
megbetegedések tüneteiről is. Két kéziratos művében az erdélyi fürdők hasznosságáról 
értekezett. 1723-1730 közt tette közzé a kolozsvári magyar nyelvű naptárban A rendes 
orvoslásnak közönséges regulái című munkáját , s ebben összefoglalta a népi gyógyászat 
tapasztalatait is. 

Kiterjedt irodalmi munkásságot fejtett ki, nemcsak az orvostudomány és a bányászat 
témakörében, de írásai jelentek meg teológiai, filozófiai, történelmi és természet tudományi 
témákban is. ír t értekezést a fényről, a szőlő aranytartalmáról vagy a matézis szépségeiről is. 
E latin nyelvű művek fontos szerepet játszottak a felvilágosodás eszméinek terjesztésében is. 

A sokoldalú tudós tipikus barokk ember volt, felfelé törő. Kortársai nagy részével 
ellentétben ő jómódú, gazdag volt, magas állami tisztségeiből, földbirtokából vagyont 
szerzett. így idejével is jól tudot t gazdálkodni, ezért is fejthetett ki elég nagy irodalmi 
tevékenységet. De foglalkozott orvosnak készülő diákokkal is. Mivel Erdélyben orvosi 
tanulmányi képzés hivatalosan nem volt, a tanulók külföldi orvosi idejének rövidítésére ilyen 
orvosi „magániskolák" működtek . Ö avatta be a gyógyászat titkaiba Bethlen Katát is. Nagy 
nyelvtudása, barátai, beosztása, külföldi tudóstársasági tagsága révén kora elismert tényezője 
volt itthon és külföldön. Viszont számos ellenséget is szerzett. 

Kiemelkedő nagyságát bizonyítja hatalmas könyvtára is, mely valóságos szellemi kincses-
kamra volt. T ö b b mint négyezer kötetes könyvtára a korszak legnagyobb erdélyi magán-
gyűjteménye volt. Összehasonlításul Pápai Páriz Ferencnek kb. három-, Bod Péternek 
nyolc-kilencszáz kötetet számlált könyvtára. Könyvtárában megtalálhatók voltak az egyes 
tudományok legfrissebb szellemi megnyilvánulásai, irodalmi újdonságok, a korai német 
felvilágosodás termékei, a szaktudományok legszélesebb skálája. A többi korabeli gyűjte-
ménytől alapvetően abban különbözik, nogy a teológiai, történeti, jogi, klasszikus tudomá-
nyok mellett jelentős szerep ju to t t a természet tudományoknak is, elsősorban orvosi, fizikai, 
kémiai, matematikai könyveknek. 

Nagy könyvgyűj tő volt, Pozsonyban és Bécsben feltehetően ügynökökkel dolgozott , a 
távolabbi országokból pedig kiterjedt ismeretsége folytán szerezte be könyveit. Voltak 
aukciós katalógusai is, ami bizonyítja, hogy rendszeresen tájékozódott a könyvpiac 
eseményeiről. Sajnos ezt a hatalmas kincset nem sikerült megőrizni. Halála előtt nem 
rendelkezett vagyonáról, így a könyvtár is szétszóródott . Pedig a Gubernium elrendelte, 
hogy meg kell őrizni a könyvtár egységét, feltehetően kézikönyvtárrá akarták nyilvánítani. 
Családi perpatvarkodás és hivatali bürokrácia miatt azonban ez nem valósult meg. A 
hagyatékot csak 13 évvel halála után vették leltárba, ekkor 3361 művet regisztráltak. Ezután 
pedig még harminc évig pusztultak a könyvek egy padláson, ott penészedett, az egerek 
rágtak, végül nyilvános árverésen eladták. 

A nagy tehetségű tudós, polihisztor magánélete nem tekinthető sikeresnek, sőt, igen 
'iszontagságos volt. Háromszor nősült, de mindig szerencsétlenül. Irigyei, ellenségei és első 
elesége mesterkedése végül börtönbe juttatták, Digámiával vádolva. A bör tönben kapott 
Írat lanul agyvérzést, „gutaütést", s itt halt meg 1732-ben. Szomorú vég egy ilyen embernek, 

akiről Bod Péter így emlékezett: „Nem tartottak az ő idejében a két hazában nozzá hasonló 
tudós embert ." 

Udvarhelyi Nándor 

A Magyar Tanácsköztársaság 
honvédelmi harcai II.1 

A francia katonai politikai vezetők nem ér te t tek egyet azzal, hogy a Tanácsköztársaság-
gal tárgyalások út ján rendezzék az ügyeket, s Magyarországgal szomszédos szövetségesei-
ket t i tokban a támadás előkészületeinek folytatására, majd a hadműveletek megkezdésére 
ösztönözték. A csehszlovák hadügyminiszter április 7-én adta ki a parancsát a támadásra 
való felkészülésre: „Az előnyomulás a volt Magyarország területén újonnan megállapított 
ha tárokra , mint a Csehszlovák Köztársaság elismert ú j , ideiglenes határaira a legközelebbi 
napokban megkezdődik. A csehszlovák csapatok előnyomulásával egyidejűleg megindul a 

'A tanulmány első részét az 1989. 2. számban közöltük (Szerk.). 
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román és szerb előnyomulás is." Április 8-án Franchet d 'Espérey Bukares tbe utazott , ahol 
azt a tanácsot adta a román katonai vezetőknek, hogy minden késlekedés nélkül 
indul janak meg Budapes t elfoglalására. Két nap múlva a román koronatanács határozatot 
hozot t a támadásról . A román haderő április közepén készen állt a támadásra . 

A Tanácsköztársaság elleni t ámadás 1919. április 16-án, hajnali 3 óra 15 perckor a keleti 
arcvonalon indult meg. 

A Tanácsköztársaság politikai és katonai vezetőinek helyzetértékelése után kialakultak 
a legfontosabb katonapoli t ikai fe ladatok: a román királyi hadsereg előnyomulásának 
megállí tása; a proletar iátus mozgósí tása; hadászati, hadművelet i vezetés megteremtése; a 
fegyveres erő megszervezése, a stratégiai célnak megfelelő szervezeti keretek kialakítása; 
a fő ellenség meghatározása , az elsősorban szétzúzandó fegyveres e rő kijelölése és 
megsemmisítése. 

Ezek a fe ladatok nem ilyen egyszerű sor rendben , hanem bonyolult helyzetben és 
összefüggésben, e l té rő időben és fontossággal je lentkeztek . Ebben az óriási, sokoldalú 
munkában szerzett kimagasló é rdemeke t Stromfeld Auré l . 

A tiszántúli védelmi harcokat három szakaszra tagolhat juk. Április 16. és 21. között a 
váratlan román támadást követően gyakorlatilag felső irányítás nélkül , rendszertelenül 
folyt a vörös csapatok visszavonulása. A román csapatok április 20-ra elérték Munkács , 
Nagyvárad, Nagyszalonta, Muszta terepszakaszt. A Forradalmi Kormányzótanács felis-
mer te , hogy a prole tárdikta túra megmentése é rdekében minden erőt mozgósítani kell a 
román csapatok további e lőnyomulásának meggátlására. Április 19-én összeült a Buda-
pesti Munkástanács , ahol Kun Béla vázolta a súlyos katonai helyzetet és rámutatot t , hogy 
egyedül az menthet i meg a tanácshata lmat , ha a munkásosztály csatasorba áll és minden 
e re jé t megfeszítve szembeszáll a támadókkal . A küldöt tek határozatot hoztak, amelyben 
k imondot ták , hogy a Forradalmi Kormányzótanács népbiztosainak és a munkástanács 
tagjainak fele, valamint a munkásság fele kimegy a f ron t ra . 

A határozatnak megfelelően a népbiztosok közül hamarosan a f ron t ra indult Landler , 
B ö h m , Pogány, Vágó , Hamburger , Lukács György és Rákosi. Szamuely Tibort a f ront 
mögött i rend és fegyelem megtartásával bízták meg. 
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A hadműveletek irányítását a támadást követő napokban a Hadügyi Népbiztosságról 
látták el. Ez az összeköttetés gyengesége, a kapcsolatok lazasága miatt tar thata t lanná vált, 
ezért a Forradalmi Kormányzótanács elhatározta a Tiszántúli Hadsereg-parancsnokság 
létrehozását . A hadsereg parancsnokává Böhm Vilmost nevezték ki, vezérkari főnökévé 
Stromfeld Aurél t . 

A második szakasz: április 21. és 26. között a keleti hadsereg-parancsnokság megalaku-
lásával már je lentkeztek a központi elképzelések elemei a csapatok harcaiban. A vezetés 
26-ig még bízott a román intervenciós sereg megáll í tásában. 

A Tiszántúli Hadsereg-parancsnokság április 21-én első intézkedésével igyekezett 
rendet teremteni a keleti arcvonal zűrzavarában. A hadsereg-parancsnokság az egységek-
nek kiadott parancsában a védelem kordonszerűségének felszámolására, a hadosztályok 
erőinek összpontosítására tö rekede t t . Helyenként kezdeti sikerek is születtek, de a 
csapatok visszavonulását, a románok előrenyomulását nem lehetett megállítani. 

A székely különí tmény tevékenységében kezdettől fogva megfigyelhető vezetőinek 
kommunistael lenessége. A román támadással szemben a különí tmény parancsnoksága 
nem akart ellenállni. Kratochvill a román támadás megindulása után olyan utasítást adot t , 
hogy „a felesleges vérontást kerül jék és lassan vonul janak vissza". Mivel Kratochvill 
alárendelt parancsnokainak csak egy részét avatta be szándékaiba, a hadosztály néhány 
alakulata ellenállást tanúsított . Április 26-án a székely különí tmény vezetőinek árulása 
befejezet t ténnyé vált: befolyásukra a különí tményhez tartozó csapatok zöme letette a 
fegyvert a románok előtt. A ka tonák egy részét azonban nem sikerült árulásra bírniuk, ők 
a későbbi harcokban is megállták a helyüket. 

A harmadik szakasz: április 27. és május 1. között a keleti front gyakorlatilag 
összeomlott , ettől az időtől kezdve a hadsereg-parancsnokság már csak a Tiszántúl katonai 
kiürí tésének szervezett végrehaj tására , hídfők tar tására törekedet t . A Vörös Hadsereg 
csapatai komolyabban már nem akadályozták a román csapatok előnyomulását és azok 
fokozatosan elérték a Tiszát. A Keleti Hadsereg-parancsnokságnak (amely Szolnokról 
Gödöl lőre helyezte át a főhadiszállását) még m á j u s l - jén minden összeköttetése megsza-
kadt a szolnoki és tiszafüredi csapatokkal . A főhadiszállásra olyan hírek érkeztek, hogy a 
románok a Tiszán átkelve Abony felé nyomulnak előre. 

Ebben az időben a csehszlovák haderő Szlovákiában két csoportra szakadt: az olasz 
Piccoine tábornok vezetése alatt álló nyugati és a francia Hennouque tábornok vezette 
keleti csoportra . Április 27-én a keleti csoportosulás kezdte meg a támadásá t , a 
Ruszin-vidék elfoglalását és a románokkal való összeköttetés megteremtését tűzve ki 
célul. Április 29-én a nyugati csoport az Ipoly torkolatától az Ondava és Tapoly völgyéig 
t e r j edő arcvonalszakaszon kezdte meg előnyomulását Miskolc és Salgótarján irányába. 

Á Forradalmi Kormányzótanács április 30-án szikratáviratot küldött Wilsonhoz, vala-
mint a csehszlovák, román és jugoszláv kormányhoz. Ebben elismerte a csehszlovák, 
román és jugoszláv területi igények jogosultságát és kérte az el lenségeskedések beszünte-
tését. Válasz azonban egyelőre nem érkezett . 

A válságosra fordult katonai helyzetben a Forradalmi Kormányzótanács több tagja 
javasolta a tanácskormány lemondását és egy á tmenet i szakszervezeti kormány megalakí-
tását. Május elsejéről másodikára virradó éjjel a Forradalmi Kormányzótanács Politikai 
Bizottsága egyetértve azzal, hogy a román csapatokhoz par lamentereket kü ld jenek a 
fegyverszüneti feltételek megtárgyalására, ugyanakkor olyan határozatot hozott , hogy a 
harc folytatására vonatkozó végleges döntés előtt meghallgatja a budapest i munkászászló-
aljak kepviselőit: „haj landók-e Budapestet a végsőkig véaeni?" 

A gyári munkászászlóaljak vezetőinek összejövetelén Landler gyúj tó hatású beszédének 
hatására a vasmunkások képviselői egyhangúlag a ploretárdiktatúra védelme mellett 
szálltak síkra. A Budapesti Központi Forradalmi Munkás és Katona Tanács ülésén Kun 
Béla a helyzetet vázolva ki je lentet te : „Budapestet meg kell védeni mindenáron , meg kell 
védeni bármibe kerül is, mert meg kell védeni Magyarország munkásmozgalmát , a 
nemzetközi for rada lomnak ezt az igazán dicsőséges ágát ." A Munkástanács ha tározatában 
kimondta , el kell rendelni „a proletárság általános mozgósítását". Az esti ó rákban a 
Hadügyi Népbiztosság is parancsot adott ki, amelyben a csapatokat a „legerélyesebb 
ellenállás" kife j tésére utasí tot ta . 

Május 3-át követő napokban a budapesti és vidéki munkások tömegesen léptek be a 
Vörös Hadseregbe . Hadrendi és szervezeti jellegű intézkedések sora látott napvilágot. 
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Eltörölték az a lparancsnokok választásának rendszerét (május 4.) ; elrendelték a forra-
dalmi katonai törvényszékek felállítását (máj us 7.) ; parancsnoki beosztásúak egyenruhá j á-
nak megkülönbözte tő jelzésekkel való ellátását (má jus 16.). 

Az új jászerveződő munka e redményeként m á j u s 6-án 89 zászlóalj , alig tíz nap múlva 
113 zászlóalj, 84 géppuskásszázad, 8 lovasszázad, 39 tüzérüteg, 8 repülőszázad és 16 
műszaki század szerepelt a Vörös Hadsereg had rend jében . Figyelembe véve, hogy nem 
egészen két héttel korábban csupán megvert , felszerelésüket elhagyó, dezorganizáltan 
szétszéledő alakulatokról kapo t t jelentést a főhadiszállás, az újjászervezés ü t e m e , a 
fegyelem megszilárdításában elért e redmények nemzetközi , tör ténet i összehasonlí tásban 
is kimagaslónak ér tékelhetők. Stromfeld Auré l kiváló szervezői és hadvezéri képességei 
ekkor bontakoztak ki. 

A Vörös Hadsereg új jászervezését elősegítet te , hogy a román királyi hadsereg a 
híresztelésekkel el lentétben mégsem kelt át a Tiszán, hanem a bal parton védelemre 
rendezkedet t be . Párizsban az amerikai és angol kormányfő elítélte a román királyi 
hadsereg által a békekonferenc ia jóváhagyása nélkül megindítot t támadást . 

Míg a keleti arcvonal m á j u s e le jén stabilizálódott, északon, a csehszlovák f ron ton az 
ellenség továbbra is aktivitást tanúsí tot t . Eger irányába a 6. csehszlovák hadosztály részei 
támadtak. Salgótar ján, Nagyszécsény, Balassagyarmat i rányába is nőtt az ellenség 
nyomása. Salgótar ján véde lmére a szénmedence bányászai, helybeli gyárak dolgozói 
ragadtak fegyvert . A növekvő ellenállás következtében a csehszlovák csapatok e lőnyomu-
lása lelassult. Má jus 11-én a magyar egységek erős támadásának hatására a csehszlovák 
csapatok Fülek, Losonc i rányába visszavonultak. Má jus 13-ára a Salgótarján térségében 
küzdő összes csehszlovák e rő visszavonult I p o l y - N y i t r a - M a j o m - F e l e d - R i m a s i m o n y i -
Borsodnádasd vonalra. 

Május 12-én a Vörös Hadse reg parancsnoksága a sikeresen t ámadó 6. hadosztályt 
leállította és erőinek nagyobb részét elvonta az arcvonalról , mivel a déli f rontról olyan 
információk érkez tek , hogy délről Gyékényes és Szeged felé m á j u s 12-20. körül t ámadás 
kezdődik Budapes t elfoglalására. A helyzet elemzése alapján úgy döntöt tek , hogy a 
rendelkezésre álló erőket a Duna-T i sza között kell összpontosí tani , mert az e lőre törő 
ellenségnek Budapest ig semmifé le természetes akadály nem ál lhat ja ú t já t . A Kecskemét 
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környékére tör ténő átcsoportosítással meggyengítet t salgótar jáni frontszakasz ellen május 
17-én a csehszlovák erők ú j a b b támadást indí tot tak, melynek eredményeként középen és 
a jobb szárnyon a magyar csapatok visszavonultak, a bal szárnyon sikerült fel tartóztatni a 
t ámadóka t . A következő napokban Salgótar ján , Miskolc megtar tása , illetve bir tokbavéte-
le, a csehszlovák erők visszaszorítása je l lemezte a helyzetet az északi arcvonalon. 

A m á j u s elejére kialakult súlyos válság után néhány hét alatt lényegesen javult a 
Tanácsköztársaság ka tonai helyzete. Új jászülete t t a Vörös Hadsereg, Miskolcnál és 
Salgótar jánnál jelentős sikert ért el, a keleti és déli arcvonal pedig stabilizálódott. A román 
királyi hadsereg az Ukrán Vörös Hadsereggel Besszarábiában szemben álló csapatainak 
megerősí tésére két hadosztályt kivont a Tiszántúlról. A délszláv csapatok egy részét 
Laibachba csoportosí tot ták át , a Fiume birtoklása miatt kiéleződött el lentétek következté-
ben. Bár a demarkációs vonalakon álló francia csapatokat megerősí te t ték , a párizsi 
béketárgyalásokról érkezet t hírek alapján joggal lehetett számítani arra, hogy rövid időn 
belül nem várható támadás . 

A tanácskormány és a Vörös Hadsereg vezetése számított arra, hogy ez a helyzet nem 
tart hosszú ideig, s a Tanácsköztársaság ellenségei, ha a körülmények kedvezőbben 
a lakulnak, együttesen indulnak támadásra . Meg kellett kísérelni, hogy az ellenséges 
hadseregeket egyenként kényszerítsék visszavonulásra. 

Mivel a csehszlovák hadsereg még t ámadó szándékainak világos jeleit mutat ta , 
egyér te lműen adódot t , hogy a Vörös Hadseregnek az északi f ronton kell tar tós hadászati 
sikert elérni. 

Az északi hadművelet terve fokozatosan alakult ki. Végső fo rmájában május 27-én 
fogalmazták meg. A célt a következőkben jelölték meg: „Politikai és gazdasági okokból a 
hadsereg-parancsnokság elhatározása a cseh- román hade rők belső szárnyait áttörni, 
először a cseheket megverni , azután a Tiszán átkelve a román haderők ellen fordulni ." A 
hadsereg-parancsnokság tehát az északi arcvonalon indí tot t offenzívát egy komplex 
stratégiai program első szakaszának tekinte t te . Úgy számítot t , hogy megközelí tőleg egy 
hét leforgása alatt olyan súlyos csapást mér a szlovákiai csehszlovák hadsereg keleti 
szárnyára, amellyel tar tósan kikapcsolja a további hadművele tekből . Ezzel létrehozza a 
megfelelő körülményeket a Tiszántúlon elhelyezkedő román csapatok elleni támadás 
megkezdéséhez. 

S t romfeld , a hadművele tek szellemi a ty ja , az északi had já ra t céljaira igyekezett minden 
lehetséges erőt összpontosí tani , vállalva azt a kockázatot is, hogy a Dunán tú l és a 
Dél-Alföld jelentős katonai meggyengítésével esetleg szabad utat te remt a délről jövő 
offenzíva előtt. 

Az északi had já ra tban 73 zászlóalj és 46 tüzérüteg vett részt. Ezzel az erővel szemben a 
csehszlovák hadsereg 90 zászlóalja és 32 tüzérütege. A Vörös Hadsereg tehát nem 
rendelkezet t túlerővel, harci szelleme azonban kedvező volt. A Vörös Hadsereg támadásra 
igénybe vett erőinek több mint a felét a j obb szárnyon levő főirányban, a mintegy 250 
ki lométert kitevő arcvonal egynegyed részén vonta össze, hogy itt erőfölényt hozzon létre. 

A Vörös Hadseregnek 1919 júniusában az északi arcvonalon folytatott harcait - az 
északi had já ra to t - három fő szakaszra osz tha t juk . 

Az első szakasz a kezdeti sikeres e lőnyomulás május 30. és június 9. közötti időszakot 
foglalja magába. A Vörös Hadsereg rövid idő alatt elfoglalta Szikszót, Bánrévét , 
Pu tnoko t , Losoncot, Balassagyarmatot , Ipolyságot. Június 6-án a magyar csapatok 
bevonul tak Kassára, Sárospatakra; 7-én Selmecbányára, Zólyomba; 9-én Eper jes re ; 
10-én elérték Bárt fá t , Rozsnyót és Galícia határát . 

Június 7-én Clemenceau jegyzéket intézett a magyar tanácskormányhoz és a békekonfe-
rencia nevében a hadművele tek azonnali beszüntetésére szólította fel. A jegyzék azt 
hangozta t ta , hogy a békekonferenc iának szándékában áll a magyar állam küldötteinek 
Párizsba való meghívása a béke fel tételeinek átvételére, ugyanakkor súlyos szankciókkal 
fenyegetet t a hadművele tek folytatása esetén. A tanácskormány azonnal válaszolt a 
jegyzékre. Hangsúlyozta, hogy az el lenségeskedéseket a csehszlovák hadsereg kezdte a 
demarkációs vonalak önkényes átlépésével. Javasolta, hogy az Osz t rák-Magyar Monar-
chia terüle tén alakult ál lamok kölcsönös problémáikat egy szűkebb konferencián rendez-
zék. 

Mivel egyértelmű volt, hogy Clemenceau elsősorban a csehszlovák hadsereg részére 
kívánt lélegzetvételi lehetőséget biztosítani, a Forradalmi Kormányzótanács nem rendelte 
el a harcok beszüntetését . 
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Június 9-én este a hadsereg-főparancsnokság ú j határozatot hozott a hadműveletek 
folytatását illetően. „Az általános helyzet megköveteli , hogy mielőtt a hadsereg zöme a 
Tiszán átkelve a román haderő ellen fordulna , a cseh hadsereggel hosszú időre leszámol-
jon . Ennek folytán a hadsereg-parancsnokság e lhatározta , hogy a Duná tó l északra egy 
nagyobb erőcsoportot von össze és ezzel nyugati i rányban támadólag lép fel , míg a Hernád 
és a Felső-Vág völgyébe visszavonuló erőket csakis megfigyeli és egy csoportnak Rut tka 
felé való előretolása által a Vág völgyének kiürítését kierőszakol ja ." 

A második szakaszt, a június 10—17-ig t e r j edő időszakot az arcvonal á tmenet i megszilár-
dulása és a csehszlovák hadseregnek a kezdeményezés átvételére irányuló kísérletei 
je l lemezték. A szövetségesekre való tekintet tel Clemenceau ugyan Prágát is a hadművele-
tek beszüntetésére sürgette, ez azonban a csehszlovák csapatokat irányító francia 
tábornokokat és a csehszlovák vezetőket nem zavarta, legfel jebb arra ösztönözte, hogy a 
magyar csapatok támadásaira hivatkozva magyarázzák akcióikat. Az E p e r j e s körül zaj ló 
harcokkal egy időben a városban tör ténelmi jelentőségű esemény zajlott le. Június 16-án 
kikiáltották a Szlovák Tanácsköztársaságot . Az ú jonnan létrehozott Szlovák Tanácskor-
mány bejelentet te : szövetségre lép az Orosz és a Magyar Tanácsköztársasággal. 

A harmadik szakasz: június 17. és 24. között a Magyar Vörös Hadsereg ú jabb támadást 
indítot t - ezúttal az arcvonal nyugati részén. E szakasz eseményei a fegyverszünettel értek 
véget. 

Itt kell megemlíteni azokat a nemzetközi és belső eseményeket , amelyek a tanácskor-
mány vezetőinek döntését a továbbiakban jelentősen befolyásolták. A Tanácsköztársaság 
belső nehézségeinek növekedése mellett a fő veszélyt a nemzetközi forradalmi mozgalom 
megtorpanása , számos veresége, Szovjet-Oroszország katonai helyzetének rosszabbodása 
je lente t te . Május végén Szamuely kalandos repülőút után Moszkvába érkezet t , ahol 
tárgyalt Leninnel és a Vörös Hadsereg több vezetőjével. Lenin kitartásra, keménységre, a 
kishitűség és az ingadozás elleni következetes harcra hívta fel a magyar proletariátust , 
hangsúlyozta háború jának igazságos forradalmi jellegét. 

Kun később így foglalta össze a hazatért Szamuely Szovjet-Oroszország katonai 
helyzetéről adott je lentését : „ . . . Nem számíthatunk hamarosan arra, hogy Kelet-Galícián 
keresztül egyesülhessünk az orosz Vörös Hadsereggel. Lehetséges, hogy a Besszarábia 
elleni katonai tüntetéssel a románok figyelmét keleti határaikra vonja az ukrajnai szovjet 
kormány , de a katonai helyzet Szovjet-Oroszországban még nehezebb, mint nálunk." 

1919 nyarán a lengyel és román csapatok megszállták Galíciát és a Kárpátoktól keletre 
kordon t hoztak létre a két szocialista állam között. Azok akiknek márciusi magatartását 
a lapvetően befolyásolta az oroszországi Vörös Hadsereg gyors előrenyomulásába vetett 
hit, a nemzetközi körülmények kedvezőtlen fordulata hatására minden reményüket 
elvesztették a szocialista társadalmi rend Magyarországon való megőrzésének lehetőségé-
ben. 

Június 13-án Clemenceau ú j a b b jegyzéket küldött Budapestre . E b b e n ismételten 
követel te a hadművele tek beszüntetését . Ugyanakkor kilátásba helyezte: ha a Vörös 
Hadsereg a demarkációs vonalak mögé visszavonul, intézkednek arról , hogy a román 
királyi hadsereg is haladéktalanul kivonul jon a Tiszántúlról. 

A pár ton belüli ellenzék túlnyomó többsége a kibontakozás lehetőségét látta az antant 
jegyzékeiben, és a vezetők közötti egyre éleződő vitában a követelések elfogadása mellett 
állt. A hátországban je lentkező nehézségek, a párton belüli ellentétek kiéleződése hatott a 
hadsereg hangulatára, harci szellemére is. Pedig a Vörös Hadsereg nehézségei ezek nélkül 
is növekedtek. A katonák jó része, különösen a katonai megpróbál ta tásokhoz nem 
szokott , rosszul táplált emberek e l fáradtak a hosszú ideje tartó nehéz terepen vívott 
harcokban. Egyes alakulatok komoly veszteségeket szenvedtek, június közepére számos 
alegység létszáma csaknem a felére csökkent . Mindezek ismeretében nem lehet véletlen, 
hogy a Pozsony felé sikeresen előnyomuló csapatok megtorpantak . Ennek egyik oka az is 
volt, hogy június 19-én már el jutot tak a katonákhoz az antanttal folyó jegyzékváltásról 
szóló hírek. A ka tonák a közeli fegyverszünet és a kilátásba helyezett visszavonulás 
tuda tában sok alakulatnál ér te lmetlennek és feleslegesnek tar tot ták a további erőfeszítése-
ket: „ A legénység hangulata a beérkezet t újsághírek a lapján nyomott , a támadást folytatni 
nem akar ják . Ennek következménye, hogy eddig Érsekújvár t el nem foglalták." -
je lente t te a 8. hadosztály parancsnoka. „ A csapatok harcér téke az utolsó napok újsághírei 
folytán erősen süllyedt. Hangulat letargikus vagy politizálni vágyó. A csapat támadni nem 
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akar , s a kiadott intézkedéseket a vezetők öntevékeny túlkapásának akar ja minősí teni ." -
je lente t te a hadtestparancsnokság a hadsereg főparancsnokságának. 

A Tanácsköztársaság vezetésében folyó vitában fokozatosan azok kerül tek többségbe, 
akik az antant követeléseinek elfogadását tartották szükségesnek. A Tanácsok Országos 
Gyűlésének külpolitikával foglalkozó értekezletén június 19-én csúcsosodott ki és dőlt el a 
vita. A napirend e lőadója Kun Béla is úgy látta, eleget kell tenni a Clemenceau- jegyzékben 
foglalt k ívánságoknak. Helyesen lát ta , hogy az ország súlyos gazdasági, élelmezési 
helyzete, a politikai problémák sokasodása, az el lenforradalmi erők mozgolódása, a Vörös 
Hadsereg kifáradása, a katonai u tánpót lás elégtelensége miatt lélegzetvételre van szükség. 

Nem mindenki ér te t t egyet a Vörös Hadsereg visszavonulásának elrendelésével. 
Szamuely például a világforradalom eszméjének, a szovjet szövetségnek cserbenhagyását 
látta a visszavonulásban. Mások úgy vélték, hogy az ország területi megcsonkításába való 
belenyugvást jelenti . 

Június 19-én Kun táviratot kapott Lenintől. Lenin helyeselte azokat a törekvéseket , 
hogy a Tanácsköztársaságot lélegzetvételhez jut tassák, ugyanakkor óva intett attól, hogy 
bízzanak az antant ígéreteiben. „Becsapják önöket , és megpróbálnak időt nyerni abból a 
célból, hogy összezúzhassák önöket és bennünke t . " 

A tanácskongresszus a vitát követően egyhangúan elfogadta Kun Béla előterjesztését . A 
határozatot még nem követte azonnal a fegyvernyugvás. A Tanácsköztársaság vezetői 
igyekeztek az antant tól konkrét biztosí tékokat kapni a kilátásba helyezett lépéseket 
i l letően, másrészt a csehszlovák csapatok részéről tapasztalt t ámadó szándék is azt 
indokolta , hogy a Vörös Hadsereg megőrizze, megerősí tse pozícióit és ahol lehet 
védekezésre , visszavonulásra kényszerítse a szemben álló csapatokat . Nem volt kétséges, 
hogy az antant tárgyalási szándéka és engedékenysége csak addig tart , míg magával 
szemben erőt érez. 

A fegyverszünet az északi arcvonalon június 24-én hajnali 5 órakor érvénybe lépett . 
Ezzel lezárult az északi hadjára t , amelynek során a fiatal magyar szocialista állam 
tanúbizonyságot tett e re jérő l , ütőképességéről . 

Kun Béla június 24-én és a következő napokban táviratban kérte a békekonferenciá t , 
ad jon garanciát arra, hogy a Vörös Hadsereg visszavonulása után a románok is kiürítik a 
Tiszántúlt . Választ azonban nem kapot t . 

Június 28-án a pártvezetőség, ezt követően a Forradalmi Kormányzótanács határozatot 
hozott a visszavonulásra. A visszavonulás elrendelése Stromfeld Aurél t lemondásra 
késztet te. Ő , aki az ország, a hadsereg és az ellenséges erők lehetőségeit ki tűnően ismerte, 
kezdetben egyetértett a Clemenceau-jegyzékben követeltek elfogadásával. E véleménye 
később megváltozott. Hogy miért, arról lemondólevele csak részben ad felvilágosítást: „Az 
ult imátum elfogadása kapitulációt jelent. . . A győzelmesen előnyomuló csapatok visszavo-
nása szétzüllésre vezet, amelynek folyománya az anarchia." Lemondott , de azt kötelességé-
nek tartotta, hogy a visszavonulás befejezéséig a csapatok hátországi elhelyezéséig helyén 
maradjon. 

A június 30-án kezdett visszavonulás általában rendben zajlott, bár a csehszlovákok a 
megállapodásokat megszegve egyes helyeken megtámadták a vörös csapatokat. Nagyobb 
összecsapásokra azonban nem került sor. A visszavonulás negatív hatását fokozta az, nogy a 
román királyi csapatok semmi hajlandóságot nem mutattak a Tiszántúl kiürítésére. A 
felszabadított területek feladását ezért még fájdalmasabbnak érezte a nép és a hadsereg. 

A visszavonulás után a hadseregparancsnoksag átszervezte a hadsereget. Mivel a visszavo-
nulást követően a Tanácsköztársaság politikai vezetői fegyvernyugvásra számítottak, a 
hadsereg feltöltésének kérdésére nem fordítottak nagy figyelmet. Egyes vezetők a munká-
szászlóaljak leszerelését javasolták. 

Július első felében a vörös katonák hangulata elsősorban a politikai megbízottak széles 
körű felvilágosító munkájának hatására jelentősen javult, a fegyelem szilárdult. Ugyanekkor 
a hadsereg vezető beosztásaiban dolgozó tisztek körében nőtt azok száma, akik a 
Tanácsköztársasággal való szembefordulást fontolgatták. A volt hivatásos tisztek helyzete 
júliusra megváltozott. Korábban, egzisztenciájuk érdekében többségük nem látott más 
lehetőséget, mint a Vörös Hadseregben való szolgálatot. A szegedi ellenkormány megalaku-
lása, a főleg hivatásos tisztekből és tiszthelyettesekből álló, fokozatosan több ezer főre 
duzzadó fehér hadsereg szerveződése új, egyre biztosabbnak látszó, a világnézetükhöz és 
osztályhelyzetükhöz lényegesen közelebb álló perspektívát kínált. 
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