány 

tagjaiban. (Nem szabad elfelejteni, hogy József főherceg nevezete ki a kormányt, a győztesek 

viszont Párizsban a Habsburgok teljes távozását követelték Magyarországról és Ausztriából 

is!) A szegedi ellenkormány lemondott Friedrichék javára, azonban a szegedi kormány mellett 

megalakult Nemzeti Hadsereg Horthy Miklós vezetésével nem támogatta a kormányt. Nem 

csatlakoztak a kormányhoz a szocdemek és a polgári demokraták sem, pedig az antant csak 

egy nemzeti egységkormányt támogatott volna. 

   Lényegében Friedrich István kormánya semmilyen hatalommal nem rendelkezett, mivel az 

alapvetően az antant, a románok és Horthy hadseregének kezében volt. Az országban minden 

tekintetben az anarchia uralkodott. Elszabadultak az indulatok, megindult a balodaliak, 

kommunisták üldözése. Élen jártak a megtorlásban az ún. tiszti különítmények: a Nemzeti 

Hadsereg tagjai mindenféle bírói ítélet nélkül fogták el és végezték ki a tanácshatalom korábbi 

vezetőit, résztvevőit. Prónay Pál, Ostenburg-Moravek Gyula különítményesei rettegést 

keltettek Siófokon, Tapolcán, Szekszárdon. Megszűnt a jogrend és a vagyonbiztonság. Az 

erőszakos cselekményekből kivették részüket a megszálló román katonák is. A román 

csapatok kivonását most már az antant is szorgalmazta, mivel csak egy konszolidált és 

szuverén országgal lehetett megkötni a békeszerződést. 

   Októberben az antant megbízottat küldött Budapestre tárgyalni a konszolidációról George 

Clerk személyében. El kellett érnie egy minél szélesebb alapokon nyugvó koalíciós kormány 

felállítását illetve, hogy Horthy és hadserege vesse magát alá a törvényes hatalomnak, és 

fékezze meg a tiszti különítményeseket. A legfontosabb politikai erő a konzervatív 

Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) volt. Horthy támogatására lényegében csak ez 

az erő számíthatott. A parasztság és a vidék képviseletét vállalta fel a Nagyatádi Szabó 

István vezette Kisgazdapárt, amelynek programjának középpontjában a földreform állt Az 

antant megbízott tárgyalt még az MSZDP-vel és a polgári demokratákkal is. Miután Horthy 

vállalta, hogy alárendeli hadseregét az új kormánynak, már nem volt akadálya, hogy az 

megalakulhasson és, hogy a román csapatok kivonuljanak a fővárosból és a Duna-Tisza 

közéről. 

   November 16-án Horthy Miklós bevonult Budapestre katonái élén. November 24-én a 

tanítóból lett miniszterelnökkel az élen megalakult a Huszár Károly vezette ún. 

koncentrációs kormány. A tárcák zömét a KNEP kapta, a kisgazdák két tárcát, a liberálisok és 

a szocdemek pedig egy-egy tárcát mondhattak magukénak. 
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Huszár-kormány (1919. november 24. – 1920. március 15.) 

   1918 októbere óta a Huszár-kormány volt az első magyar kormány, amelyet a nagyhatalmak 

elismertek. Az első lépés volt a kormány felállítása az új rendszer törvényesítéséhez, és 

Magyarország visszatéréséhez a diplomáciai életbe. Az új kormány legfontosabb feladata a 

parlamenti választások megtartása volt. Még december hónapban az antant békeküldöttséget 

kért Magyarországtól a párizsi békekonferenciára. A belpolitikai konszolidáció viszont még 

váratott magára. 

A már korábban megalakult MOVE mellett az Ébredő Magyarok Egyesülete (ÉME) volt a 

másik szélsőséges erő. Az ÉME tagjai feldúlták a Népszava szerkesztőségét, amire válaszul 

az MSZDP bejelentette, hogy nem vesz részt a parlamenti választásokon. Ez komoly hiba 

volt, hiszen érzelmi alapon nem szabad politizálni. Több szocdem vezető még korábban 

elhagyta az országot, ami szintén rossz lépés volt, hiszen az MSZDP-nek komoly esélyei 

lettek volna a választásokon. 

   1920 januárjában tartották meg a választásokat, amelyen a Nagyatádi Szabó István vezette 

Kisgazdapárt nyert a KNEP előtt. Horthy, mint a hadsereg főparancsnoka parancsba adta, 

hogy addig nem lehet kormányt alakítani, amíg államfőt nem választ a parlament. Február 

közepén ült össze az országgyűlés. Az I. törvénycikk az államfőről szólt: 

 A királyi trón kérdését nyitva hagyják, helyette kormányzót kell kinevezni, az államforma 

király nélküli királyság lesz. 

 A kormányzó jogkörei: 

 Szerződéseket köthet, követeket küldhet. 

 A törvények szentesítéséhez nem kellett az aláírása, törvénytervezetet csak egyszer 

küldhetett vissza újratárgyalásra. 

 Nemességet nem adományozhatott. 

 Nem gyakorolhatta a főkegyúri jogokat. 

 Hadüzenet, békekötés, a hadsereg bevetésére csak az országgyűlés beleegyezésével 

jogosult. 

A kormányzói posztra csak egy ember jöhetett szóba: Horthy Miklós. Az ő kezében volt az 

egyetlen szervezett erő, a hadsereg. Főleg a tiszti különítményesek folytattak igen erős 

agitációt a főparancsnok mellett. Még a megfélemlítéstől sem riadtak vissza: meggyilkolták a 

Népszava két újságíróját, Somogyi Bélát és Bacsó Bélát.  Horthy azzal a feltétellel vállalta el 

a posztot, hogy később kibővítik a jogköreit. Így március 1-én megválasztották az 52 éves 

Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává. Az újonnan megalakult kormányban csak a 

KNEP és a Kisgazdapárt képviselői vettek részt. A miniszterelnök Simonyi-Semadam 

Sándor lett. 

 

Simonyi-Semadam – kormány (1920. március 15. – július 19.) 

   Az új kormányból a polgári liberális és a szocdem erők már kimaradtak, de a két 

kormánypárt viszonya sem volt felhőtlen. Eltérő nézeteket vallottak a kormányzati módszerek 

és a kormányzat jellege ügyében. A KNEP a Habsburgok visszatérését támogatta, míg a 

Kisgazdapárt inkább egy nemzeti királyt választott volna a későbbiekben. 

   A Simonyi-Semadam – kormány legfontosabb feladatának a békeszerződés aláírását 

tartotta, illetve a belső rend és törvényesség helyreállítását. A tiszti különítményesek továbbra 

is garázdálkodtak, a katonák uralma nyomasztó volt. A magyar békedelegáció, amelyet gróf 

Apponyi Albert vezetett megtett mindent annak érdekében, hogy változtatásokat érjen el a 

határok kérdésében, de a nagyhatalmak már eldöntötték Magyarország sorsát. Június 4-én a 

Nagy-Trianon kastélyban Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd aláírta a 

békeokmányokat. Miután a románok kivonultak a Tiszántúlról ott is meg lehetett tartani a 

parlamenti választásokat, és ennek végeztével a kormány le is mondott. Az új miniszterelnök 

a korábbi külügyminiszter gróf Teleki Pál lett. 



 X 

Teleki-kormány (1920. július 19. – 1921. április 14.) 

   Teleki előtt három fontos cél lebegett:  

 Az államhatalom újjászervezésének befejezése. 

 A paraszti, munkás- és kispolgári rétegek igényeinek kielégítése. 

 A gazdasági élet rendbetétele.  

Horthy mindenképpen el akarta érni jogköreinek kibővítését, ezért ehhez a feltételhez kötötte, 

hogy megfékezze a tiszti különítményeseket. Augusztusban további jogkörökkel bővült a 

kormányzói hatalom: kegyelmezés joga, az országgyűlési ülések elnapolása, a hadsereggel 

való szabad rendelkezés. Ezután sikerült visszaszorítani a különítményeseket és a 

szélsőjobbot. 

Egy régóta várt törvény is megjelent: a Nagyatádi Szabó István által kidolgozott 

földreformról szóló törvény. A törvény értelmében több százezer nincstelen jutott földhöz, de 

így csak törpebirtokok (1-3 hold) jöttek létre, amelyek nem biztosították a parasztság 

felemelkedését. Így a földreform csak a politikai célját érte el, a gazdasági célt nem. A 

földhöz jutást egészítette még ki, hogy Horthy megalapította a Vitézi Rendet, amelynek tiszti 

fokozatához 50, a legénységi fokozathoz pedig 12 hold járt. 

   A gazdaságot a háború és a forradalmak teljesen szétzilálták: energiahordozók hiánya, 

nyersanyaghiány, élelmiszerhiány. Súlyosbította a helyzetet az infláció és az, hogy nem volt 

átfogó gazdaságpolitika. A kormány új adónemek bevezetésével és külföldi kölcsönök 

felvételével próbálkozott, de Teleki is kénytelen volt a bankópréshez (fedezetlen 

pénzkibocsátás) nyúlni. 

   Eléggé komoly nyomás nehezedett Telekire a konzervatív körök részéről is. Ennek terméke 

lett az ún. numerus clausus törvény. A törvény kimondta, hogy a hallgatókat az ország 

nemzetiségeinek arányában kell felvenni az egyetemekre. Ez főleg a zsidóságra nézve volt 

hátrányos. 

   A kormány külpolitikai mozgástere teljesen beszűkült. Teleki tisztában volt azzal is, hogy 

határrevízióról egyelőre szó sem lehet, sem békésről, sem pedig fegyveresről. Égető szüksége 

lenne az országnak kereskedelmi és gazdasági egyezményekre is a külfölddel, de ebben a 

pillanatban ez igen nehéz dolog volt. 1921. március 26-án a szombathelyi püspöknél 

váratlanul megjelent IV. Károly azzal a szándékkal, hogy ismét elfoglalja a trónt. Előbb 

Teleki majd Horthy is tudtára adta az uralkodónak, hogy Magyarországra nézve tragikus 

következményekkel járna az ő visszatérése. (Nemzetközi tiltakozás, a szomszédos országok 

katonai fenyegetése.) IV. Károly április elején visszatért Svájcba. A Habsburgokat nem 

támogató Kisgazdapárt azzal vádolta meg Telekit, hogy IV. Károly visszatérését támogatta. A 

miniszterelnök kínosan és kompromittálva érezte magát az ügy után és nem sokkal később 

lemondott. Az utód gróf Bethlen István lett, a XX. századi magyar politikai élet egyik 

kiemelkedő alakja, akinek a nevéhez fűződik az ország gazdasági és társadalmi életének 

konszolidálása. 
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Fontosabb dátumok 
 
1918. október 25. – Megalakul a Magyar Nemzeti Tanács. 
1918. október 31. – Gróf Károlyi Mihály miniszterelnök lesz. 
1918. november 16. – A Magyar Népköztársaság kikiáltása. 
1919. január – Gróf Károlyi Mihály köztársasági elnök lesz. 
1919. február – Az első földreformról szóló törvény. 
1919. március 21. – A Magyar Tanácsköztársaság létrejötte. 
1919. május-június – A Vörös Hadsereg északi hadjárata. 
1919. augusztus 1. – A Forradalmi Kormányzótanács és Kun Béla lemondása. 
1919. november 16. – Horthy Miklós bevonul Budapestre. 
1920. január – Parlamenti választások. 
1920. március 1. – Horthy Miklós kormányzóvá választása. 
1920. június 4. – A trianoni béke aláírása. 
1921. március – IV. Károly első visszatérési kísérlete. 
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Diplomata, a magyar békedelegáció vezetője. 
A Károlyi-kormány igazságügy minisztere, majd  
A KNEP tagja, konzervatív politikus, miniszterelnök. 
Szocdem politikus, hadügyi államtitkár, majd 
népbiztos. 
Francia miniszterelnök. 
Angol politikus, az antant tárgyalója 1919 végén. 
Francia ezredes Belgrádban. 
Volt királyi tiszt, miniszterelnök. 
1918-19-ben, mint királyi megbízott működik. 
Magyarország kormányzója (1920-1944) 
A Polgári Radikális Párt elnöke, a kisebbségi ügyek 
minisztere a Károlyi-kormányban. 
Volt királyi tiszt, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke. 
Osztrák császár és magyar király. (1916-1918) 
A 48-as és Függetlenségi Párt vezetője, miniszterelnök, 
majd köztársasági elnök. 
A KMP elnöke, a Tanácsköztársaság vezetője. 
Szocdem politikus, közoktatásügyi népbiztos 1919-ben. 
Kisgazda pártvezér, földművelésügyi miniszter. 
Volt királyi tiszt, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke. 
Kommunista vezető, 1919-ben a belső rendért volt 
felelős. 
Földrajztudós, politikus, miniszterelnök. 
Francia alezredes, az antant budapesti megbízottja. 
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