
A magyar Vörös Hadsereg utolsó csatája
Szolnok, 1919- augusztus 1.

1919. július 28. kritikus napja volt a Magyar Tanácsköztársaság történetének. A
tiszántúli hadjárat kezdeti sikerek után kudarcba fűlt. a hadsereg bomlási tünetek
közt visszavonult a Tisza jobbpartjára, a budapesti sajtó pedig közzétette a béke-
konferencia azon nyilatkozatát, hogy a tanácskormányt nem ismeri el, ennélfogva
nem is tárgyal vele, hanem felszólítja a magyar népet, hoyy alakítson új kormányt.
Mardarescu tábornok, a magyarországi román hadsereg főparancsnoka július 29-én
elrendelte, hogy a csapatai Szolnoktól északra keljenek át a Tiszán és foglalják el
Budapestet. A szolnoki híc!fő megszállására és kiszélesítésére három csoportot,; il-
letve hadtestet alakított. Hóiban tábornok csoportja (az 1. és 2. vadászhadosztályok)
Fegyvernek vidékén, Mosoiu tábornok csoportja (1. és 6. gyaloghadosztály) Szolnok^
Törökszentmiklós körletében, a Demetrescu tábornok csoportja (a szállítás alatt lé\tö
7. hadosztály, a 2. lovashadosztály és egy hegyi vadászezred) Kunmadaras térségé-
ben gyülekezett. Ezenkívül volt egy északi és déli csoport: Csap—Abádszalók térsé-
gében Mihaescu tábornoké (16. hadosztály, 49. dandár és három hegyi üteg), Abád-
szalók—Maros-torkolat térségében pedig Danila Papp tábornoké (18. hadosztály, 107.
gyalogezred). Általános tartalékul visszamaradt a 2. gyaloghadosztály a kunhegyesi
övezetben.1 Mardarescu tábornoknak e célra rendelkezésre állott 119 zászlóalj (84 0Ü0
puska). 60 lovas század (12 000 kard) és 98 üteg (392 löveg). A Tiszánál harcoló ma-
gyar Vörös Hadsereg alakulatai viszont 74 zászlóaljjal (31 000 puska) és 88 üteggel
(311 ágyú) rendelkeztek, a 7. huszárezredet már visszairányították Dunántúlra, lo-
vasságból pedig csak a hadosztály és önálló dandár huszártörzsszázadok állottak
rendelkezésre. Eszerint a románoknak a Liptai-féle adatok alapján is (Liptai Ervin:
A magyar Vörös Hadsereg harcai, 1919. Budapest, 1960., 469—471. o.) gyalogságban
két és félszeres túlerejük volt, valamivel erősebb volt a tüzérségük is. a lovasság
túlsúlya meg egyenesen nyomasztó. E hadműveletek támogatására az áprilisi har-
cikban kitfini 7. rnmán hadosztályt eavenesen Moldovából iránvítot'ák Kunmada-
rasra. B.ománia emberanyaga megengedte, hogy az orosz és ukrán Vörös Hadsereg
ellen a magyarországihoz hasonló erejű haderővel védje a Dnyesztcr vonalát.

Itt megemlítjük, hoey Dpnila Papp tábornok azonos volt Papp Dániel cs. és kir.
ezredessel, a bukovinai harcok hősével. nk\ Erdély megszállása után tábornoki rang-
gal román szolgálatba lépett, és évek múltán mint a kolozsvári hadtest parancsnoka
rrent nyugalomba. Ugyanő volt a tiszai román átkelés tervénsk tulajdonképpeni

- spiriti's rectora.
Július 30-ra virradó éjjel a 16. román hadosztály csapatai Tiszaeszlárnál és Tí-

r^adadánál kierő"3kolták az átkelést, a - Holban-csoport pedig Nagykörűnél hidat
vert, és azon gyalogságot és tüzérséget hozott át. Az 5. vörös hadosztály parancs-
noksága hajnali 3 órakor a következőket jelentette az I. hadtestnek (730 1. sz.):

A 11/19. zászlóalj és a XXIX. vadászzászlcalj vonalában, ágyútűz, Besenyszöget,
Nagykörűt és a 13-as őrházat Icvik. A megfigyelő jelenti, hogy az ellenség Tisza-
bőnél a jelek szerint átkelni készül...

Reggel 5 órakor az 5. hadosztály parancsnoksága telefonon jelenti:
Lóháton menekült katonák jelentik, hogy a románok Nagykörűnél géppuskával

átkeltek a Tiszán, A lakosság kocsikon menekül. Mivel a hadosztálynak ezen a
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részen tartalék nem áll rendelkezésre, kérek a 6- hadosztály kötelékéből a 19. ezred-
parancsnokságnak, (álláshelye Jászladány) megfelelő csapatokat rendelkezésre bocsá-
tani. Felderítés céljából lovasok előreküldve. — 5. hadosztály parancsnokság.

Reggel 5 óra 50 perckor a 19. gyalogezred parancsnoksága jelentette az 5. had-
osztályparancsnokságnak, hogy Kőteleknél több román század és géppuskás osztag
átjött a Tiszán, a front Tiszasülytől délre megingott, és a megfigyelő csapatok visz-
szavonulóban vannak. A 19. ezred parancsnoksága mindent megtesz, hogy a vissza-
özönlő katonákat Tiszasüly-Szénásy tanya—Besenyszög vonlában feltartsa. 7 óra 35
perckor a 19. gyalogezred parancsnoka újból jelentette az 5. hadosztály parancsno-
kának, hogy á 11/19. zászlóalj az ellenséges ágyútűzben nagy veszteségeket szenve-
dett, Tiszasüly és Besenyszög közt üres hely van. a 11/19. zászlóalj és a XXIX. vadász-
zászlóalj közt az összeköttetés megszakadt. Délben magának a gödöllői főhadiszállás-
nak jelentették, hogy a II 19. zászlóalj a Tiszától Besenyszögre vonult vissza, felfogá-
sára az intézkedések megtörténtek. Mivel Jászladány felé segélycsapatokat kellett
meneszteni. 14 órakor el is indítottak oda három zászlóaljat, de ezekről a 2. hadosz-
tályparancsnokság jelentette, hogy .,igen fáradt csapatok".2

Magyar részről a hadihelyzetet július 30-ra virradó éjjel Cegléden az I. hadtest-
parancsnokságon vitatták meg. A haditanácson jelen voltak dr. Landler Jenő, a

: főparancsnok, Vágó Béla, dr. Pogány József és Bokányi Dezső, az I., II. és III. had-
test parancsnokai, Kun Béla és dr. Hamburger Jenő népbiztosok, végül Julier Fe-
renc alezredes, a hadsereg vezérkari főnöke is ide utazott. Juliernek az volt a véle-
ménye, hogy a további harcok nem nyújtanak kedvező kilátást, mert a hadsereg
már nem tudja megállítani a románokat. Mivel az ántánt a tanácskormánnyal nem

'tárgyal, azt javasolja, hogy a Forradalmi Kormányzótanács mondjon le, és az új
kormány tegyen az antantnak fegyverszüneti ajánlotot. Kun Béla azt javasolta, hogy
a románokat ellentámadással vessék vissza a Tisza mögé. A haditanács résztvevői
— Bokányi kivételével, aki Julier javaslata mellé állott, — Kun Béla indítványát
fogadták el. A két másik lehetőség: védelmi állás Budapest előtt, vagy visszavonu-
lás Dunántúlra, nem került részletesebb megvitatásra.-1 A haditanács határozata
alapján Vágó Béla népbiztos átvette az I. és az V. hadtest összes csapatainak pa-
rancsnokságát (3„ 4.. 5., illetve a 2., 6. és 7. hadosztályt). Megjegyzendő, hogy a 4. had-
osztály július 30-án a szerbekkel és franciákkal szemben Tápé—Algyő vonalán, a
hadosztály zöme Csongrádnál állott. Vezérkari főnökéül Bengyel Sándor századost

. nevezték ki, aki már előzőleg, július 28-án az V. hadtestparancsnoksághoz kapott
vezérkari főnöki beosztást, korábban pedig a nagy sikereket elért 6. hadosztálynak
volt vezérkari főnöke. A balsikerű kisújszállási csatáért felelős nagyjókai Farkas
Jenő alezredest, az I. hadtest eddigi vezérkari főnökét tehát leváltották.'1 Árulásról
nála szó sem lehetett, hiszen az ellenforradalmi hadbíróság kétévi börtönre és rang-
vesztésre ítélte.

A Hadseregparancsnokság július 30-án délelőtt 5 óra 40 perckor adta ki az el-
- lentámadási parancsot. Eszerint a 6. hadosztály Jászladány—Zagyvarékas vonalából,

áz I. és V. hadtest összes rendelkezésre álló erőivel Abony körletéből támadjon. A
A III. hadtest pedig minden nélkülözhető erejével Kálkápolna—Kisköre vonalából

• csatlakozzék az ellentámadáshoz.'' Ennek megfelelően Vágó hadtestparancsnok az 5.
hadosztály 65. dandárát az 1. tüzérezreddel a 6. hadosztály alárendeltségébe he-
lyezte, amelynek parancsnokságát egyúttal utasította, hogy az ellenség nyugati irá-
nyú előnyomulását feltartóztatva biztosítsa a 2. és 7. hadosztály felvonulását

'Abonynál Szolnok felé. E két hadosztály Werth Henrik alezredes parancsnoksága
"s*Tátt vasúton Cegléden át volt Ahonybi szállítandó. Feladatuk volt, hogy a rendel-

kezésre álló tüzérséggel Abonytól északkeletre, fronttal Zagyvarékasnak úgy cso-
' portosuljanak. hogy á hadosztályok felvonulása után a fő támadási csoport Beseny-

szög irányában visszaverhesse az ellenséget.0

: A románok július 31-én igen élénk tevékenységet folytattak. Demetrescu tábor-
nok csoportja kijavította a kiskörei vasúti hidat, és megszállta Sarud—Kömlő—Ve-
Zekéhy vonalát. A Mosoiu-csoport a fegyverneki hídfőből Jászkisér—Jászladány vo-
nalát és Szolnok nyugati szegélyét érte el, a Holban-csopoit Tiszabőnél vert hidat.
A tiszadadai hídfőt megnagyobbították. Szentesnél azonban átkelési kísérletük ku-
darccal zárult. Szolnok július 30 óta erős tüzérségi tűz alatt állott.
• •' Július 31-én a 6. hadosztályparancsnokság jelentette, hogy a 33., 46. és 101. gya-

• logezred, valamint a 69. tüzérezred két ütege megtagadta az engedelmességet, míg
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a 31. gyalogezred tartja Jánoshidát. A 13. gyalogezred el van csigázva, és hangulata
nem bizakodó. A Szolnokot védő IV 10. zászlóali szintén elhagyta állásait. Éjjel 12
órakor a 6. hadosztály ezredei önkényesen beszüntették a további ellenállást, visz-
szavonulva Tációgyörgye és Tápiószele irányába, ahol a hadosztályparancsnoksíg
gyülekeztette őket. Szolnokra bevonultak a ••ománok, a 46. gyalogezred részei Uj-
szászt, a 65. dandár Zagyvarékast, a III 10. zászlóalj pedig Szolnoktól nyugatra a
vasúti töltést tartotta. Ezért a hadseregparancsnokság 801 1 hdm. szám alatt elren-
delte a 6. hadosztálynak Tápiósüly—Nagykáta környékéről Seregélyes—Sárosd—
Adony környékére való szállítását. A 65. dandár a hadosztály hadrendi kötelékéből
ismét kiválva, a hadszíntéren maradt.7 A 6. hadosztályt azonban Budapestről nem
továbbították Dunántúlra, nyilván azért, hogy a tiszántúli harcokban erősen meg-
tépázott hadosztály kellő pihentetés és fegyelmezés után Budapest védelmére ké-
szenlétben maradhasson. A 6. hadosztály eltávozása miatt keletkezett rést nem si-
került betömni. A hadseregparancsnokság ugyan augusztus 1-ére virradó éjjel 0
óra 50 perckor intézkedett, hogy a III. hadtest szállítsa a 2. dandárt a hozzátartozó
38. tüzérezreddel, valamint az 1. tüzérdandárt is Hatvanba, hogy a csapatokat Jász-
berénynél kirakathassák.8 Intézkedés történt a III. hadtest zömének Miskolc—Füzes-
abony vonalára való visszavonására és a II. hadtest nélkülözhető egységeinek Ceg-
léd felé való szállítására is. Julier vezérkari főnök azonban ugyanakkor közölte
Landler főparancsnokkal, hogy a III. hadtest parancsnokával (Bokányi) és vezér-
kari főnökével való telefonbeszélgetése alapján az előkészületben levő akció sike-
rében nem bízik.0

S valóban, a 2. dandár is megtagadta az engedelmességet, mire a hadvezetőség
ennek az alakulatnak is az arcvonalból való kivonását és Budapestre szállítását ren-
delte el, hogy ott karhatalmi szolgálatot teljesítsen. Az 1. hadosztály zöme is be-
szüntette a harcot, és Miskolcnak vett irányt. A Vörös Hadsereg katonáinak han-
gulata általábon olyan volt, mint a monarchia csapataié a páduai fegyverszüneti
egyezmény aláírásának időpontjában: nem hittek már a győzelemben, a politikai
megbízottak szónoklataira csak egy válaszuk volt: békét, békét! A még harcképes
csapatokat — közte az 53. ezredet is — Landler főparancsnok végiglátogatta, és
lelkesítő beszédet tartott neki1*. Kun Béla. Hamburger. Bokányi és Pogány ismét
helyszíni szemlén voltak Cegléden. Az idáig politikai és katonai szempontból meg-
bízható 1. budapesti vörös gyalogezred küldöttsége is kijelentette, hogy nem haj-
landó tovább harcolni, hanem követeli Budapestre szállítását, egyúttal „tisztán szo-
cialista" kormány megalakítását javasolja. Az eddig kiváló tisztikar igen számos
tagja jelentett beteget vagy éppen otthagyta a csapatokat. Az egyenként és ren-
detlen csoportokban Budapest felé özönlő katonákat le kellett a főváros előtt fegy-
verezni. A hadsereg politikai vezetői ezek után maguk is szükségesnek találták a
tanácskormány lemondását és egy olyan kormány megalakítását, amellyel az án-
tánt hajlandó tárgyalásba bocsátkozni. Amikor augusztus 1-én reggel a budapesti
TV. hfiHfpst kp*. tiszti0 azzal jelentkezett Gödöllőn Julier vezérkari főnöknél, hogy
Haubrich hadtestparancsnok a tanácskormány erőszakos eltávolítását tervezi, azt
válaszolta, hogy Bokányi Dezsőtől nyert értesülése szerint a tanácskormány amúgy-
is le fog mondani, nem lesz tehát szükség fegyveres akcióra. Ellenben a frontról ki-
vcnt 2. dandár karhatalmi célra a IV. hadtestparancsnokság rendelkezésére áll.

Augusztus 1-én reggel Szolnoktól délre a Tisza sem megfigyelve, sem biztosítva
nem volt. Az I. hadtestparancsnokság vezérkari főnöke ezt a feladatot a 2. hadosz-
1ály 38. gyalogezredére bízta, és ugyanezen hadosztály 15. ezredének egyik zászló-
alját is visszairányította Csongrádra. Éppen idejében, mert a románok a Körös tor-
kolatánál tutajokon és hajókon átkelési előkészületekbe kezdtek. Tiszafürednél
pedig Poroszló irányában keltek át, mire a 80. dandár parancsnoksága az alája
rendelt csapatok maradványaival idejében elvonult Egerbe.

A Szolnoktól Tiszafüredig terjedő tiszajobbparti szakaszon 12 román zászlóalj
és 3 üteg vonult fel, további ellenséges csapatok pedig átkelőben voltak. Ezek ellen
a Vörös Hadsereg bomlása után is még 23 vörös zászlóalj és 4 üteg állott rendel-
keziésre.10 Mialatt Budapestet a küszöbön álló politikai válság foglalkoztatta, a még
harcképes vörös csapatok szuronyszegezve indultak a román hídfő felszámolására.
Az utolsó csata részleteiről drámai hatású jelentések tanúskodnak.

Az I. hadtest délelőtt 7 órakor kiadott helyzetjelentése közli, hogy a 2. had-
osztály 68. gyalogezrede (a szolnoki ezred) és az 1/30. zászlóalj Abonyban van, a
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hadosztály többi része pedig útban. A 3. hadosztály és 65. dandár Zagyvarékas
északi szegélyétől a Steinberger-tanya magasságában a Zagyva mentén állásban.
észak felé összeköttetés nélkül (!) A 10. dandár részei Szolnoktól nyugatra, Szol-
nok—Abony vonalától északra és délre állásban. A románok gyenge erőiekéi átkel-
tek Vezsenynél. A 6. hadosztály teljesen dezolált állapotban Tápiógyörgyéről és
Tápiószeléről Nagykáta felé menetel, ahol a hadosztályparancsnokság is tartózko-
dik. A 7. hadosztály 4. és 28. ezrede (a volt tengerészezred) Abonyban van, han-
gulata süllyedőben. Az 1. gyalogezred, amely nem hajlandó többé harcolni, önként
elhagyta Abonyt, a 4. hadosztály helyzete változatlan.11

Az I. hadtest vezérkari főnöke reggel 8 órakor már jelentette a főhadiszállás-
nak, hogy a déli támadó oszlop heves harcok árán elérte Szolnok nyugati szegé-
lyét és a városban most heves utcai harcok folynak. Az északi oszlop Zagyvarékas-
tól délre elérte a Zagyvát, és a déli oszlopot Űiszász felé biztosította. Ugyanakkor
azonban intézkedni kellett, hogy a visszaözönlött 22. gyalogezredet és egy 28-as
zászlóaljat Cegléden fogjanak fel. Délelőtt 11 órára Szolnokot a déli oszlop kato-
nái teljesen megtisztították a románoktól. A Zagyván átkelt biztosító csapatokat
a románok visszavetették, de a Zagyva-vonal a vörös csapatok birtokában maradt1 2

A magyar támadás a román 18. és 6. hadosztály részeit sodorta fel.13 Miskolcon a
2. dandár elszállítása mozdonyhiány miatt lassan haladt előre. A 801/3. hdm. sz.'
1919, reggel 8 órakor kelt jelentés szerint a dandárt — „ha lehetséges" — Jászbe-
rénynél szándékoztak kirakni, hogy az I. hadtest harcaiba beavatkozhasson. A 2.
dandár részei (a dandár- és 21. ezredparancsnokság, a ' 1/21. zlj. és 5/38. üteg) be-
érkeztek ugyan Hatvanba, közben azonban a Tiszafürednél és Kiskörénél átkelt
román lovasjárőrök Kálkápolna és Füzesabony között a vasúti vonalat elérve, azt
két helyen felrobbantották.

Az 5. munkásezred Poroszlóról jelentette, hogy járőrjelentés szerint az ellen-
ség Kömlőt megszállottá, Besenyő felé nyomul előre, Lőrincfalva előtt a helyzet
változatlan, Laskó patak felé pedig óvatosan közeledik.14 A román előnyomulás
folytán a III. hadtestparancsnokság KálkHDolnéra költözött. A Hadseregrarancspok-
ság összefoglaló helyzetjelentésében közölte, hogy a románok megszállták Jász-
apátit, és a csapatok utasítást kaptak, hogy a mai kormányválságból kifolyólag
értesítsék az ellenséget a felajánlott fegyverszünetről.

Mardarescu tábornok még aznap intézkedett, hogy a Mosoiu-csoport újból fog-
lalja el Zagyvarékast és Szolnokot, aztán pedig zömével Nagykőrös—Kecskéméi
irányába fordulva, szállja meg a Duna—Tiszaköz déli réászét. A Holban-csoport-
nak Cegléden át Budapest felé kellett támadnia, a jobboldalának fedezésére és tá-
mogatására rendelt Demetrescu-csoportnak pedig meg kellett szakítania Budapest
és Miskolc között a vasúti összeköttetést. Ez aznap 19 órakor Füzesabonynál meg-
történt, úgyhogy a III. hadtest csapatai már nem tudtak az I. hadtest balszárnyá-
hoz felzárkózni. A 2. dandár részlege még beért Budapestre, de a többi csapatok
visszavonulási útja el volt vágva.

A budapesti Munkástanács e nap délutánján elfogadta a Forradalmi Kormányzó-
tanács lemondását, és megválasztotta a Peidl Gyula-féle szakszervezeti kormány'".
A népbiztosok között, akik emigrációba kényszerültek, ott volt a magyar Vörös
Hadsereg főparancsnoka és két hadtestparancsnoka is (Vágó és Pogány). Bokányi
ugyan Budapesten maradt, de csapataihoz már nem tudott visszajutni. Haubrich
József, az új hadügyminiszter augusztus 2-ra virradó éjjel közölte a főhadiszállás-
sal, hogy átveszi a főparancsnokságot. Az ezt követőleg kiadott parancsokban már
nem szerepelt a „Vörös Hadsereg" elnevezés. Ugyanő parancsban elrendelte, hogy
a hadsereg zászlója ezentúl az egyik oldalon vörös, a másik oldalon pedig piros-
fehér-zöld, anyaghiány esetén pedig a vörös zászlók mindkét oldalán nemzeti színű



csík varrandó fel. Az V. hadtestparancsnokságot feloszlatta, és a személyzetet az
1. hadtestparanesnoksághoz osztotta be. Bengyel vezérkari főnök „sürgős családi
ügy" címén szabadságot kért. helyét Werth Henrik alezredes, a 7. hadosztály pa-
rancsnoka vette át.

Augusztus 2-án délelőtt a 6. hadosztály útban volt Budapest felé. Az általa
üresen hagyott hézagban szinte ellenállás nélkül vonultak a románok Budapest
felé. A szolnoki helyzetről a főhadiszállás csak annyit tudott, hogy ott „állítólag
saját csapatok" vannak. A románok valóban csak délután 15 órakor vonultak be
újból Szolnokra. Csongrádot a Tiszán átkelt románok megszállottak. A reggeli
órákban Tápiószele felől a 4. román lovasdandár bevonult Ceglédre.15 Amikor az I.
hadtestparancsnokság hadikövetek útján felvette vele a kapcsolatot, közölve, hogy
a tanácskormány már visszalépett, és az új kormány fegyverszünetet kért, a román
dandárparancsnok a fegyverek letételét követelte. A 4. román lovasdandár éle még
aznap elérte Alberti-Irsát és Kecskemét felé kanyarodott, a 6. román hadosztály
pedig Zagyvarékastól délre, Abonyon és Nagykőrösön át végzett bekerítő mozdula-
tot Kecskemót iránvában. elváeva az I. hadtest visszavonulási útját Budapest felé.
Ekkor a 3., 5. és 7. vörös hadosztály Abony—Zagyvarékas—Szolnok közt állott, a
2. hadosztály 15. ezrede Kiskunfélegyházán, a zöm Cegléd és Abony körletében.10

GödöHőt délután 16 órakor kiüritelték, és a főhadiszállás a budap3Sti Magyar Király
szállóba költözött. Itt székelt egyébként a IV. hadtest parancsnoksága is. Itt újból
agilis tevékenységet fejtett ki Stromfeld vezérkari főnök, aki meggátolta, hogy a
fővárosban anarchia törjön ki, de a románok önkényes bevonulását Budapestre
augusztus 4-én már ő sem tudta megakadályozni.

A sedani méretű tragédia nagyságáról fogalmat alkothatunk azon az alapon,
hogy hat kombattáns hadosztály (az 1—5. és 7.) és az I. hadtestparancsnokság volt
kénytelen magát megadni. E csapatok lefegyverzése augusztus 8-ig folyt, s ez idő
alatt 1235 tiszt és 40 000 katona esett fogságba. Azonkívül a románok 348 külön-
böző méretű ágyút, két 305 mm-es löveget. 52 000 puskát, 4316 karabélyt, 579 revol-
vert, 190 golyószórót, sok ezer kardot és tőrt, 87 repülőgépet stb. zsákmányoltak.
Csupán egyes szétszórt alakulatok próbáltak ellenállni, főleg a déli övezetben.57

A 2. dandárnak sikerült Vác felé vonulva átkelni Dunántúlra, és kimenekülni a
román gyűrűből.

Katonai szempontból jobb lett volna a 6. hadosztály kiválása után elejteni a
szolnoki támadás tervét, és az I. hadtest még harcképes 23 zászlóalját inkább Buda-
pest védelmére vonni vissza. Ezzel meg lehetett volna akadályozni a román meg-
szállást, megmenteni a tüzérséget és meggátolni a budapesti gyárak berendezésének
elhurcolását. A románok hamarább respektálták volna az antantnak további elő-
nyomulást tiltó parancsát, ha annak magyar részről fegyveres kézzel szereznek
érvényt. Politikai vonalon pedig minden valószínűség szerint nyugodtabb légkör
alakult volna ki, lehetséges lett volna egy III. internacionálé alapján álló munkás-
párt megszervezése, mint a környező országokban. Az a mód, ahogyan ezt az utolsó
támadást elrendelték, veszedelmesen hasonlít a „most még utoljára egy győzelmet''
mentalitáshoz. A volt monarchia is a páduai egyezmény előtt még egyszer ütközetet
fogadott el, be is bizonyult, hogy fegyverszüneti tárgyalás előtti csatavesztés csak
hátrányos lehet. Ugyanakkor le kell szögezni, hogy a Vörös Hadsereg a döntő vere-
séget nem augusztus 1-én, hanem július 24-én Kisújszállásnál szenvedte el. Ebben
pedig nagy része volt annak, hogy Köröndi Novak Béla százados a hadrendet el-
adta az ántánt kémszervezetének. Volt olyan bátor ember, aki a Horthy-rendszer
idején följelentette (Dómján Béla főhadnagy, az 1. vörös hadosztály politikai meg-
bízottja), azonban a budapesti hadbíróság 1935-ben elévülés címén beszüntette az
eljárást.18
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Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy az antantnak már készen volt
a koncentrikus támadási terve arra az esetre, ha a tanácskormány nem lépett volna
vissza. Erről Václav Kral cseh történész magyar nyelvre is lefordított könyve is
tanúskodik.19 1919. augusztus 3-tól kezdődőleg megindultak volna a francia, cseh
és szerb csapatok is. és e beavatkozás kimenetele nem lett volna kétséges. A Magyar
Tanácsköztársaságnak az volt a feladata, mint az erjesztőé: meg kellett semmi-
sülnie, hogy hatni tudjon. A magyar Vörös Hadsereg veteránjai végeredményben
elégtételt kaptak: negyven év múltán a történelem igazolta véráldozatukat. 1919-
ben egy maroknyi nép katonái egy új társadalmi rend védelmében az ántánt mil-
liós szuronyerdejét rohamozták meg, most pedig egykori ellenségeik fiai velük
együtt építik a szocializmust.

Dr. Fogarassy László
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