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A MOVE: a Magyar Országos Véderő Egyesület eredetileg katonatiszti 
szervezet, majd tiszti vezetésű szélsőséges antikommunista, militarista, faj
védő társadalmi egyesület volt. A Horthy-fasizmus rendszerében a mobil
gárda szerepét töltötte be. Soha egy percig sem védte fegyverrel az ország 
függetlenségét, vagy épségét ellenséggel szemben, de „védte" a néptől a ka
pitalista nagybirtokos úri Magyarországot egy negyedszázadon át. Az egye
sület indulása sok vonatkozásban választ ad a korszak szélsőjobboldali tár
sadalmi erői között mindvégig legjelentősebb katonai klikk hatalmi befolyá
sának eredetére, szervezeti tömörülésére és az uralkodó osztályok ellenfor
radalmi politikai csoportjaihoz fűződő kapcsolataira. 

* 
1918 őszén egy vesztett háború és a kibontakozó népi forradalom határán 

döbbent ijedtséggel állt a magyar katonatiszti kar. A leszerelés és a forrada
lom hozta politikai változás nyomán 8000 aktív és 40 000 tartalékos tiszt eg
zisztenciája vált bizonytalanná. E túlnyomóan dzsentri származású, monar
chikus, kasztszellemben nevelt társadalmi réteg soraiból kerültek ki rövide
sen az ellenforradalom katonai szervezői. 

A közélet és a politika színterén látható áramlás a polgári forradalom első 
heteiben azonban még más előjelű. Tulajdonképpen minden társadalmi réteg 
megkönnyebbüléssel és bizakodással fogadta a polgári demokratikus forra
dalmat, mint a nyomasztó háborúból kivezető utat. A dolgozók békét, élet
körülményeik jobbrafordulását remélték a politikai változástól. A nagybir
tokos és tőkés osztályokat rövid időre az új hatalom mellé állította az az 
illúzió, hogy az antantbarát Károlyi Mihály gróf kormányra juttatása kivéd
heti az imperialista békeszerződés szankcióit, és megmarad a háború előtti 
Magyarország területi integritása. Hasonló tényező — mely a nemzeti egy
séget erősítve átmenetileg háttérbe szorította az osztályellentéteket — a dua
lizmussal való szakítás, a független magyar államiság létrejötte. A forrada
lom első napjaiban a magyar úri osztályok képviselői — mágnások, püspö
kök, bankárok, fegyvergyárosok ijedtükben hanyatt-homlok siettek mind fel
esküdni az új kormányzatra.1 

* A tanulmány a MOVE-ról készülő mű fejezete. 
1 Károlyi Mihály: Tiétek a föld! (Leszámolás októberrel.) Válogatott művei. Budapest, 

Kossuth Könyvkiadó. 1966. I. köt. 393. o. 
Juhász Nagy Sándor: A magyar októberi forradalom története. 1918. október 31 — 1919. 

március 21. Budapest, Cserépfalvi, 1945. 279. o. 
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Siettek a fővárosba a vezérkari és csapattisztek is, hogy felajánlják szol-
lataikat az új rendszernek. A polgári kormány vezető politikusai memoár
jaikban egybehangzóan szólnak számos olyan színváltozásról, amit neves el
lenforradalmárok hajtottak végre. Batthyány Tivadar, a Károlyi-kormány 
volt belügyminisztere írja maliciózusan: „kedves utókor, hidd el nékem, 
abban a korszakban, amelyről én írok, a világ rohamlépésekben forgott, 
de még sokkal rohamosabban forogtak nagyjaink köpönyegjei."2 Tör
ténelmi közelből írott munkáikban az ellenforradalom képviselői is elismer
ték a közöttük politikailag legaktívabb tisztek karrierista tülekedését.3 Utó
lag valótlanul kényszerre hivatkoztak, de a valóság szerint önként, tömege
sen kérték felvételüket a szakszervezetekbe, sőt a Szociáldemokrata Pártba 
is olyan exponált horthysta katonai vezetők, mint Soós Károly altábornagy, 
Dormándy Henrik tábornagy, Molnár Dezső altábornagy, Kratochvil Károly, 
Magasházy László, Gömbös Gyula, Shwoy Kálmán és mások. Politikai hűség
nyilatkozataikat egymás elleni kölcsönös intrika kísérte, olyan mértékben, 
hogy e jelenséget nyíltan szóvá kellett tenni egy tiszti szakszervezeti gyűlé
sen.4 

Természetesen sok tisztet őszintén magával ragadott az első napok rózsás, 
ünnepi hangulata. A forradalom nemzeti vonásai, a háború befejezése és a 
fizetésükből élő tisztek között a forradalom hozta szociális kedvezmények 
bizakodást keltettek. 

A Károlyi-kormány első intézkedései azonban szükségszerűen érzékenyen 
érintették a tisztikart. A forradalom kül- és belpolitikai örökségként meg
kapta a vesztett háborút —• mint befejezett tényt, minden konzekvenciájá
val. A frontok hetek óta felbomlóban voltak. Az új kormány, amelyre egyéb 
belső politikai és gazdasági tennivaló várt volna, minél előbb túl akart jutni 
a háborús viszonyokon, s a fordulat másnapján — 1918. november 1-én — 
elrendelte a fegyverletételt, a hadsereg leszerelését.5 Különböző okok
ból kiindulva, de azzal a közös jelszóval, hogy: elég volt a vérontásból .— 
mind egyetértettek a hangadó politikusok és utólag emiatt vádaskodók is. 
A koalíció pártjai a gyors leszerelés végrehajtására szorították a kormányt. 
Minden erőt erre koncentráltak. Külpolitikailag a gyors leszerelés demonst
rálásával akartak kedvező színben feltűnni a békefeltételeket diktáló antant
hatalmak előtt. Emellett túlzott pacifista hangulatban — mint a fejlemények 
igazolták •— nagy illúziókat tápláltak az imperialista hatalmak és Wilson el
nök által meghirdetett demokratikus békeszólamok iránt. Bár Károlyi Mi
hály, Linder Béla írásaiból az is kiderül, hogy pacifizmusuk a forradalom 
nemzetközi kiterjedésére, általános és tartós demilitarizálás koncepció
jára épült.6 

Amikor a leszereléssel kapcsolatos illúziókat megállapítjuk, el kell ismer
nünk, hogy az októberi polgári forradalom vezetői teljes joggal utasították 
el azokat a hamisításokat és rágalmakat, amelyeket a Horthy-rendszer és 
annak — témánk szempontjából is exponált — katona politikusai terjesztet
tek. Az ellenforradalom a már korábban szétesett hadsereg leszerelésében 

2 Batthány Tivadar gr.: Beszámolóm I—II. Budapest. Szerző kiadása, é. n. n . 141. o. 
3 Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellen

forradalomról. Budapest, Budapesti Hírlap, 1920. 19—22. o. 
Dietz Károly: Októbertől augusztusig. (Székesfővárosi Államrendőrség nyugalmazott fő

kapitány emlékiratai). Budapest, 1920. 19. o. 
í Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Wien, Bécsi Magyar Kiadó, 1923. 197—198. o. — 

„Egész halmaz levél és följelentés fekszik az asztalomon, amelyben a tisztek egymást, sőt 
a legénység útján jelentik föl tiszttársaikat." 5 A Hadtönénelmi Intézet Levéltára, (a (továbbiakban HIL.) Polg. dem. iratok 4. csomó 
HM. 28103 ein. — 1 — 1919. 

6 HIL. Polg. dem. iratok 4. csomó HM 23105 ein. — i — 1918 — Linder Béla november 1-i 
proklamációja. 

— 465 — 



és Linder hadügyminiszter ismert szónoki kijelentésében látta a hadsereg 
dezorganizálódásának, mi több, a területi veszteségek okát.7 Elhallgatták, 
hogy az új hadsereg szervezésének és a forradalmi Magyarország határvé
delmének szabotálása 1918 és 1919-ben éppen az ellenforradalmi tisztek 
büszkén vállalt „reszortja" volt. 

A nagybirtokos és tőkés kizsákmányoló osztályok tagjai, valamint a nép
ellenes magatartású közigazgatási tisztviselők még inkább sürgették a le
szerelést belpolitikai okokból. Féltek a hazaözönlő fáradt, kiéhezett, elkese
redett katonatömegektől, akiktől már az ország határa előtt igyekeztek el
venni a fegyvereket. A katonáknak négy éven át zengték, hogy milyen nagy 
ovációval várja a hálás nemzet hőseit, ehelyett „félelemmel fogadta a lövész
árukból megtérő fiait, rabló és gyújtogató betyárokat látva bennük. . . 
emezek meg lerongyolódva, éhezve, jövő sorsuk miatt aggódva, tele kese
rűséggel és haraggal tértek vissza."8 

December közepéig kb. 1,5 millió katonát szereltek le. Az erre vonatkozó 
rendeletek mutatják, milyen kiterjedt intézkedésekkel sietették e hatalmas 
akció radikális lebonyolítását.9 Mintegy 50 fogadó bizottság működött, a 
pályaudvarokra karhatalmat küldtek a vonatok érkezéséhez. Élelmet osztot
tak (később valamelyes ruhaneműt), a gyors leszerelés hazafias voltára buz
dító beszédekkel, majd a lakóhelyre utalt leszerelési segély adminisztratív 
eszközeivel igyekeztek biztosítani,10 hogy a katonák ne menjenek a lakta
nyába, ne maradjanak együtt, de legfőképpen azt, hogy ne tartsák maguk
nál a fegyvert. 

Míg a dolgozó kisemberekből álló forradalmi hangulatú közkatonák lesze
relését a burzsoá erők siettették, addig az előbbiek a régi elnyomó rendszer 
vezető tisztjei iránt viseltettek érthető bizalmatlansággal. Hivatalos fórumok 
is kimondották, hogy a magas rangú (általában alezredesen felüli) tiszteket 
nyugdíjazni fogják. A létszámcsökkentés várható perspektívája alsóbb be
osztásokban is bizonytalan egzisztenciális jövőt rajzolt a hivatásos tisztek 
elé. Ilyen helyzetben eleve szubjektív ellenérzésekkel fogadták a katonataná
csok működését. 

A népi kezdeményezésre született, de kormányzati szinten elismert katona
tanácsok és titkos szavazással választott bizalmik rendszere a tisztek között 
minden más társadalmi rétegnél előbb indított el egy heves belső differen
ciálódást. Méghozzá a forradalommal szemben álló pólus felé húzta a tisztek 
többségét. A demokratikus szabadságjogok, érdekvédelmi-politikai ellen
őrző intézmények létrejötte teljesen újszerű és szokatlan volt a régi hadsereg 
tagjai előtt. A katonagyűlések leleplezték és eltávolították a brutális, gőgös, 
hatalmaskodó tiszteket,11 ugyanakkor megerősítették tiszteletet érdemlő ve-

7 Károlyi Mihály: Levél a BBC magyar adás vezetőjéhez, válogatott műv. II. 48. o. — 
Károlyi polemizál Macartney professzorral, aki az 1918-as leszerelést még 1942-ben is a 
horthysta történelem hamisítás alapján értékeli. 

„Éppen Macarthey úr magyar barátai voltak azok, akiket akkoriban pánikba ejtett a 
hadsereg veresége, a hazatérő katonák fosztogatásától való félelem s ezért lefegyverzésüket 
követelték. Ezt a vádat kormányunk ellen, illetve ellenem sokkal később kezdték hangoz
tatni, amikor a fasiszta revanspolitika megkezdődött." 

8 Linder Béla: Kell-e katona? (A militarizmus csődje.) Tanulmány a leszerelésről. Buda
pest, Lantos. 119. 4. o. — E munka 1918 végén íródott. 1919 júniusában a szegedi ellenforra
dalmi kormány — szerző feltüntetése nélkül — kiadott egy szélsőséges antiikommunista bro
súrát, amelyben a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege ellen lázítanak. Lásd „Kell-e ka
tona", Linder Béla volt hadügyminiszter hasonló címmel megjelent könyvének rövid kriti
kája. Szeged, 1919. kézirat gyanánt. 

9 HIL. Polg. dem. iratok 4. csomó HM 28052 ein. — 1 — 1918. 
10 HIL. Polg. dem. iratok 4. csomó. HM 30135 ein. — 2 — 1918. 
il A határban a halál kaszál. (Fejezetek Prónay Pál naplójából). Szerk. Szabó Ágnes és 

Pamlényi Ervin. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1963. 56. o. — 1918. őszén katonái tiltakoz
tak Prónay parancsnoksága ellen. A katonagyűlés leszavazta. Prónay naplójában elismeri, 
hogy a fronton ' érte közlegényeit. 
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zetőiket.12 A tisztikar nagy része ezt a fegyelem, tekintély és saját jogai meg
sértésének tartotta. Az új tömegmozgalomban bizonyára akadtak a demokrá
ciát kispolgári anarchiaként értelmező túlzások is, bár a katonatanácsok 
rendelete konkretizálta annak működési elveit. A bizalmi rendszert, a kato
natanácsokat, s később a szakszervezetbe, illetve politikai pártba való lépés 
engedélyezését,13 mint a régi hadsereg formáitól eltérőt használták fel az 
ellenforradalmi tisztek táboruk szélesítésére. Céltudatosan propagálták, hogy 
e demokratikus intézmények ássák alá a fegyelmet és használják fel e pro
pagandát arra, hogy a tisztikar lojális tagjait is a forradalom ellen hangolják. 

1918 végén országos viszonylatban 2700 aktív és 4200 tartalékos tiszt húzott 
fizetést az államtól. Budapesten mintegy 6000 tiszt tartózkodott.1'1 Gyakorla
tilag sem a belső rend fenntartásában, sem az új hadsereg megszervezésében, 
sem pedig a demarkációs vonalak biztosításában nem lehetett konstruktív 
tevékenységükre számítani. A kormány felhívásokkal, nemzetőrség felállítá
sával próbálkozott.15 A régi közigazgatás teljesen felmondta a szolgálatot.16 

Olyan tiszt, mint Stromfeld — különösen vezető tisztek között —, aki hiva
tástudatból maximális erőfeszítéseket tett, hogy fegyelmet teremtsen a szét-
züllött hadsereg soraiban, majd segítse egy új >a fegyverszüneti szerződésben 
engedélyezett véderő megszervezését, igen kevés akadt. Az 1920-ban lefoly
tatott Stromfeld-perben17 nemegyszer elhangzott vádként: miért nem hagyta, 
hogy az anarchia csődbe vigye a polgári köztársaságot. Közben Soós, Werth, 
Julier, Dormándy, Lorx és számos jobboldali katonatiszt kénytelen volt el
ismerni Stromfeld érdemeit, ö maga ezekről az időkről vallotta: amit egyik 
nap fegyelemben megépített, másnap összeomlott. „A tisztikar igenis szét 
volt züllve, tudták, hogy nyugdíjazva lesznek és nem akartak dolgozni."18 

A munka szabotálását és a többszörösen jogtalanul felvett leszerelési segé
lyeket az ellenforradalmi társaság elismerte.19 December 12-én kelt HM bi
zalmas leirat megállapítja, hogy a tisztek nem akarnak dolgozni, csak illet
ményért járnak a hivatalokba. ,,Ezen körülmény semmi esetre sem egyeztet
hető össze a mai kor szellemével. Dolgozni kell mindnyájuknak és a kormány 
gondoskodott is arról, hogy a munkateljesítmény megfelelően díjaztassék"20 

— olvashatjuk. A leirat a továbbiakban elismeri, hogy a tisztek fáradtak a 
háborús évek után, azt ajánlja, menjenek el 2 hét szabadságra, de ezt köve
tően vonják felelősségre mindazokat, akik nem végzik el munkájukat. 

E hónapokban a leszereléssel egyidejűleg megindult a küzdelem egy új 
hadsereg kialakítása érdekében. A hadseregszervezés körüli elvi-gyakorlati 
kérdésekben különböző osztályérdekek ütköztek meg egymással. Kikből áll
jon a hadsereg? Kinél legyen a fegyver? Mire szolgáljon a fegyver? Ezek a 
forradalom menetében, annak további útját eldöntő kérdések voltak. 

A kormány a belgrádi fegyverszüneti egyezmény alapján felállítható had
erőt (6 gyalog- és 2 lovashadosztály) az öt legfiatalabb korosztály benntartása, 
illetve behívása útján akarta megoldani. A burzsoázia e katonákat ítélte meg 

12 Stromfeld ezredesi r a n g j á n a k megerős í tésé t és a Ludovika A k a d é m i a pa r ancsnokává 
tör ténő kinevezését beosztot t ja i ké r t ék . 

13 doberdói Breit József: A magyaro r szág i 1918/19. évi fo r rada lmi m o z g a l m a k és a vörös 
h á b o r ú tör téne te I—III. Budapes t . Magyar Hadtör téne t i Levél tár . 1925. 51. és 162 o. 

14 Böhm Vilmos: A hábo rús ko r szak bűne i . A nyomorúság Magyarországon . Beszéd a 
Munkás t anács 1919. f eb ruá r 24-i ülésén. Budapes t , Népszava, 1919. 26. o. 

15 HIL. Polg. dem. i ra tok 3/a. csoimó HM. 28297 ein. — l — 1918; Uo. 4 csomó. HM 28308 
ein. — l/a — 1918. 

16 Batthány: i. ,m. 294. és 302. o. 
17 HIL. Stromfeld Aurél 1920. évi pe r ének i ra ta i . — A pe r fo lyamán a MOVE alapí tó tiszti 

garn i tú rá ja felvonult a vád t anú ikén t . A j egyzőkönyv he lyenkén t csonka, kü lönösen Göm
bös val lomása. 

18 Uo. Stromfeld. 
19 „Kell-e k a t o n a " / . . . (Szeged) i. m. 18. o. 
20 HIL. Polg. dem. i ra tok 4 csomó HM 28315 ein. — 1 — 1918. 
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legfelhasználhatóbbaknak, a forradalmi hatásoktól politikailag legkevésbé 
fertőzöttnek. Olyan katonaságot akartak, amely megvédi a tőkés magántulaj
dont a nép forradalmi törekvéseitől. De e fiatalok a katonáskodástól húzó
doztak. A terv csődöt mondott. A problémákat súlyosbította, hogy amilyen 
ütemben a szomszédos országok talpraálltak — folyton tolták beljebb a de
markációs határvonalakat.21 Újabb hadseregszervezési tervekkel és kísérle
tezésekkel próbálkozott a kormány. 

A szociáldemokrata pártvezetőség a katonatanácsokat igyekezett Pogány 
József révén kézben tartani.22 A forradalom polgári demokratikus vív-
vívmányait megvédeni, a még „időszerűtlen" szocialista forradalmat meg
akadályozni, a katonatanácsok hatáskörét korlátozni — röviden így foglal
hatók össze eredeti törekvéseik. A helyi tanácsok azonban — a budapesti 
helyőrség Pogány által vezetett tanácsa is — az osztályharc kiélesedése so
rán ennél továbbmentek és követelték a gyárak és nagybirtokok kisajátítá
sát. 

A közben létrejött kommunista párt arra hívta fel a katonákat, hogy ne 
adják ki kezükből a fegyvert. A munkásosztályt kell felfegyverezni,23 a poli
tikai síkon megindult polgári demokratikus forradalmat továbbvinni a szocia
lista átalakulás és a tanácsok hatalma irányába — ez volt a KMP álláspontja. 

A reakciós erők tiszti zászlóaljak és különítmények, riadó és karhatalmi 
alakulatok létrehozásával próbálkoztak. Egyetemi zászlóaljakból, székely és 
alföldi huszárezredekből (az ún. jászkun gárdából) kísérelték meg újból és 
újból — részben a hadügyminisztérium útján rendeletileg,27' részben nagy
birtokosok által finanszírozva „spontán", „társadalmi" alapon — e saját 
zsoldoshaderőt megteremteni. Ez a tervezett fegyveres gárda a polgári for
radalommal is szembeállt — a restaurációt, a nép elleni megtorlást készí
tette elő. 

A legújabbkori antikommunista ellenforradalmi mobilgárdák egyik hazai 
alakulata a MOVE kezdeti lépéseit e történelmi talajon tette meg. 

A MOVE MEGALAKULÁSA 
1918. november 30. 

Élve a demokratikus szabadságjogokkal, a katonatisztek novemberben sor
ra alakították érdekvédelmi szervezeteiket. Már a háború alatt kezdtek elő
készíteni egy tiszti egyesületet, amelynek alakuló ülését november elsejére 
tervezték.25 Közben kitört a forradalom s fennállott a lehetősége annak, hogy 
szociáldemokrata jellegű szervezet — esetleg közös tiszti-altiszti szövetség, 
amelybe a katonatanácsok is beletartoztak volna — jön létre. Valóban ilyen 
vegyes gyűlés jött össze november 10-én az Országház kupolacsarnokában. 
A mintegy kétezer tiszt és altiszt részvételével tartott viharos tanácskozás 
szervezője Szilágyi Lajos volt, Gömbös későbbi legitimista parlamenti el
lenfele. A gyűlésen elhangzott felszólalások nyomán másnap a Világ című 
lap sötét, reakciós, porosz militarista, ellenforradalmi jelenségekről írt. Két 

21 Liptai Ervin: A Magyar Vörös Hadsereg ha rca i . Budapes t , Zr ínyi Ka tona i Kiadó, i960. 
21., 33—35. o. 

22 Uo. 24. o. 
23 Révai József: „Linder Béla : Kell-e k a t o n a " Válogatott tör ténelmi í rások. Budapest , 

Kossu th Könyvkiadó . 1967. I. köt. 47. o. — A cikk eredeti leg az In te rnac ioná lé 1919. márc ius . 
I. évf. 5. sz. 87—88. o. je lent meg. 

24 Ba r tha Albert hadügymin i sz t e rnek a r iadó a lakula tok létesí tésére szóló rendele te . Ma
gya r Munkásmozga lom Tör téne te . Válogatot t D o k u m e n t u m o k . 5. kötet , Budapes t , Szikra, 
19í6. 386—387. o.; HIL. Polg. dem. i r a tok HM 332243 ein. — 1 — 1919. biz. Breit: i. m. 57. o. 

25 Nemzetgyűlés i Napló . 1920—22. IV. köt . 456. o. Szilágyi Lajos felszólalása. 
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személyi utalás érdemel említést.26 A katonatanácsokat támadó Hajós Jenő 
százados27 és az egynapos hadügyminiszter, Bartha, aki kijelentette: „Sem
miféle katonatanácsot nem tűrök!" A gyűlésen jelen volt és felszólalt Böhm 
Vilmos is. Megalakítják a Magyar Katonatisztek és Továbbszolgáló Altisz
tek Országos Szövetségét. A szervezet elnöke Kreybig Rezső ezredes lett.28 

Nyomban megkezdődött a belső rivalizálás az elnöki funkciók szaporítá
sa érdekében történő szétválás és újabb egyesületi alapítás. A tartalé
kos tisztek, önkéntesek és szellemi munkabeoszitásúak sértetten kivonultak 
az ülésteremből és a következő napon új gyűlést tartottak, mondván: az 
előző szövetségiben nem látják saját érdekeiket biztosítva. E tiszti társaság 
létrehozta a Hadviselt Szellemi Munkások Szövetségét.29 Vezetői: dr. Szé
kely Sándor és Bíró Andor főhadnagyok. 

A HM-ben összeverődve néhányan újabb javaslattal álltak elő. A tényleges 
tisztek külön egyesítésére egy javaslatot készítettek és Barthával jóváha
gyatták/'0 November 15-én a régi képviselőházban tartott gyűlésen léte
sült szervezet már a MOVE közvetlen elődje. Marton Béla közli az ülés jegy
zökönyvének rövid kivonatát. A politikai szempontból heterogén katonai ta
nácskozás tükrözte az országosan végbemenő folyamatot: a november 1-i 
egységhangulatból gyorsan kifejlődött polarizálódást. Egyes tisztek felszólal
tak „a bolsevizmus veszélye" ellen. Tömörüljünk!—mondatták—, hogy le
gyen szavunk, politikai hatalmunk, érvényesülési lehetőségünk!31 A túlsúly 
és a közhangulat ekkor azonban a fellendülő forradalom oldalán volt. Ami
kor a jelenlevő szociáldemokrata Urváry ezredes javasolta, hogy az új tes
tület másnap, a köztársaság proklamálásánál képviseltesse magát, ezt egy
hangúan a monarchista tisztek is megszavazták. A gyűlés részvevői határo
zatban biztosították a Károlyi-kormányt, hogy „minden tekintetben támo
gatni kívánják". 

Egy átmeneti testületté alakultak, amely magát Tényleges Tisztek, Tiszt
viselők, Rangosztályba nem sorozott Havidíjasok és Továbbszolgáló Altisz
tek Szövetségének nevezte.32 A megalakult szervezet elnökéül a Bartha kö
réhez tartozó Molnár Dezső altábornagyot választották. 

A Stromfeld-perben mondotta el Zsíros István, hogy Molnár Dezsővel no
vember 17—18-án felmentek Károlyi Mihályhoz — ahol jelen volt Böhm Vil
mos, az akkori államtitkár is — és ismét jóváhagyást kértek egy külön tiszti 
szervezet létrehozásához. 

Teljesen öncélúak e szervezkedések, a vezetők számára társadalmi pozíció 
teremtés lépcsőfokai. A kortársak és résztvevők az egyesülethez való kap
csolatukhoz mérten vagy elismerik, vagy leplezik az egyesület alapítások 
egzisztenciális mozgatórugóit. Geher Gyula, aki a MOVE egyik alapítója 
volt — s a tárgyalt időszakban az előkészítő bizottság tagja —, később áz
zál indokolta a MOVE megalakítását, hogy egy átfogóbb, polgári-ellenfor
radalmi szervekkel, vidékkel kapcsolatban álló szervezetet akartak kiépí
teni. 

A MOVE november 30-án a Gólyavárban 1000 tényleges tiszt és altiszt 
részvételével alakult meg. Az előkészítő bizottság munkájáról Molnár Dezső 

26 világ, 1918. november 12. „Tisztek és altisztek viharos nagygyűlése" 
27 Hajós Jenő valószínűleg azonos a bécsi magyar követség kirablásában szereplő titkárral. 
28 Világ, 1918. n o v e m b e r 12 — Ale lnökök: Szilágyi Lajos, Láng Boldizsár , Be reghy Korné l , 

Schomann István. 
29 Világ, 1918. n o v e m b e r 13. 
30 „MOVE első országos t anácsü lése" . Budapes t , 1920. j a n u á r 17—18—19. Budapes t , MOVE, 

1920. 77—78. o. — A reakciós tiszti memorandum szerzői: Maiéter Géza, Kiss Mihály, Horváth 
Sándor. 

3i Berethei Marton Béla: A MOVE töinténetének és alapgondolatának vázlata, Budapest, 
Stephaneum, 1920. 12. o. 

32 „MOVE első országos tanácsülése" . . . uo. 
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és Geher Gyula számolt be. Ideiglenes alapszabály-j avaslatot terjesztettek 
elő, melyben a MOVE a tisztek érdekvédelmét és a magyar katonai szellem 
erősítését tűzte ki céljául.33 Ideiglenes vezetőséget választottak (január 
15-ig szóló mandátummal). Elnök: Molnár Dezső altábornagy, ügyvezető igaz
gató: Zsíros István őrnagy, alelnökök: Geher Gyula százados, Perczel al
tábornagy és Hermann tiszthelyettes. 

A MOVE a gyűlés által jóváhagyott emlékiratban felajánlotta szolgálatait 
a népköztársaság kormányának.34 

A fent ismertetett testületek — a MOVE kivételével — a szakszervezeti 
mozgalom irányában fejlődtek. A Magyar Tisztek Országos Szövetsége 
Kreybigtől László Berthold későbbi vörösőr parancsnok irányítása alá ke
rült.35 December 14-én megalakut a Tényleges Tisztek Szakszervezete, mely
nek egyik vezetője Űrváry ezredes lett.36 

A MOVE viszont fokozatosan a nyílt és titkos ellenforradalmi szervezkedés 
útjára lépett. A MOVE-foa tömörültek a vezérkari és huszártisztek, akik a 
"tisztek között is rangos, elit /társaságnak tartották magukat. Ama tisztek kü
lön csoportjaként kezdték szervezni az egyesületet, akik nem akartak jó
léti-érdekvédelmi keretek között maradni, s akik igyekeztek a hadügyi ve
zetésben hatalmi pozíciókat szerezni. 

A MOVE határozott ellenforradalmasodása az általános belpolitikai polari
záció és az uralkodó osztályok decembertől élénkülő restaurációs tevékeny
ségének részeként ment végbe. Az 1918. novemberi MOVE-ről dr. Révay Jó
zsef írta: „Ebben az időben még csak kevesen gondoltak arra, hogy egy 
ilyen szervezet magja és melegágya lehet majd a forradalom megbuktatására 
törekvő irányzatnak, egyszóval az ellenforradalomnak."37 Hasonló értelem
ben nyilatkozott a MOVE korai szakaszáról Gömbös is. 

A szélsőjobboldali memoárirodalomban elterjedt legenda, hogy a MOVE-t 
kizárólag Gömbös Gyula 1919. január 19-i elnökké választása tette ellenfor
radalmi szervezetté, addig balra hajló vagy legalábbis semleges jóléti egye
sület volt. A beállításban sok a túlzás, Gömbös és barátai így akarták érde
meiket felnagyítani, magukat a nyílt ellenforradalmiságot vállaló hőssé fes
teni. Korabeli forrásanyagok és dokumentumok arról tanúskodnak, hogy a 
MOVE november és január között is (akkori vezető tagjainak titkos tevé
kenységén keresztül) bekapcsolódott ellenforradalmi kísérletekbe, miközben 
ezt természetesen kifelé álcázta. Gömbös viszont november és január között 
— amíg a MOVE-n kívül volt — ugyanúgy kombinálta a titkos aknamunkát 
a köztársaságnak tett felajánlkozásokkal, hűségnyilatkozatokkal, mint utóbb. 
ö sem volt az a gáncsnélküli ellenforradalmár, aminek igyekezett magát fel
tüntetni. Tény, hogy Gömbös éppen akkor lett tagja a MOVE-nak és lépett 
fel nyílt színvallással, amikor a néhány hónapja gyülekező belső ellenforra
dalmi csoportok a kormányzat belpolitikai és nemzetközi helyzetét alkal
masnak találták a nyílt fellépésre, és kétségtelen az is, hogy Gömbösnek és 
klikkjének jelentős szerepe volt abban, hogy a szerteágazó alakulások között 
a MOVE az antikommunista, militarista ellenforradalmi erők élcsapata lett. 

33 Budapesti Hírlap, 1S18. december 1. 
34 HIL. Stroimfeld-per iratai. — Stromfeld és védője emlékeztetőül idéztek a MOVE alaku

lásakor a kormány üdvözlő és felajánlkozó nyilatkozatokból a tanúként megjelent Molnár 
Dezsőnek és Zsíros Istvánnak, akik az emlékiratok szerzői. 

35 Nemzetgyűlési Napló. uo. 
38 Tényleges Tisztek Szakszervezetének további vezetői: Steinbruck százados, Sárai Szabó 

százados, Hangay százados, Sohl főhadnagy és Nemesek főhadnagy. 
37 Dr. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája. Budapest, Franklin Nyomda, 1934. 

120. o. Nemzetgyűlési Napló, 1920—22. IV. köt. 514. o. Gömbös Gyula felszólalása. — Utal a 
korai MOVE-ban levő balrahajló tendenciákra. 
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Ellenforradalmi kísérletek és a MOVE 

A tisztek egy fiatalabb, az új helyzet lehetőségeit és szükségleteit felismerő 
rétege: a századosi és főhadnagyi korosztály politikai ambíciójú tagjai — 
Kozma, Gömbös, Zsilinszky, Marton, Magasházy típusú katonatisztek — 
kezdtek a továbbiakban felszínre jutni, egyelőre saját köreiken belül. Felis
merték, hogy a militarista erőkre, méghozzá a háború alatt kevéssé lejáratott, 
az új demokratikus szervezkedési lehetőségeket kihasználni képes katonai 
erőkre a nagybirtokos és nagytőkés osztályoknak szükségük van. Mind belpo
litikai célokra, a vagyont és kizsákmányolást veszélyeztető néptömegekkel 
szemben, mind az elveszni látszó birtokaik visszaszerzésére. 

A polgári kormányt övező kezdeti bizalomnak hamar vége szakadt. A re
akciós osztályok növekvő ellenforradalmi tevékenységbe kezdtek. A forra
dalom politikai vívmányai a mágnások és burzsoák számára a rendcsinálás 
vágyát és kezdetét, a dolgozó tömegeknek viszont osztályköveteléseik útján 
csak az első lépéseket jelentették. A harc egyre kiélezettebb lett a reakciós 
és a forradalmat antifeudális, illetve antikapitalista irányban továbbfejlesz
teni akaró erők között. 

Figyelemre méltó jelenség, hogy ekkor születnek azok a személyi és szer
vezeti kapcsolatok, amelyek később az ellenforradalmi rendszerben az is
mert katonatiszteket és az arisztokrácia, illetve burzsoázia képviselőit ösz-
szekötik. Decemberben és januárban az arisztokraták és burzsoák különböző 
nacionalista ellenforradalmi szervezkedéseiben egyre több olyan tiszt nevé
vel is találkozunk, akik már ekkor, vagy később a MOVE vezérkarához tar
toztak. Egyelőre gyakoribb az egyéni bekapcsolódás az ellenforradalmi ak
ciókba, mint a MÖVE-nak egyesületként való szerepeltetése, ami nemcsak 
gyengeségből fakadt, hanem a MOVE köré csoportosuló tisztek tudatos el
határozásából is. Őket a tiszti szociális érdekvédelmi kérdéseknél sokkal 
inkább a politikai-hatalmi kérdések izgatták. Részt vesznek tehát minden 
olyan szervezkedésben, amely révén hatalmi befolyáshoz remélnek jutni. 

Bethlen, Teleki, Sigray, Szmrecsányi grófok és más arisztokraták 1918 vé
gén megalapítják különböző legális és illegális nacionalista — Területvédő 
Liga, Keresztény Kultúrliga, Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége — szer
vezeteiket. Ezek mellett, vagy ezek égisze alatt katonai csoportokat is alakítot
tak. Ilyen volt pl. a TEVÉL-apródok fegyveres egysége. A MOVE 1920 elején 
tartott tanácsülésén Géher Gyula beszámolójában elmondta, hogy 1918. de
cember elején a MOVE a TEVÉL-lel szövetkezve dolgozta ki, illetve aján
lotta Bartha hadügyminiszternek a riadó alakulatok létrehozását.38 

A MOVE-hoz tartozó tisztek egyikét-másikát politikai pártszervezési ak
ciókban látjuk Bethlennel és Pallavicini őrgróffal. Amikor a kormány 1919 
elején választásokra készült, Bethlen előtt már világos volt, hogy az általa 
képviselt párt fellépésére a forradalmi események nemigen adnak majd al
kalmat, de a választási előkészületeket ürügyként felhasználta az ellenforra
dalmi erők szervezésére.39 Ennek során kapott szerepet Magasházy László 
és Szívós-Waldfogel József a MOVE-vezetők közül. 

A nyílt és titkos ellenforradalmi szervezkedések egyik fő fészke volt 
a hadügyminisztérium. Nem véletlenül, vagy alaptalanul került minduntalan 
a katonatanácsok támadásának kereszttüzébe. Itt szőtték a kétkulacsos polgá
ri és katonai politikusok az ellenforradalmi kísérletek terveit. Az új, csökken
tett létszámú minisztériumban 829 tiszt teljesített szolgálatot. Számbelileg 
tehát nagy, koncentrált, zömében reakciós katonai vezető gárda maradt 

38 „MOVE első országos t anácsü l é se " . . . i. m. 79. o. 
39 Kozma Miklós: Az összeomlás 19] 8—19. Budapes t , A theneum. 1933. 128 és 136. o. 
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együtt. A forradalom oldalán álló, katonailag is felkészült tisztek száma igen 
kevés, a minisztérium az ellenforradalmárok bázisa. A Budapesten tar
tózkodó tisztek zöme — akik a legénységtől való félelmükben nem mertek a 
laktanyákba kimenni — a minisztériumban töltötte az idejét: az irodákban 
értekeztek hivatalos minőségben, vagy mint magánemberek „beszélgettek" 
a folyosókon. Egymást támogatva, akármilyen kicsi és formális beosztásban, 
de igyekeztek a központban maradni. 

Katonai vonalon az ellenforradalom vezető államhatalmi pozíciókat 
szerzett. Több minisztercserét túlélve államtitkárkodott Friedrich István, 
aki a kortársak tanúvallomása szerint október 31-én önkényesen nevezte ki 
magát hadügyi államtitkárrá.40 Friedrich a burzsoá és a katonai erők szövet
ségét testesítette meg saját személyében. Közvetítésével kerül kapcsolatba a 
MOVE a polgári ellenforradalmi szervezkedés olyan alakjaival, mint Lová-
szy Márton, P. Ábrahám Dezső, Ballá Aladár. Friedrich hadügyi államtit
kári beosztásában jelentős támaszpont. A minisztériumban dolgozott Gömbös 
Gyula. November 6-án érkezett meg Bécsből, a volt vezérkartól, előbb rövid 
időre Zágrábba került, majd Friedrich mellett működött, mint balkáni cso
portvezető/11 A HM-ben teljesítettek szolgálatot: Julier Ferenc''2, Wiesinger 
Viktor43, Mayer Csejkovich Károly4'1, Lorx Viktor'1-5 és mások, az ellenfor
radalom kevésbé ismert alakjai. E felső katonai szervből lényegében kettős 
törekvést igyekeztek megvalósítani: 1. Akadályozni, illetve megnehezíteni a 
katonatanácsok működését és a népköztársaság új hadseregének megszerve
zését. 2. Összegyűjteni az ellenforradalom fegyveres erőit, illetve az ellenfor
radalmi elemeket fegyverrel ellátni a népköztársaság államhatalma megdön
tése céljából. 

Kié legyen a fegyver? — ez volt 1918 végén az osztályharc, a forradalom 
soron levő kérdése. E címmel jelent meg a Vörös Űjság a decemberi napok
ban. Számos röplap látott napvilágot. Ezekben a Kommunisták Magyarországi 
Pártja figyelmeztet, hogy az ellenforradalom magát felfegyverezni, a mun
kásokat pedig lefegyverezni akarja.40 

A tárgyalt időszakban Gömbös és a MOVE még egymástól függetlenül, de 
egy irányba működött. Érdekes mozzanat, amely a MOVE-nak a későbbi 
sportegyesületi jellege miatt tűnik fel: december első napjaiban Ballá 
Aladár, Gömbös Gyula és Brüll Alfréd meghívták a HM-be a sportszövetsé
gek képviselőit, hogy megbeszéljék a sportzászlóaljak létrehozását. Egy szer
vező bizottság létesült, amelynek katonai tanácsadója Gömbös Gyula lett.47 

Közben Bartha hivatalosan kiadta parancsát a riadó csapatok felállítására48 

40 Friedrich István egyike volt a háború utáni évek jellegzetes kaméleonjának, önkényes 
államtitkárságáról. Károlyi Mihály: A magyar válság. Válogatott művei. I. 7. o.; Garami 
Ernő: Forrongó Magyarország, Leipzig—Wien. Pegazus. 1922. 55. o.; Hefty Richárd: Adatok 
az ellenforradalom történetéhez. Budapest, 1920.; Breit: i. m. 35. o.; Batthány: i. m. 141. o. 

4t Böhm Vilmos: A kurzus tiszti legényei a forradalmakban. Az ember, Wien, 1922. ápri
lis 30. 

42 Julier: Ellenforradalmi lélekkel a Vörös Hadsereg élén. Magyarság. Cikksorozat. 1927. 
1. július 3. és július 5. sz.; Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. Budapest, Athe-
naeum. 1919. 27. o. 

43 Nemzetgyűlés i Nap ló : id. köte t 510. o. — Szilágyi Lajos felszólalása. E lmondja : Wiesin-
ger Viktor 1918. ok tóber 31-én Himnusz t énekelve vezette a HM tisztviselőit á t a Lánchídon 
az Astoriához és eskette fel őket a Nemzeti Tanácsira. A Tanácsköztársaság leverése után 
pedig a tisztek igazoló eljárását vezeti a MOVE-ban; Szózat, 1920. augusztus 19. — Wiesinger 
sajtónyilatkozatában elismeri a fentieket. 

44 HIL. Stromfeld-per iratai. 
45 uo. 
46 Vörös Üjság, 1919. december 11. „Ellenforradalom", Vörös Űjság, 1919. december 14. „Kié 

legyen a fegyver"; MMTVD 5. köt. 387—388. o. — A vadászzászlóalj kommunista csoportjá
nak röplapja. — „Mi pedig szent fogadással fogadjuk, hogy fegyvereinket élve ki nem ad
juk!" — írták, amikor őket leszerelni, a tiszti különítményeket pedig felfegyverezni akarták. 

47 Budapesti Hírlap, 1918. december 8. „Sportszövetségek és a nemzeti hadsereg." 
48 HIL. Polg. dem. i r a tok 3/a csomó. HM 32243 ein. — 1 — 1918. biz. 
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Az ezt követő napokban több mint gyanús hírek mutatják, hogy a MOVE 
kivette a résszét a riadó alakulatok szervezéséből.49 A Népszava is támadni 
kezdte a MOVE-t, sőt az egyesületen belül is hallatszottak hangok a reakciós 
vezetéssel szemben. Ilyenformán az országos hadügyminiszter-válság kicsi
ben a MOVE-ban is lezajlott. December 11-én Molnár Dezső altábornagy le
mondott az elnökségről. E funkcióval ideiglenesen Zsíros Istvánt bízták meg.50 

A harc minden fordulóján valamilyen formában egyre inkább feltűnt 
Gömbös alakja. Egyéniségére jellemző, hogy a nagy nyilvánosság elé színpa
dias erkély-jelenetben lépett. December 12-én a budapesti helyőrség katona
tanácsának vezetésével zajlott le a hadügyminisztérium előtt az az ismert tö
megtüntetés, amely megakadályozta a tiszti századok felállítását. Amikor a 
sok ezres tömeg vörös zászlókkal és „Le Barthával!" jelszavakkal felvonult 
a Várba, a minisztérium elé, Gömbös kiment az erkélyre és beszélni próbált. 
Állítólag arról, hogy bízzanak a hadügyminiszterben és menjenek a frontra 
— ahogy akkor a demarkációs vonalakat nevezték. Néhány szó után azonban 
a tömeg lehurrogta. Az összegyűlt katonák Károlyi Mihályt akarták hallani. 
Gömböst a belső szobában tartózkodó katonatanács-tagok erélyesen beszólí
tották az erkélyről. Később több alkalommal hivatkozott erre az esetre51. Ál
lítása szerint a nacionalista tisztek és a MOVE-beliek e tüntetés alkalmával 
figyeltek fel rá, innen eredt iránta érzett bizalmuk. 

Gömbös Gyula 1918 december közepe tájt ismerkedett meg a MOVE né
hány aktív vezetőjével, pontosabban egy összejáró huszártiszti baráti tár
sasággal. Az elit baráti kör tagjai: gróf Crouy Péter és László főhadnagyok, 
Kozma Miklós százados, Marton Béla főhadnagy, Rácz Kálmán, Wíesinger 
Viktor, Geher Gyula, Odescalohi Károly herceg. Gömbös szerint Geher és 
Rácz, Kozma és Prónay szerint viszont Kozma vezette be az ismeretlen szá
zadost a bizalmas baráti körbe, ahol eleinte vezérkari volta miatt bizonyos 
fokú bizalmatlansággal fogadták. Gömbös azonban már kész tervvel jött. 
December közepén a minisztériumban Friedrich megbízásából egy titkos el
lenforradalmi tervet dolgozott ki52. 

Gömbös terve figyelmet érdemel. 1918 végén, a forradalom fellendülő sza
kaszában viszonylag kis realitást tartalmazott, de fontos — még pedig ismé
telt felújítása, az ellenforradalom során történő megvalósítása és a Horthy-
korszakon végighúzódó hasonló szervezeti sktruktúrák miatt. A terv alap
gondolata: Budapestet el kell szigetelni a vidéktől. Az országot megyei— 
járási alapon megszervezni ellenforradalmi célokra. Három nagy területi 
központot kell kialakítani: 1. Tiszántúl, Szatmárnémeti központtal. Ellenfor
radalmi magnak a Székely Nemzeti Tanácsban levő híveiket (elsősorban Kra-
tochvilt) tekintették. 2. Duna—Tisza köze, itt a Kiskunságban komoly ellen
forradalmi mozgolódás volt. E vidéken gróf Ráday Gedeon, dr. Endre Zsig
mond és Héj j as Iván szervezkedett. Centrumként Kiskunfélegyházát jelölték 
meg. 3. Dunántúl, központja Szombathely, Sigray Antal grófra és Lingauer 
Albinra építve. Székesfehérvárott gróf Károlyi Józsefre számítottak. A szer
vezkedés egy párhuzamos ellenforradalmi apparátus kiépítését tervezte. Or-

49 Budapesti Hírlap. 1918. december 12. — Hírek-rovat közleménye: MOVE-ban átvehetők 
a tagsági igazolványok. Utána következő, de új közlemény: „megbízható érzésű férfiak" be
csületszó alapon riadó alakulatokba jelentkezzenek. 

50 Budapes t i Hí r lap , 1918. december 11. — „Elnökválság a MOVE-ban." Az ideiglenes e lnök 
1919. j a n u á r 19-ig kapoitt megbízásit. A MOVE ér tekezle téről szóló köz leményben új mozzana t : 
a MOVE célját az érdekvédelem mellett így fogalmazzák: „közreműködés az ország védere
jének megteremtésében." 

51 Nemzetgyűlési Napló, 1920—22. IV. 512—514. o. — Gömbös felszólalása. Budapesti Hírlap, 
1918. december 13. — A lap ír az erkélyen megjelent századosról — név nélkül. 

52 Nemzetgyűlés i Napló, 1920—22. IV. 512—514. o. — Gömbös Gyula felszólalása. Az eredet i 
tervezet kidolgozásában részt vett Gömbös és Horváth Dénes. (Révay: i. m. 107—108. o.) 
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szagosán mintegy 100—130 helyi, befolyással rendelkező tekintélyes közéleti 
politikust akartak bevonni. Mellettük — behálózva az országot — ugyanany-
nyi megbízható katonatisztet, akik Gömbösek által kiadott központi utasí
tások végrehajtását biztosítják53. 

A terv e hónapokban nagyrészt megvalósíthatatlan maradt. Bizonyos lépé
sek azonban történtek megvalósítására. Kozma, Magasházy, Mecsér Endre 
fáradoztak ilyen ellenforradalmi kapcsolatok kiépítésén. E célra felhasznál
tak hivatalos katonai kiküldetéseket is54. Az említett politikusokkal — Ráday 
és Károlyi grófokkal —• megteremtették az összeköttetést. 

A reakció itt is, ott is kezdte nyíltan felütni a fejét. A kormány kommu
nista és népellenes politikája bátorítás volt számukra. 1919 január elsején az 
újévet azzal kezdték, hogy egy katonagyűlésen55, amei«yen Kun Béla volt az 
előadó, a laktanya egyik emeleti ablakából lövést adtak le. 3-án Festetich 
Sándor hadügyminiszter vezetésével egy országos tiszti értekezletet rendez
tek. Formálisan az új demokratikus hadsereg szervezése ügyében hívták 
össze a megbeszélést, amely demagóg, nacionalista tüntetéssé fajult. „Nem 
kell új hadsereg!", „Magyarok vagyunk, nem szociáldemokraták!" — s ehhez 
hasonló feszólalások hangzottak el. Festetich és Pogány beszédét vegyesen 
hangos tiltakozás és tetszésnyilvánítás kísérte. A tiszti összejövetel miatt ja
nuár 4-én a Budapesten állomásozó tüzérség, lovasság és gyalogság katona
tanácsai tiltakozó gyűléseket tartottak. A Népszava elutasította, hogy a tisz
tek tanítsák ki hazafiságra a szervezett munkásokat. ,,. . . ha valaha megmér
nénk a munkásság és az aktív tisztek áldozatait, szenvedéseit, akkor a szo
ciáldemokrata munkásság sajnos mindig túlterhelten fog kikerülni ebből a 
szomorú versenyből"56 — írták. 

Míg a baloldali pártok támadták Festetich Sándort, egy MOVE-delegáció 
Zsíros István vezetésével 5-én felkereste és felajánlotta neki szolgálatait.57 

Január 7-én összeesküvést lepleztek le a hadügyminisztériumban, amelynek 
következményeképpen Festetich távozásra kényszerült. Schnetzer Ferenc tá
bornok vezetésével akartak egy budapesti katonai puccsot szervezni, melynek 
egyik főszereplője a MOVE-hoz tartozó Magasházy László lett volna. A terv 
szerint a Gellérthegyről néhány tucat gránátot és srapnelt kilőnek, annak 
süvítő hangjára a beígért ellenforradalmi csoportok gyülekeznek, kihirdetik 
a statáriumot és azután minden „erély és határozottság dolga" lett volna.58 

Ezt a tervet Kozma Miklós, Hefty Richárd, Gömbös Gyula, Révay József 
különbözőképpen írják le, de azt egyöntetűen állítják, hogy Schnetzer, Hor
váth, Gömbös, Rácz, Magasházy, Friedrich a hadügyminisztériumban össze
gyűltek és várták a terv végrehajtására az engedélyt. Lovászy Márton és 
Festetich azonban józanabbul ítélték meg a beígért ellenforradalmi csopor
tok tényleges erejét és ezért óvatosságból leállították az akciót. Pedig az 
antikommunista tisztek a tervet időzítették. A reakció nemzetközi ellentá
madása már kibontakozóban volt. Január 7-én véres összeütközések zajlot
tak le Berlin utcáin. Budapesten e napokban elterjesztettek egy álhírt készü
lő kommunista puccsról, és ennek az ürügyén mintegy 1500 fegyvert csem-

53 Gömbös: Egy magyar vezérkairi tiszt. . . i. m. 25—26. o.; Kozma: i. ms. 39. o. 
M Székesfehérvári Állami Levéltár. Fejér megyei Főispáni bizalmas 8488/1918. — Mecsér 

Endre népbiztosi kinevezéssel utazgatott vidékre, és szervezte az ellenforradalmat. 
55 Népszava, 1919. január 1. „Kommunista katonatüntetés"; Világ, 1919. január 1. „Kom

munista katonák tüntetése"; Budapesti Hírlap, 1919. január 1. „Izgalom két budapesti ka
szárnyában; Vörös Újság, 1919. január 4. „A tisztek orvgyilkos merénylete a kommunisták 
ellen." 

68 Népszava, 1919. január 4; Budapesti Hírlap, 1919. január 4. Közli Pogány József nyilat
kozatát a Festetich-féle tiszti gyűlésről. 

57 Világ, 1919. j a n u á r 7. 
58 Kozma: i. m. 100. o. 
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pésztek 6-án éjjel a HM-be, hogy a tiszteket felfegyverezzék.59 A munkás-
és katonatanácsok követelték, hogy a fegyvereket helyezzék a bizalmik el
lenőrzése alá. 

Január közepén a MOVE-ra kezdett a figyelem terelődni. A forradalom 
válaszút elé került . Vagy előrehalad a szocialista forradalom, vagyis a mun
káshatalom és a tőkés tulajdon társadalmasí tásának irányába, vagy vissza 
a nagybirtokosok, nagytőkések korlát lan gazdasági és politikai uralmához. 
A MOVE egyik kikristályosodási pont lett, ahol a szélsőséges nacionalizmus, 
militarizmus és antikommunizmus hivei és egyben a kizsákmányolás elszánt 
védelmezői gyülekeztek és nyíltan szint vallottak. A nyílt szint vallás össze
függ a kiéleződött helyzettel és a nemzetközi hatásokkal . Az a tény pedig, 
hogy a MOVE-t a többi nacionalista egyesülethez, még az Ébredő Magyarok 
Egyesületéhez képest is nagyobb figyelemmel kísérték, a MOVE exponált ka
tonatiszti összetételével magyarázható . 

A Függetlenségi Pá r t jobbszárnyát alkotó, ún. Polgárszövetségben leleplez
tek egy ellenforradalmi összeesküvést. A szálak a HM-ben Friedrich-hez, és 
MOVE-tisztek közvetítésével a MOVE-elnökségig vezettek. Erdélyi László. 
Szilassy József és Szilassy Cézár 1200 koronát vet tek fel Friedrichtől kar
hatalom szervezésére. Instrukciót Wiesingertől és Gehertől kaptak. Az ügy
ben tar tot t bírósági tárgyaláson ezeket elmondották, a MOVE vezetőit k i 
hal lgat ták és a szervezet helyiségében eredménytelen házkutatás t tartottak.6 0 

Amikor a belügy leleplezte ezeket az akciókat, erőtlen, néhány órás letartóz
tatások, kihallgatások és házkutatások tör téntek csupán. 

Kissé megnehezült a dolguk a kormányváltozás nyomán. Friedrichet, mint 
á l lamti tkár t leváltották, Kozmát és Gömböst kihelyezték vidéki csapattest
hez. Ezt a parancsot azonban mindket ten szabotálták — Gömbös beadta 
nyugdíj kérelmét •—, húzták az időt. Egyelőre szerényebb honfoglalásra: a 
MOVE korlátlan bir tokbavételére kezdtek koncentrálni . 

A szűk tiszti kl ikk már korábban felismerte, hogy a titkos szervezkedés 
nem tud lépést t a r tan i a forradalom ütemével és kezdett gondolkozni legális 
keretek felhasználásán. Kozma és Gömbös 1918 karácsonyát együtt töltöt
ték. Ekkor alakult ki végképp az az elgondolás, hogy a MOVE-t kell keretül 
felhasználni terveik realizálására. 

A társaságból néhányan már a MOVE vezetőségének tagjai voltak, de a 
szervezet hivatalos megnyilvánulásain n e m szerepeltek. „A MOVE-t minden 
körülmények között csoportunk számára kell megkerí teni ellenforradalmi 
munkánk bázisául. Éppen ezért Gyula utasí tására egész társaságunk, hogy 
feltűnést ne okozzunk, egyenként és különböző időpontban belépett a MOVE-
ba. J á r u n k is szorgalmasan, de tar tózkodóak vagyunk, csak megfigyelünk és 
nem szerepelünk"6 1 — írja Kozma naplójában. 

A tiszti klikk j anuárban naponta ülésezett. Jó előre megtervezték a MOVE 
közelgő országos közgyűlésén a „hatalomátvétel t" . Napokkal előbb kiosztot
ták a szerepeket, beszédpróbákat, lényegében nyilvános főpróbát tar tot tak. 
Bármilyen komikusnak is tűnik e haditerv, nem lebecsülhető. A memoárok 
szerzői csak azért fedik fel, hogy saját ellenforrdalmi érdemeiket igazolják. 
„Megbeszéltük, hogy 40 főre tehető hozzánk tartozó emberünk hogyan oszol

sz Budapesti Hírlap, 1919. január 9. „Övó intézkedések a kommunisták ellen." — Ebben 
a cikkben közlik Festetlen nyilatkozatát: a HM felfegyverzése a csőcselék támadása ellen 
történt.; Népszava. 1919. január 8. „Mit akant a ísadügy miniszter január 7-én (Pogány József 
nyilatkozata.) Világ, 1919. január 11. — Pogány nyilatkozatában vádolja a hadügyminisz
tert, hogy a konzervatív elemeket különböző címen felfegyverezni akarja — „ugyanakkor a 
bolsevikok ellen nem ad ki letörő parancsot". 

60 Világ, 1919. január 17. „Ellenforradalom, hólabda alapon."; Népszava, 1919. január 16. 
„Ellenforradalmi összeesküvés a Károlyi pártban." A rövid időre letartóztatott MOVE-tisztek 
között volt (Bajcsy) Zsilinszky Endre és Kozma Miklós is. 

61 Kozma: i. m. 95. o. 
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jon el a teremben, ki milyen csoportot vesz munkába, milyen közbekiáltások 
lesznek, egyszóval, pontos tervet dolgoztunk ki62." 

Tulajdonképpen mindegy volt számukra, kit sikerül a MOVE elnökévé 
választani, csak azt határozták el, hogy a baráti körükből legyen valaki. Elő
ször az egyesületben ismertebb Rácz Kálmánra gondoltak. Miután azonban 
beszédpróbát tartottak vele, megállapították, hogy stílusa talán jó lenne a 
legénység előtt, de nem alkalmas a tisztek számára. Gömbös próbaszónoklata 
tetszett a társaságnak, ezért megbízták, hogy főpróbaként mondja el a MOVE 
január 18-i tanácsülésén, majd a 19-i országos közgyűlésen. Előbb azonban 
Gömbösnek be kellett lépni a MOVE-ba, amelynek eddig nem volt a tagja. 
Parlamenti beszédekben mondotta és visszaemlékezéseiben nyíltan írta, hogy 
csak praktikus meggondolásokból használta fel a MOVE-t. Barátai és saját 
véleménye szerint könnyebbnek látszott egy már meglevő szervezetet az el
lenforradalom bázisává tenni, mint egy újat létrehozni. 

Elnökválasztó gyűlés 1919. január 19-én. Gömbös megválasztása 

1919. január 19-e, vasárnap Budapesten az ellenforradalom jegyében zaj
lott le. Az addig lappangó erők nyíltan színre léptek. Délelőtt a székely had
osztály tagjai gyűléseztek, délben a Várban tüntettek03. (A reakció propa
gandája meglovagolta az egyszerű, otthonuktól elszakadt székely katonák 
sérelmét, és figyelmüket az igazi háborús felelősökről elterelve szította köz
tük az elkeseredést.) Délután volt a MOVE közgyűlése, utána az Ébredő 
Magyarok Egyesületének botrányba fulladt gyűlése0'1, este pogrom hangu
lat, antiszemita tüntetések, kávéházi verekedések. Az ellenforradalmi tünte
tések hátteiében a régi uralkodó osztályok képviselői, előtérben a dzsentri 
tisztek, egyetemisták és nagyvárosi lumpen elemek állottak. A rendőrség ez
alatt távol tartotta magát. A főkapitány — Dietz Károly — az ellenforradal
márok embere volt. 

A MOVE elnökválasztó közgyűlése a Múzeum körúti egyetemi tömb he
lyiségében, a Gólyavárban zajlott le. A szervezet addigi működéséről az ide
iglenes elnök — Zsíros István tartott jelentéktelen beszámolót. Majd ideigle
nesen lemondott megbízatásáról. Gömbös visszaemlékezése szerint a vitá
ban először egy „stróhman" szólalt fel, hogy kipuhatolja és kellő irányba te
relje a gyűlés hangulatát.05 A hangulatkeltés nem volt felesleges, hiszen a 
hallgatóság között nemcsak sok fiatal ludovikás volt jelen, hanem köztük a 
Ludovika Tiszti Akadémia népszerű parancsnoka, Stromfeld Aurél ezredes 
is, akinek a Szociáldemokrata Párthoz fűződő kapcsolatait Gömbös társa
sága már látta, és tartott tőle. 

Gömbös tüzes nacionalista demagógiával színezett felszólalásában a 
MOVE-t a politika frontjára mozgósította, s közben célzásaival a kormány
politika és Károlyi Mihály ellen fordult. „Mindannyiunk kötelessége, hogy a 
politikai passzivitásból kilépjünk és aktivitásba menjünk á t . . . Magyar és 
székely testvéreim, mielőtt a vörös zászlóval jelzett síkos útra léptek, állja
tok meg és gondolkozzatok . . . a MOVE-nak állást kell foglalnia a naciona
lista és internacionalista világnézetek közötti harcban. Az internacionalizmus 
a hazátlanok jelszava és jaj annak a nemzetnek, amely ezt a jövőt követ i . . . 
Nekünk csak egy utunk lehet; a nemzeti eszme diadalának útja. A MOVE 

62 Uo. 108. o. 
63 Népszava, 1919. j a n u á r 21. „E l l en fo r rada lom" c. vezérc ikk . 
64 Nemzetgyűlés i Napló, 1920—22. UI. 434. o. — Szmrecsány i György ÉME-elnök felszóla

lása. 
65 Nemzetgyűlés i Napló, 1920—22. IV. 515. o. — Gömbös felszólalása e lnökké választásáról . 
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támogassa mindazon politikai pártokat, kik ezen az úton kívánnak halad
ni"66 — mondotta zászlóbontó felszólalásában. 

A tisztek nyílt harcbahívása annál feltűnőbb volt, mert formailag, mint 
minden egyesület alapszabályában, így a MOVE alapszabályában is olvas
ható; az egyesület politikával nem foglalkozik. De a formális okoktól elte
kintve a tisztikar éppen azt kifogásolta — az októberi forradalom óta —, 
hogy a demokratizmus, a politizálás, a szociáldemokrata agitáció stb. el
lentétes a katonai fegyelemmel, és a politikának nincs helye a katonaság so
raiban. Gömbös vakmerő nyíltsággal felrúgta a semlegesség látszatát. Eddig 
titkos katonai-puccsista eszközökkel, vagy csendes szabotázzsal dolgozott az 
ellenforradalom, nyílt ideológiai-propaganda fellépésre nem igen merészke
dett. — Gömbös olyan vakmerően beszélt a MOVE-gyűlésen, amilyenre Sze
gedig senki nem vett bátorságot67 — írja e felszólalásról Bajcsy-Zsilinszky. 

A beszéd nagy sikert aratott, de a gyűlést nem tudták zavartalanul foly
tatni, hirtelen kialudtak a villanyégők, kívülről munkások és katonák, a cse
peli vörösőrség és tengerészegységek vették körül az épületet, elálltak a fő-
bajáratot.68 A gyűlés felbomlott. „Át szavazni a Tiszti Kaszinóba!" — hang
zott fel a sötétben valamelyik élelmes tag buzdítása. A hátsó kijáraton kitó
dultak, miközben az udvaron kisebb verekedés tört ki, ahol a vöröskatonák 
mellett már az Ébredők gyűlésére készülő tisztek és egyetemisták is gyüle
keztek. 

Az elnökválasztó közgyűlést csak este, jó 1—2 óra múlva az Eszterházy 
utcai Tiszti Kaszinóba folytatták, erősen megcsappant létszámmal. Ekkor ke
rült sor az elnökválasztásra. Potenciális jelölt volt Geher Gyula, mint a 
MÖVE egyik alapító, aktív tagja. Gömbös elnökségét veszélyeztette a nagy 
tekintélyű Stromfeld Aurél, aki ugyan nem különösebb aktivitással, de tagja 
volt a MOVE-nak. Fel is szólalt e gyűlésen. Az 1920-ban lefolytatott Strom
feld-per folyamán a meghívott tanúk sokan és különböző interpretálásban 
szóltak Stromfeldnak a MOVE-val való kapcsolatáról, illetve e közgyűlésről. 
Gömbös a perben azt állította, hogy ők kérték fel Stromfeldet felszólalásra 
azért, hogy állásfoglalását lássák. Stromfeld a haza közös védelméről beszélt 
és ők nem tudták megállapítani, milyen tendenciával mondta: „a MOVE-nak 
magam is tagja voltam régebben. Nem voltam vele egészen megelégedve" . . . 
„azért, hogy ők nemzeti irányt követnek, nem zárja ki az én nemzeti irá
nyomat és érzelmeimet, mert lehet követni nemzeti irányt akkor is, ha az 
ember egyéb szociális reformokat óhajt" — mondotta Stromfeld a per ide
jén.69 A MOVE-közgyűlésen Stromfeld szerepe még annyi volt, hogy a meg
választása után gratulált Gömbösnek. 

Gömbös mellett ügyes propagandistaként korteskedett Kozma Miklós. 
A közgyűlés az előbbiekben vázolt nacionalista légkörben Gömböst válasz
totta elnökül. Kozma naplójában leírja, hogy a győztes társaság késő éjsza
káig együtt volt. Másnap reggel a régi MOVE tisztségviselői kara még az 
igazak álmát aludta, amikor „mi előkerítve a kapust, sáska módjára ellep
tük az irodákat, s nekifogtunk a munkának .. . Gyula egy fél óra alatt meg
csinálta a személyi beosztást."70 Kozma a sajtó és propaganda vezetését kap
ta feladatul (előiskolája a későbbi MTI vezetői pályafutásának). A tiszti tár
saság, amely a MOVE irányítását átvette, a következőkből állott: Gömbös 
Gyula, Prónay Pál, Toókos Gyula, Görgey György, Görgey József, Magas

in uo. és Gömbös: Egy magyar vezérkari... i. m. 27—(28. o. 
67 Zsilinszky Endre: Gömbös— Szilágyi. Szózat, 1920. augusz tus 18. 
08 Dietz: i. m . 51—52. o.; Prónay Pál napló . i. m. 59. o. 
69 S t romfe ld-per i ra ta i . — A több n a p o n át t a r tó k iha l lga tás és t anúva l lomások közben 

a MOVE elnökválasz tó gyűlése i sméte l ten szóba jö t t : T o m b o r Jenő , Rácz Károly , Ta'kácsy, 
Illésy, Kozma, Toókos , Molnár , Zsiros, Gömbös és St romfeld ér int ik . 

70 Kozma: i. m. 112. o. 
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házy László, Geher Gyula, Wiesinger Viktor, Crouy Péter, Marton Béla, Be-
retvás István, Zsilinszky István, Zsilinszky Endre és Kozma Miklós. Ez az 
a szélsőséges, nacionalista katonai gárda, mely később az egész ellenforra
dalmi korszak alatt jelentős szerepet játszott, és csak Szegeden bővült né
hány taggal. 

Gömbös közöttük is nagy taktikus és törtető. Származását tekintve nem a 
legelőkelőbb a társaságban. Ö típusa az ún. középosztály feltörő tagjainak. 
Eszmei fegyvertára sem a leggazdagabb, de kétségtelenül viszonylag „kor
szerű". Még a marxizmusról is tud egy keveset — annyit, hogy antimarxista, 
antikommunista volta és propagandája pregnánsabb legyen, mint konzerva
tív, reakciós tiszttársaié. Emellett már a háború alatt megkülönböztetett ér
deklődéssel tanulmányozta a fajteoretikus, H. St. Chamberlain műveit és an
nak alapján maga is írt egy antiszemita dolgozatot. Mindenekfelett azonban 
karrierizmusa hajtja őt és teszi egyenlőre a kis társaság többé-kevésbé el
fogadott vezérévé. 

A MOVE-gyűlésnek élénk visszhangja támadt. Másnap a Tényleges Tisz
tek Szakszervezete a sajtóban felszólította tagjait, hogy lépjenek ki a MOVE-
ból. A Népszava vezércikke megállapította: „az eddig lappangó ellenforra
dalom levetette álarcát. Most már ezek után senki sem állíthatja, hogy a Ma
gyar Országos Véderő Egyesületbe tömörült tisztek a köztársaságot akarják." 
„A MOVE mögött progromos ellenforradalmárok gyülekeztek, itt az ideje, 
hogy a szervezett szociáldemokrata munkásság végre szembenézzen és le
számoljon az ellenforradalmi elemekkel!" 

A Népszava 1919. január 21-i vezércikkére reagálva Gömbös sajtónyilat
kozatban tiltakozott a MOVE ellenforradalmisága ellen. A polémia folyta
tódott. A Népszava újabb cikke: „Reakciós ellenforradalmár-e a MOVE" — 
bizonyítékokra hivatkozva megerősíti álláspontját.71 

Az új MO VE-vezérek részint nem bánják a támadást, mert úgy tekintik, 
mint az egyesület politikai súlyának elismerését. De természetesen védekez
nek is. Alig telt el 2—3 nap, Gömbös, mint új egyesületi elnök nyilatkoza
tot közölt „A MOVE elnöksége egyszer s mindenkorra kijelenti, hogy semmi
féle ellenforradalmi és reakciós célokat nem tűr az egyesületben. Híve a nép
köztársaságnak és a nemzeti szociális iránynak." íme, az úri becsület, a pár
bajlovagok igazmondása és egyenessége! Amikor utólag Gömbös e hírhedt 
hűségnyilatkozatról és további hasonló értelmű nyilatkozatairól magyaráz
kodni kényszerült, akkor kijelentette, hogy a nyilatkozat „taktikai lépés" volt 
(„nem taktika volt, hanem konjunktúra!" —szólt közbe Beniczky Ödön a par
lamenti vitába.) „De titkos irataimban és személyes utasításaimban felhív
tam a tisztikart, hogy szervezkedjenek abból a célból, hogy a vörös uralmat, 
amelyet ekkor már tisztán láttunk jönni, előre megbuktassuk'"72 — mon
dotta Gömbös. 

A harc kiéleződése a forradalmi és ellenforradalmi erők között. 
A MOVE betiltása 

Az előre merészkedő ellenforradalom világszerte kipróbált antimarxista 
jelszavakkal, a család, a magánulajdon, a vallás, a haza veszélyeztetettsé
gének ördögével djesztgette és terrorizálta a lakosságot. Ez volt a tartalma 

71 Népszava, 1919. január 23. ,.Reakciós ellenforradalmár-e a MOVE". 
"2 Nemzetgyűlési Napló, 1920—22. IV. 458. o. — Gömbös a forradalom időszakában tanúsí

tott magatartásáról önigazolás és védekezésképpen mondotta: „Aki azt hiszi, hogy mi is kö
zönséges szolgái voltunk annak a rothadt, annak a desruktív, hazafiatlan rendszernek, tes
sék eljönni a MOVE elnökségbe, ott 'rendelkezésére bocsátjuk iratainkat, ott tessék meggyő
ződni arról, hogy a MOVE magyar szempontból és keresztény szempontból addig mit tett." 
Néhány évvel később ugyanerről. Lásd: NN. 1922—27. XIII. 305. o. (Gömbös felszólalása.) 
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gróf Károlyi József főispán Fejér megyei törvényhatósági választmányi fel
lépésének, amikor bizalmatlanságot szavaztatott a budapesti kormány iránt, 
azzal vádolva, hogy politikája aláássa a valláserkölcsöt, a tulajdon szentsé
gét, a tekintély elvét. A Károlyi-féle megyegyűlés egyik ismert szereplője, 
Prohászka Ottokár püspök, aki novemberben még ugyanolyan szervilizmus-
sal üdvözölte a népköztársaságot, mint a tiszt urak. 

Hasonló tartalmú ellenagitációba fogtak a MOVE-tisztek, akik az orszá
gos gyűlés után a fővárosi és vidéki laktanyákban kezdtek aktivizálódni. 
Marton Béla és Kozma Miklós utalnak e meginduló vidéki szervezkedésre.73 

A MOVE vidéken fiókszervezeteket, ún. főosztályokat kezdett kiépíteni. Né
hány ízben Friedrich Istvántól kaptak anyagi támogatást (még korábban), 
majd földbirtokosoktól, akik uradalmaikat kis zsoldossereggel bástyázták 
körül. 

A sok oldalról erősödő aknamunkát Pogány József leplezte le a Budapesti 
Katonatanács február 7-i ülésén.74 ,,A forradalom veszélyben van!" — .mon
dotta. Az ellenforradalom, amely a vagyonosok, kiváltságosok hatalmaskodó 
táborából, az osztályelnyomás élvezőiből és csatlósaiból áll, szervezkedik. 
A csatlósokat képviselik a jegyzők, szolgabírák, csendőrök és nagy számban 
katonatisztek, akik mind bűnt bűnre halmoztak a néppel szemben. Minden 
hotelszobában, kávéházi különszobában súgnak-búgnak. Diákok szervezked
nek, székelyek és álszékelyek gyülekeznek. ÉME és MOVE szervezkedik. 
Egyes vidékeken rengeteg tiszt (különösen huszártiszt) tömörül, és nyíltan 
„civilbagázs"-nak nevezik a kormányt. Sőt Kiskunságban, a forradalmi Bu
dapesttől elszakadt kisállam megteremtéséről álmodoztak. 

Erre az időre estek a dunántúli sztrájkok és puccskísérletek. Aktív tisztek 
gyúrták és lázították a népet, miközben „monoklis arcuk egyetlen rándulása 
nélkül szedik fel fizetésüket a köztársaság pénztárából". 

Pogány meggyőző erővel tépte le az ellenforradalmi demagógia álarcát. 
A területi integritásról szavalnak azok — mondotta a továbbiakban —, akik 
1849-ben muszka vezetők, 1867-ben osztrák vezetők, 1919-ben antantcsapat 
felvezetőik. Saját földjeiken át vezetik a magyar néphatalom ellen a francia, 
cseh, román burzsoázia mészárló csapatait. Konklúziója: humanitás az ural
kodó osztálynak, amíg lehet, gépfegyver, amikor kell!75 

A kommunista párt újból és újból hangsúlyozta, hogy az ellenforradalom 
célja: a munkások lefegyverzése és a reakciós tisztek felfegyverzése a nép 
ellen. A Vörös Újság február 6-án „Szenteltvízzel" c. vezércikke találóan fe
jezi ki és ostorozza az ellenforradalmi kísérletek erőtlen kezelését. Sem a 
kormány, sem a szociáldemokrata pártvezetés nem volt egységes és határo
zott a forradalom védelmében és a reakció elleni harcban. Általában ezeket 
az erőket lebecsülték, a szélsőjobboldal erőit nem vették komolyan. A ka
tonatanács sürgetése után, február 9-én ült össze a Magyarországi Szociál-
mokrata Párt rendkívüli kongresszusa.70 Ennek hangulata tükrözte a párt 
belső ellentmondásosságát. Míg a pártvezetőség Weltner Jakab által tartott 
beszámolója csupán az agitáció és propaganda fokozásával kívánta az ellen
forradalmat visszaszorítani, addig a felszólalók radikális, sürgős intézkedé
seket követeltek. Ha a kormány meg akarja védeni a forradalmat — mon-

73 Kozma: i. m . 114. o . ; Marton: i. rru 22. o. 
74 Pogány József: Porradalom és ellen f orradalom. (Budapesti Katonaitanács 1919. február 

7-i ülésén elmondott beszéd). Budapest, Népszava, 1919. 7—9. o. 
75 uo. 28. o. — A Vörös Katona (A kommunista proletárkatonák lapja) bírálja Pogány 

Józsefet, amennyiben az ellenforradalommal szembeni erély legfeljebb szavakban érvénye
sül. 1919. február 4. sz. A lap fejlécén olvasható: „Jelszó: Fegyverkezzetek az ellenforrada
lom letörésére." 

76 Népszava, 1919. f eb ruá r 11. Vezérc ikk. „Az erő és egység pár tgyű lése . (A jobboldal i és 
baloldali e l lenforradalom ellen.") 
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dotta többek között Landler Jenő —, rögtön kell cselekedni, míg a készülő 
ellenforradalmat vérontás nélkül le tudja verni. Ehhez, a felvilágosító munka 
mellett, kell a proletárököl, amely oda sújt, ahova kell! (Landler korabeli ki
fejezése, nem a későbbi jelszó.) 

A szociáldemokrata pártban nemcsak a módszerek és eszközök tekinteté
ben voltak véleménykülönbségek, hanem alapvetően a helyzet megítélésében 
is.77 Bár a pártgyűlés, a küldöttek nyomására, olyan határozatot fogadott el, 
hogy radikális eljárást kíván az egyre szemérmetlenebbül megnyilatkozó el
lenforradalommal szemben, a vezetők ezt olyképpen értelmezték, hogy az 
ellenforradalom jobbról és balról közeledik. A jobboldali ellenforradalom él
csapatának a MOVE-t, a baloldali ellenforradalom élcsapatának a kommunis
ta pártot nyilvánították. A fasizmus és a bolsevizmus azonosításának, egy-
nevezőre állításának demagógiáját tulajdonképpen itt alkalmazta először a 
SZDP. Egyben hatalomként, egyenrangú partnerként ismerte el a MOVE-t 
az SZDP és KMP mellett. 

1919. február 13-án a MOVE-ban házkutatást tartottak, majd ideiglene
sen felfüggesztették a szervezet működésének engedélyét. Az adminisztratív 
lépésre közvetlen okot a MOVE egy memoranduma szolgáltatta. E hadügy
miniszterhez szóló feliratban követelték a bizalmi rendszer és a katonataná
csok megszüntetését. A felfüggesztés okai között szerepelt Rácz Kálmán
nak, a MOVE egyik vezetőjének sztrájkra uszító felszólalása is, amelyet egy 
huszártiszti gyűlésen mondott el.80 Megpróbálták ez után az egyesület lega
litását megmenteni (közben magánlakásokban találkoztak, pl. Tormay Cecil 
lakásán.)80 Gömbös első lépésként kiadta Rácz Kálmánt a rendőrségnek az
zal, hogy a sztrájkakció Rácz magánkezdeményezése volt. Ráczot letartóztat
ták. Ezután a MOVE-vezérek személyesen is próbálkoztak az egyesületnek, 
mint legális ellenforradalmi szervezeti keretnek a megmentésével, de ered
ménytelenül. Kozma járt Weltner Jakabnál, Gömbös Böhm Vilmosnál, Strom
feldnél, sőt állítólag Károlyi Mihálynál is. 

A Minisztertanács február 18-án ülésezett és tárgyalta a belügy-, hadügy-
és igazságügyminiszterek jelentéseit az ellenforradalmi megmozdulásokról.81 

A kormány vezetői formálisan egyenlő elbánást hirdettek jobbra és balra, 
amivel nem megfékezték, hanem felbátorították a reakciós erőket. A Minisz
tertanács eredeti jegyzőkönyve arról tanúskodik, hogy ezen az ülésen is jobb-
és baloldali ellenforradalomról beszéltek. Az igazságügyminiszter javasolta: 
ha az SZDP elérkezettnek látja az időt a kommunisták letörésére, úgy nekik 
kellene kezdeményezni. Böhm hozzászólt: bal felé csak úgy lehet eljárni, ha 
egyidejűleg ez jobb felé is megtörténik. Ezek után a döntés nyitva hagyta a 
belügyi eljárás alanyát, sorrendjét, fokát, hanem egy kitöltetlen felhatalma
zást adott a gyanús elemek rendőri felügyelet alá helyezésére és internálá
sára. 

77 Népszava, 1919. j a n u á r 15. — Az a jobboldal i vezetőgárda az SZD.P-ben, amely a forra
d a l m a k leverésének fő okát a noske izmus e l m a r a d á s á b a n lá t ta , tu la jdonképpen egyfrontos 
ha rco t óhaj tot t : a reakc ióva l összefogni a k o m m u n i s t á k ellen. Még j a n u á r közepén a német 
spa r t acusok vezére inek meggyi lkolása u t án így í r t a k : „a m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m n a k most 
az a legfontosabb kötelessége, hogy kellő erél lyel védekezzék az úgyneveze t t bolseviki moz
ga lommal szemben . . . A m i Németországban elbukot t , az n e m s ikerü lhe t a szegény és fejlet
len Magyarországon s e m . " 

78 HIL. S t romfe ld-per i ra ta i . — A MOVE feloszlatásáról Stromfeld e lmondo t t a : azt a 
B ő h m é k h e z beadot t m e m o r a n d u m n a k köszönhet i a MOVE, mely „k i je len tem ez u r a k n a k , 
hogy az olyan hangon volt megírva, hogy én azt min t k a t o n a ha tá rozo t t an kifogásol tam 
vo lna . " 

79 HIL. St romfeld-per i ra ta i . (Illésy százados e lmondta Rácz lázító felszólalását a Ludovika 
Akadémián . ) 

Marton: i. m. 22. o.; Kozma: i. m. 123. o. 
89 Révay: i. m. 137. o. 
81 Országos Levéltár , (a t ovább iakban OL.) Minisz ter tanács jkv . 1919. f eb ruá r 18. 
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A kétfrontos harcot sajátos, antikommunista módon realizálták. A két
frontos leszámolás koncepciója alapján indult meg a kommunisták elleni haj
sza, így lett a. Népszavánál 20-án lezajlott tüntetés, illetve a ki nem vizs
gált rendőri beavatkozás áldozatai ürügy, provokációs indok a KMP vezér
karának letartóztatására és bántalmazására. 

Február 21-én „Le a jobboldali és baloldali ellenforradalommal" címmel 
cikk jelent meg a Népszavában. A MOVE és a kommunista párt egyformán 
a kisebbség diktatúráját próbálja ráerőszakolni a nagy proletártömegek, nagy 
szociáldemokrata pártjára. Mozduljanak meg a proletártömegek ! Semmi
sítsük meg a jobboldali és baloldali ellenforradalmat!" — írták. 

Még aznap megtörtént a kommunista vezetők bebörtönzése. Az adott hely
zetben a terror — bár nem tükrözte a valóságos erőviszonyokat — további 
bátorítást adott a szélsőbaloldalnak. Gömbös ki is használta a bíztatást. 
Azonnal jelentkezett segítőtársul, szövetségesül a kommunisták ellen. El
kezdte játszani a MOVE (ha most sikertelenül is) azt a szerepet, amit a 
Horthy-korszakban mindig megjátszott a szélsőjobboldal: a forradalmi bal
oldal veszélyével zsarolt, hangsúlyozta a maga nélkülözhetetlenségét. 

Még néhány gyors önmentő kísérlet következett. Gömbös a MOVE nevé
ben hosszú memorandumot küldött 21-én a hadügyminiszterhez, amelyben 
biztosítja, ha az egyesület ügyét kíméletesen zárják le, akkor az egyesület 
minden tagja a népköztársaságot fogja hűen szolgálni.82 A sajtóban is nyi
latkozik arról, hogy a munkástanácsok MOVE-ellenes támadásai alaptalanok. 
Végül utolsó lépésként a titkos társaság elhatározza — még 21-én este —, 
hogy Stromfeld Aurélhoz fordulnak. Azt remélték, hogy Stromfeldet szár
mazásánál, neveltetésénél fogva sikerül legalább titokban védelmezőül és 
szövetségesül megnyerniük. „A Conti utcai harcok azt mondják nekem, siess, 
add jobb kezed 'és fogadd meg az összetartást... Ne taktikázzanak a szociál
demokrata körök ellenünk, mert ránk szükség van és velünk számolni kell" 
— írta Gömbös levelében Stromfeldhez.84 Stromfeld a levélre nem válaszolt, 
nem nyújtott kezet ilyen törekvésekhez.84 

1919. február 22-én megjelent a magyar hadügyminiszter 4570/elnöki 
12/1919. sz. rendelete a MOVE betiltásáról. Az indoklás szerint a Miniszter
tanács megállapította, a MOVE túllépte az egyesület céljai által megszabott 
határokat és olyan propagandának adott tápot, amely nem egyeztethető ösz-
sze a forradalom vívmányainak megőrzésével. A továbbiakban a rendelet le
szögezi, hogy a jelek arra mutatnak, hogy az egyesület az ellenforradalmi 
mozgalmak veszedelmes fészke, ezért betiltják és elrendelik az utasítás azon
nali végrehajtását.85 

82 Böhm: Két for rada lom . . . i. m. 188—191. o. — Közli a Gömbös a lá í rású MOVE 6'ü8/919. 
sz. memorandum szövegét. 

83 Marton: i. m. 25—26. o. — Stromfeldhez írt levél (1919. február 21.); Kozma: i. m. 124— 
126. o. 

84 OL. Kozma-Iratok. Katonai vonatkozású gyűjtemény 11. cs. Naplórészlet. 1920. július 12. 
— Részletesen leírja Stromfeld elleni vallomását. Ennek vázlatos összefoglalása: 

— Stromfeld a mi szemünkben már 1918 decemberében, mint szociáldemokrata szerepelt. 
Amikor nekem — írta Kozma — Stromfeldra való hivatkozással tanári állást ajánlottak a Lu-
dovika Akadémián, azért nem fogadtam el, mert az ő révén nem akartam semmilyen előny
höz jutni. 

— Január végén Weltner Jakabtól megkérdezte (Kozma), miért támadja a Népszava foly
ton a MOVE-t, Weltner azt válaszolta, mert a MOVE ellenforradalmi, kövessék a tisztek 
Stromfeld és tJrváry példáját. 

— Mindenütt, ahol tiszti körökben nacionalista szervezkedési kísérletek során akadályra 
bukkantak, erre a három névre történt hivatkozás: Stromfeld, Ürváry, Tombor. 

— A Ludovika növendékei minden a forradalom elleni kombinációkban szerepeltek, de 
mindig úgy, hogy Stromfeldnek erről nem volt szabad tudnia. 

— Mikor utóbb Kozma Siófokon letartóztatta Stromfeldet, az kijelentette, hogy a nem
zeti hadsereg törvényességét, jogosultságát nem ismeri el. ; 

85 Népszava, 1919. február 23. — Közli a Minisztertanács határozatát a MOVE betiltásáról.; 
Marton: i. m. 26—28. Közli a HM 4570 ein. — 1— 1919. sz. rendeleteit a MOVE feloszlatásáról. 
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Az egyesület felosztása következetlen, formális módon történt. A jobbra 
ütés látszatát szolgálta. Szemben a kommunisták üldözésével, a MOVE fel
oszlatását komolyabb letartóztatás nem követte.86 Pedig ez az ellenforradal
mi gárda számolt ezzel. A kormány rendeleteit már kéziratban, a kiadás előtt 
megszerezték és ismeretesek voltak előttük. Bőven kaptak időt, lehetőséget, 
az ideiglenes visszavonulásra, majd az illegális ellenforradalmi bomlasztás 
folytatására. A koalíciós kormányzatnak a reakcióval szembeni magatartása 
okozta, hogy a munkástömegek egyre inkább elfordultak a kormánytól.87 

A politikai helyzet éleződését, a kommunista párt befolyásának növeke
dését a reakció vezérei elég világosan felismerték. Tartva a közvetlen letar
tóztatástól és főleg a közelgő tanácshatalomtól, Gömbös (Bethlen István ta
nácsára) elhatározta, hogy Bécsbe szökik. Még három napot a „maffia" el
keseredett, búsmagyar nótázással töltött. A Baross utca 15. sz. alatti ún. 
ellenforradalmi házban jöttek össze. Az utcán, a házzal szemben, a népköz
társaság rendőrségének detektívje strázsált, miközben a lakásban a „Nagy-
majtényi síkon»" c. nótát énekelték és elhatározták, hogy ez lesz majd a győ
zelem után a MOVE-induló.88 Gömbös még egy búcsúlevelet írt az egyesü
let elnökségéhez, illetve tagságához. Ne lépjenek be más egyesületbe, vár
ják meg együtt a felébredést — írta. (E búcsúlevélnek is több változata sze
repel különböző munkákban, legvalószínűbb a fenti szöveg.) Kozma szerint a 
levél mellett nem hivatalos, szóbeli üzenetet küldtek vidéki MOVE-szerveze-
tekhez az alábbi szöveggel: „Csak formailag vagyunk feloszlatva, tovább 
szervezkedni! A parlamenti választások leple alatt megbízható embereket 
gyűjteni. Fegyverrel bírókat beszervezni és fegyvert szerezni. Minél keve
sebbet beszélni. Nem egyenként kockáztatni, de állandó készültség"89 Göm
bös 1919. február 25-én gróf Takách—Tolvay József bécsi katonai meghatal
mazott vasúti diplomata fülkéjében akadálytalanul átszökött a határon. 

A hazafisággal és nemzeti eszmével kérkedő tiszti társaság, hasonlóan az 
arisztokráciához, az antanthatalmak forradalomellenességére építette továb
bi terveit. A MOVE vezető tisztjei is bekapcsolódtak a haza kiárúsítóinak 
táborába. Gömbös és Kozma 1919 elején több ízben jártak Cunningham ez
redesnél, hogy az ellenforradalmi mozgalom számára segítséget kérjenek. 
Kozma Miklós naplójában leírja, hogy a Károlyi kormányról és a fegyveres 
erőkről meglevő bizalmas értesüléseit írásban adta az angol megbízottnak.90 

Ezt vitte ellenszolgáltatásként, fizetési eszközül azért a támogatásért, ame
lyet akcióikhoz kértek. A franciákkal külön kapcsolatot kerestek. Január 
közepén letartóztatott ellenforradalmár tisztek vallomásából kiderült, hogy 
Geher Gyula és Wiesinger Viktor, vagyis két MOVE-vezető felszólítására 
ugyancsak a baráti körhöz tartozó Szilassy Cézár beadványt szerkesztett 
Vyx alezredeshez, amelyben „aktív tisztek fordulnak az aktív tisztekhez", 
kérve, hogy kormánya fegyveres erővel fojtsa el Magyarországon a szocia
lizmust és a kommunizmust.91 Angolok és franciák mellett az olaszok sem 
maradtak ki. Szinte bizarr történelmi epizód, hogy 1919. március 15-én este, 
a szabadságharc ünnepi jubileumi vacsorája közben, méghozzá a 48-as Gör
gey leszármazottjának, Görgey Györgynek javaslatára határozta el a szűk 

86 Világ, 1919. f eb ruá r 20. — Rövid h í r szer int 5 MOVE-tisztet l e ta r tóz ta t tak . Nevet n e m í r 
a lap. Valószínű a szokásos rövid, je lentékte len k iha l lga tás volt. 

87 Révai József: „1919. márc ius 21 . . ." Válogatot t műv . II. 371. o. 
88 OL. Kozma-iratok. Katonai vonatkozású gyűjtemény. 11. cs. 
89 Kozma: Az összeomlás . . . i. m. 129. o. 
90 Kozma: i. m. 137—138. o. — Állítólag m á r márc ius 14-én tud t ak Káro ly i Mihály lemon

dási szándékáról. A hírrel Kozma Bethlenhez, majd a Ritz Szállóban lakó Cunninghamhez 
rohant, ahol íróasztalához ültették és leíratták vele a magyar fegyveres erőkről szerzett is
mereteit. „Leültem és másfél óra alatt egy mindenre kiterjedő német aide memoir-et csinál
tam . . . vázoltam a meglevő katonai erők mai állapotát." 

91 Népszava, 1919. j a n u á r 16. 
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huszártiszti társaság, hogy elárulják az olaszoknak az általuk ismert magyar 
fegyver- és lőszerraktárak helyét. Maguk is érzik a tett súlyát, de csupán 
futó pillanatokig haboznak. S végül is döntenek: „.. .bizonyos, hogy csak 
rövid idő kérdése, mikor veszik át a vörösök az uralmat. Minden kár, amit 
nekik okozunk, a nemzeti ügynek előnyös .. . nehéz a választás, de az olaszo
kat választjuk. A fegyver- és lőszerraktárak helyét közöltük Pentimalival."92 

íme a nemzeti gondolat bajnokainak hazafisága! 
Az antanthatalmak kommunistaellenességében és segítségében bízva he

lyezték az ellenforradalmi szervezkedés centrumát Bécsbe. A MOVE, mint 
egyesület, a betiltás után átmenetileg elvesztette jelentőségét. A Károlyi-kor
mány utolsó és a Tanácsköztársaság első napjaiban csoportosan szöktek ki az 
országból a kompromitált tisztek és politikusok. Gömbös új fórumot és ke
reteket keresett. Bécsbe azzal a megbízással megy, hogy felhasználva és le
hetőség szerint kiszélesítve a már meglevő imperialista kapcsolatokat, előké
szítse a talajt egy kívülről induló antibolsevista szervezkedés és intervenció 
számára. A hazaárulás erkölcsi felmentését Gömbös maga így összegezte:93 

„Hazafiúi szempontból mindig undorodtam attól, hogy magyar ügyben ide
genek segítéséhez kell folyamodnunk. A bolsevizmus letörésére azonban az 
ördöggel is szövetkeztem volna." 

А Н Н А Д О Ш А : 

О Б Р А З О В А Н И Е И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕНГЕРСКОГО ОБЩЕГОСУДАР
СТВЕННОГО ОБОРОННОГО ОБЩЕСТВА (МОВЕ) В ПЕРИОД 

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1918 г. 

Резюме 

Венгерское Общегосударственное Оборонное Общество ( М О В Е ) явилось одной из 
самых характерных и прочных — работавших на общественных началах — организа
ций фашистского режима Хорти. Эта организация оказала постоянную поддержку 
контрреволюционному режиму за всё время его двадцатипятилетнего существования, 
с зарождения до отмирания этого режима способствуя продвижению режима по пути 
к полной фашизации. «МОВЕ» было националистически-милитаристической, антиком
мунистической организацией, под офицерским руководством. Фактическая роль М О В Е 
в политической структуре контрреволюционного режима мало известна даже в узких 
кругах историков, эта роль ещё не исследована с точки зрения исторических наук. 
Общественное мнение считает МОВЕ одной из расистских организаций белого тер
рора, причём её роль — в отношении времени действия и сферы влияния — значи
тельно ограничивает. 

Настоящая статья является частью подготавливаемого к изданию труда автора и за
нимается образованием и начальной стадией работы МОВЕ. Общество было образовано 
в ноябре 1918 года в качестве союза защиты милитаристических интересов. Параллель
но процессу перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую 
МОВЕ стало оказаться собранием самых фанатичных Милитаристских контррево
люционных элементов. Поляризация революционных сил и сил реакции вызвала рас
слоение и среди офицеров. В результате этого расслоения было создано несколько 
офицерских организаций. Среди них в рядах М О В Е сплотились офицеры стоящие 
близко к господствующим классам, выходящие из аристокрации кавалеристы, офице
ры генерального штаба и прежде всего активные, контрреволюционные офицеры, про
питанные духом властвования и участия в политической жизни, стремящиеся занять 

92 Когта: I. т . 144. о. 
93 СбтЬбз: Е§у та§уаг уегёгкаП йзг* . . . 1. т . 33. о. 
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высокую должность. В начале 1919 года — типичный представитель этого офицерского 
слоя: Дьюла Гёмбёш добился поста председателя общества МОВЕ. Через несколько 
месяцев — по его инициативе — Миклош Хорти был объявлен почётным председате
лем общества. 

Интересным моментом процесса выбора Гёмбёша председателем является участие 
Аурела Штромфельда на собрании М О В Е и неудачные попытки уговорить авторитет
ного начальника офицерской академии перейти в лагерь контрреволюционеров. 

Автор изображает тот общественно-политический и военно-политический фон, в 
рамках которого с одной стороны принятые буржуазным правительством меры по де
мобилизации и его пацифистские иллюзии, с другой стороны деятельность военных 
советов и доверительных корпусов занимали офицерство, дрожащее за своё существо
вание, Офицеры принимали с протестом демократизацию армии. Эта демократизация 
служила прямой причиной расколнической деятельности сил реакции. Офицеры — 
члены общества М О В Е — стали участниками различных тайных и легальных контр
революционных действий. 

В феврале 1919 года классовая борьба чрезвычайно обострилась. Буржуазное пра
вительство и руководство социал-демократической партии попытались остановить ан
тикапиталистический ход развития революции. Объявляя формально «борьбу на двух 
фронтах» с одной стороны заключают в тюрьму руководителей коммунистической 
партии, а с другой стороны запрещают деятельность общества М О В Е как «авангар
да» контрреволюции. На самом деле против правых сил не велась действительная 
борьба. Офицерская клика безнаказанно продолжала свою расколничесКую деятель
ность; на территории Венгрии — подпольно, а в Вене и в Сегеде — полулегально. 

Упомянутая в настоящей статье начальная стадия деятельности общества МОВЕ 
показывает в ходе подготовки своего политического карьера ту офицерскую клику, из 
рядов которой появился и сам Хорти и которая тесно сплотилась вокруг него. В за
печатленной картине мы видим процесс образования характерного для венгерского 
фашистского режима «аристократически-фашистского» общества. Начальная стадия 
образования М О В Е во многих отношениях освещает и такие вопросы как причина 
возникновения связей МОВЕ с аристократией и капиталистами, а также вопрос о том, 
почему имели М О В Е и относящаяся к нему военная клика такое значительное поли
тическое влияние за весь период существования контрреволюционного режима. 
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ANNA DÖSA 

DIE GRÜNDUNG DES MOVE UND SEINE TÄTIGKEIT IM ZEITRAUM DER 
BÜRGERLICH-DEMOKRATISCHEN REVOLUTION 1918 

Resümee 

Den ungarische Landeswehr Verein (MOVE) war einer der charakteristischsten 
und dauerhaftesten gesellschaftlichen Vereinen des Horthy-Faschismus, der das 
viertel jahrhundertlange gegenrevolutinäre System von seinem Anfang an bis zu 
seinem Ende immer unterstützte und in die Richtung des totalen Faschismus trieb. 
Der MOVE war ein von Offizieren geleiteter, nationaler, militärischer, antikommu
nistischer Verein, Seine Rolle in der Struktur der gegenrevolutionären Politik ist 
sogar in Fachkreisen wenig bekannt und wissenschaftlich noch ungeklärt. Die 
öffentliche Meinung hält den MOVE für eine Rassenschutzorganisation des weissen 
Terrors mit abgegrenzter Rolle in Zeit und Wirkungskreis. 

Die Abhandlung ist aus dem künftigen Werk des Autors herausgehoben und be-
fasst sich mit der Gründung des MOVE und mit seiner Anfangstätigkeit. Der Verein 
wurde im November 1918 als ein militärischer Interessenschutzbund gegründet. 
Parallel mit dem Übergang der bürgerlichen Revolution in die sozialistische Revo
lution ist der MOVE der entscheidenste militärische, gegenrevolutionäre Verband 
geworden. Die Polarisierung der revolutionären und reaktionären Kräfte differen
zierte auch das Offizierskorps. Es entstanden verschiedene Offiziersorganisationen. 



Um den MOVE scharten sich den herrschenden Klassen nahestehenden, vornehmen 
Husaren- und Generalstabsoffiziere und in erster Linie die hochstrebenden, mit 
politischen und machthaberischen Ambitionen erfüllten aktiven, gegenrevoluti-
nären Offiziere. Der typische Vertreter dieser Schichte war Gyula Gömbös, der 
Anfang 1919 das Präsidium des MOVE ürbenahm. Auf seinen Vorschlag wurde 
Miklós Horthy zum Ehrenpräsident des MOVE deklariert. 

Eine interessante Episode bei der Wahl von Gömbös, war die Teilnahme des 
damaligen Kammandanten, der ungarischen Militärakademie Aurel Stromfeld 
den man vergebens für das Lager der Gegenrevolution gewinnen wollte. Der Autor 
schildert jenen gesellschaftlichen, politischen und militärpolitischen Hintergrund, 
beziehungsweise die Abrüstungsmassnahmen und die pazifistischen Illusionen der 
bürgerlichen Regierung, anderseits die Tätigkeit der Soldatenräte und Vertrauens
organisationen welches das Offizierskorps das seine Existenz befürchtete beschäf
tigte. Sie protestierten gegen die Demokratisierung der Armee und das war der di
rekte Grund ihrer reaktionären, destruktiven Tätigkeit. Die Offiziere nahmen an 
verschiedenen offenen und geheimen gegenrevolutianären Versuchen teil. 

Im Februar 1919 verschärfte sich der Klassenkampf sehr stark und die Leitung 
der sozialdemokratischen Partei versuchte die weitere Entwicklung antikapitalisti
scher Richtung der Revolution zu verindern. Sie führte formal einen Zweifronten
kampf. Einerseits verhaftete sie die Führer der kommunistischen Partei, anderseits 
verbietete sie den MOVE, die „Stosstruppe" der Gegenrevolution. In der Wirklich
keit war all das, gegen die rechte Seite, nur ein Scheinkampf. Die Offiziersclique 
setzte Unbehindert ihre Wühlarbeit, illegal auf dem Territorium der Räterepublik, 
halblegal in Wien, später in Szeged fort. 

In. der Abhandlung dokumentiert der Autor in der Anfangsperiode des MOVE 
den Beginn der politischen Laufbahn des Offizierskorps, das aus seiner Mitte 
Horthy herausgehoben hat und ihn bis zuletzt unterstüzte. 

In dem beleuchteten Zeitbild sehen wir die Entwicklung des ugarischen „Herren
faschismus" Verbandes. Die Gründung des MOVE gibt uns in vieler Hinsicht eine 
Antwort auch darauf, woher er seine enge Beziehungen zur Aristokratie und zu 
den Grosskapitalisten hatte und warum der MOVE und die dazu gehörenden mili
tärischen Clique, während der ganzen Zeit der Gegenrevolution, so einen bedeu
tenden politischen Einfluss hatten. 
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