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AZ OLVASÓHOZ

A magyarországi vörösterror

BÖDŐK GERGELY

„A HÁBORÚ, AMELY MEGSZÜNTET MINDEN HÁBORÚT.” H. G.
Wells 1914 októberében ezzel a címmel megjelent esszékötetének optimizmusát és
jövőképét ekkor még kevesen osztották, de a négy éven át tartó öldöklést követően
egyre többen remélték, hogy az erőszak és az agresszió kikerülnek a politikai cse-
lekvés eszköztárából. A csatazaj elültével ugyanakkor nemhogy „világbéke” nem
született, a következő években a politikai erőszak korábban ismeretlen formái kel-
tek életre. Azokban az országokban, amelyek a vereség következményeként jelentős
területeket veszítettek el, az új határok miatt elégedetlen, és nehezen csillapodó köz-
hangulat uralkodott. A régióban egymással szembenálló politikai-ideológiai tábo-
rokhoz kötődve paramilitáris alakulatok jöttek létre. A Közép-Európán végig söprő
erőszakhullám nem régiós jelenség volt: 1917–1923 között Oroszországtól Német-
országig, az újonnan létrejött balti államoktól az Oszmán Birodalmon át, a Kau-
kázusig egyaránt forradalmakkal és ellenforradalmakkal, etnikai tisztogatásokkal,
véres pogromokkal, függetlenségi harcokkal, és civilek közötti összecsapásokkal
találkozunk. Olaszország mellett a paramilitarizmus különböző formái más – a há-
borúban győztes – államokban is megjelentek. Az ír polgárháborút és a britekkel
szembeni függetlenségi harcokat szintén félkatonai csoportok vívták, de a paramili-
tarizmus a húszas évek közepéig a francia politikában is szerepet játszott. A történet-
írás az erőszak eszkalálódását több, egymást felerősítő és kiegészítő tényezőre veze-
ti vissza.

Az egyik döntő momentum az első világháború, amely korábban nem tapasztalt
összecsapásokkal járt a frontokon. A hadtörténész, John Keegan, szerint a háború
rontott az „egész világ civilizációján”, és „elpusztította” a régi európai kultúrát. A
harcok pszichológiai következményeit és lelki-mentális lenyomatait vizsgáló
George L. Mosse amerikai történész a háború örökségének a „társadalmi brutalizá-
ciót” tartja. Ez a jelenség a felelős azért, hogy a háborút megjárt katonák számára a
nyers erőszak alkalmazása – ha nem is kizárólagos –, de legitim eszköz maradt a
hazatérés után újrakezdett civil életben is.

Az erőszakhoz a hátország háborús tapasztalatai is hozzájárultak. A parasztság,
és a városi munkásság roppant mód megsínylette ezt a négy évet. A romló életkörül-
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mények, az infláció, és a mindennapi élet ezernyi összetevőjében tetten érhető rom-
lás hatására, a háborús lelkesedés hamar elillant, egyre többen süllyedtek apátiába,
vagy váltak előbb lélekben pacifistává, majd lettek az öldöklés befejezésének mind
hangosabb szószólói. A tüntetések és a sztrájkok a politikai véleménynyilvánítás
megszokott formáivá vált. 

Az első világháború következménye volt az emberi élet devalválódása is. Erre a
jelenségre figyelmeztetett a Népszava, 1919. január 1-i számának vezércikke.
Eszerint: „[…] öt évig dühöngött szabadon a vadállat az emberben – Évek hosszú
során át hozzászokott az emberi szem az öldökléshez, a vérnek a látásához, az orr a
vér szagához, a fül a sebesültek és haldoklók hörgéséhez. Nem gondolják azok az
urak, akik tapsoltak »hős« fiaink »vitéz tetteihez«, akik ujjongtak akkor, ha valahol
az ellenség hullahegyei meredtek az égnek, nem gondolják ezek az urak, hogy a kato-
na, aki megszokta az emberi élet semmibe vevését […] hogy az a katona az erkölcsi
nihilizmusnak ezeket az elveit magával viszi a polgári életbe?”

Az 1918-as Közép-Európai forradalmak elválaszthatatlanok attól a folyamattól,
ami Oroszországban lezajlott. Lenin, 1917-ben írt, Állam és forradalom című művé-
ben a hatalom megragadása és a szervezkedő ellenzék megfélemlítése céljából az
erőszak alkalmazását már nem csak lehetségesnek, de feltétlenül szükségesnek is
tartotta. A titkosrendőrség, a „Cseka” „állam volt az államban”, hamar hírhedté vált
a tisztogatások során alkalmazott módszereiről és gyilkosságairól. A vörösterror
áldozatainak számát 100 és 200 ezer közé teszik. De az erőszak legalább ilyen szer-
vesen tartozott hozzá a bolsevikokkal szembenálló ellenforradalmi kormány hadse-
regéhez, amelynek gyilkosságai mögött számos esetben antiszemita indulatok is
húzódtak. Csak a Gyenyikin vezette Önkéntes Hadsereg áldozatainak a száma 120
ezer fő körüli.

Az Osztrák-Magyar Monarchia is a felbomlás jeleit mutatva érkezett el a hábo-
rú végéhez. A frontokon gyakran került sor szökésekre, és a hátország is a kimerü-
lés jeleit mutatta. A vidéki tüntetések általában az élelmiszer raktárak feltörésével, a
szatócsbolt mozdítható készleteinek a kifosztásával, és a háborús nélkülözésekért
felelősségre vont elöljáró meglincselésével jártak. A városi sztrájkokban a szakszer-
vezeti tagok mellett aktív szerepet játszottak az Oroszországból hazatért hadifog-
lyok. 1918. október 23-án Budapesten megalakult Magyar Nemzeti Tanács, a hónap
végén pedig kitört az „őszirózsás” forradalom. A háborús számonkérés legismertebb
áldozata az egykori miniszterelnök, Tisza István volt, akit Hermina úti villájában
fegyveres katonák gyilkoltak meg. A felkorbácsolódott közhangulat vidéken több
inzultust és összetűzést eredményezett. Ezek áldozatai között több esetben már zsidó
származásúak is voltak. Andrássy Gyula grófné a dénesfalvi zavargásokról írta a
következőket: „innen minden zsidót elkergettek, készleteiket kiszórták vagy szétosz-
tották. A zsidók nyom nélkül eltűntek.” A sporadikus megmozdulások elfojtásában a
karhatalom alakulatai mellett népőrségek és nemzetőrségek is részt vettek. Az
összecsapásokban néhol akár száznál is többen vesztették életüket. Így a Muraköz-
ben, ahol 173 paraszt, a Bánátban 68 „fosztogató”, a Krassó-Szörényben lévő
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Facsádon – egy repülőgépről dobált bombáknak „köszönhetően” – 104 román pa-
raszt, Bihar megyében 90 „lázadó” vált a harcok áldozatává.

Károlyi Mihály, az antant jóindulatára alapozott politikájától méltányos béke-
szerződést, minimális területi veszteségeket, és az ország szuverenitásának a bizto-
sítását remélte. Az 1919. március 20-án kézhez kapott Vix jegyzék külpolitikai
elképzeléseinek a totális csődjét jelentette. A kudarccal számot vetve, szociáldemok-
rata politikusokból álló kormány kinevezését határozta el. Az önálló kormányalakí-
tástól idegenkedő szociáldemokraták azonban, Károlyi tudtán kívül, megegyeztek a
kommunistákkal a hatalom átvételéről.

Az 1919. március 21-én létrejött Tanácsköztársaság orosz bolsevik típusú beren-
dezkedést és hatalomtechnikai gyakorlatot valósított meg Magyarországon. A Vörös
Őrség mellé új karhatalmat hoztak létre: „a forradalmi kormányzótanács terrorcsa-
patát”, amit később a Belügyi Népbiztosság (a Belügyminisztérium) Politikai Nyo-
mozó Osztálya alá rendeltek, azaz az erőszak alkalmazását nyílt állami szintre emel-
ték. A magyarországi vörösterror leginkább a Cserny József, Szamuely Tibor és
Korvin Ottó vezette terrorcsapatokhoz köthető. A különítményesek jellegzetes
bőrkabátot, bőrnadrágot, tányérsapkát viseltek és korszerű fegyverekkel voltak ellát-
va. A volt frontkatonákból és különféle szovjet-oroszországi agitátorképző tanfolya-
mokon átesett hadifoglyokból verbuvált fegyveres terrorfiúkhoz többen csatlakoztak
puszta kalandvágyból is, számosan pedig az ilyenkor rendre feltűnő garázda és sza-
dista csoportokból verbuválódtak. Szamuely és Cserny csapata önkényes kivégzések
tucatjait hajtották végre az országban, a forradalmi törvényszékek ülésein elítélt
áldozataikat gyakran megkínozták és mindenütt fosztogattak is. Az erőszakos akci-
ók megakadályozása céljából már április 30-án elrendelték a feloszlatásukat és tag-
ságukat besorozták a Vörös Hadsereg kötelékébe. Cserny viszont pár héttel később
új csapatot kapott, feladata – a Szamuely Tibor vezette „Lenin-fiúkkal” közösen – a
földosztás elmaradása miatt csalódott, és a rekvirálások ellen tiltakozó vidéki ellen-
forradalmi felkelések elfojtása volt. Az 1919. június 18-án a Duna-Tisza közén és
június 24-én a fővárosban kirobbant ellenforradalmi megmozdulások leverésében
aktívan részt vettek. Akcióik, ahogy eddig is, a következő forgatókönyvet követték:
ahol diktatúra rendjét veszély fenyegette, oda – egy hírhedt páncélvonattal – leuta-
ztak, a megmozdulást leverték, a vétkeseket – többnyire statáriális eljárás során –
elítélték, majd a verdiktet rögtön végre is hajtották. A magyarországi vörösterror
áldozatai zömmel a polgárság, a közép- és kisbirtokosok és a rekvirálások miatt elé-
gedetlen kis- és szegényparasztság közül kerültek ki. 

Már 1920-ban kísérlet történt az áldozatok aprólékos összegyűjtésére. Váry
Albert, budapesti királyi főügyész, 587 főre taksálta a halálos áldozatok számát, ami
úgy vélem, pontosításra szorul és kutatásaim szerint áldozatok a következőképpen
csoportosíthatók: A megtorlások során 370 körüli azok száma, akiket meggyilkoltak
(többnyire felakasztottak és agyonlőttek). Ezek az áldozatok a Szolnokon, Csornán,
Soltvadkerten, Püspökladányban, Solton, Devecserben és másutt végrehajtott akci-
ókban vesztették életüket. Az áldozatok második legnagyobb csoportját azok képe-
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zik, akik fegyveresen is szembe szegültek az új renddel, és a tűzharcban vesztették
életüket, ezek létszáma 110 fő körüli. Ilyen összecsapásokra került sor Sopronban,
Dunapatajon, Kecelen és Muraszombaton is. Előfordult, hogy valakit tévedésből
lőttek agyon, vagy a lövöldözést részeg katonák kezdeményezték. Váry azokat az
áldozatokat is a vörösterror „számlájára” írta, amikor a felbőszült tömeg lincselt
meg valakit (például Herincsén), vagy a vöröskatonák és a román hadsereg (Sza-
bolcsban), esetleg az ellenforradalmárok és a vöröskatonaság közötti tűzharcban
estek el. Az áldozatokat összesítő regiszterben olyan megdöbbentően abszurd törté-
netekkel is találkozunk, amikor a meggyilkolt személy téves helyzetfelismerése
miatt vált áldozattá. Ilyen történt Csepelen és Solton is, ahol az áldozat az igazolta-
tó vöröskatonákat „fehéreknek” nézte és eszerint is viselkedett. 

A Tanácsköztársaság alatt túszokat is szedtek. Ezeknek az akcióknak a célja a
preventív elrettentés és a lakosság sakkban tartása volt. A túszok rendszerint főváro-
si és egyes helyi elitcsoportok, vezéregyéniségek és főbb véleményformálók közül
kerültek ki. A létszámuk a korábbi szakirodalom 500 körüli becslésétől eltérően leg-
alább ennek a számnak a háromszorosa.

A Magyarországi Tanácsköztársaság létrejötte óta komoly legitimitás-deficittel
küszködött. Támogató közé a csúcsértelmiségiek egy jelentős része illetve budapes-
ti és nagyvárosi gyári munkások, valamint a szegényparasztok és cselédek voltak. A
diktatúra politikájának rendeletekben megfogalmazott radikálisan új társadalom-
képe a korábbi vezető nagybirtokos arisztokratákat és a volt politikai elitet eleve a
rendszer ellenségévé tette, a magántulajdon szentségének megsértése a polgárságot,
az elmaradt földosztás és a nyílt egyházellenes politika pedig a vallásos és életképes
földbirtokra vágyó vidéki lakosságot idegenítette el és fordította szembe a proletár-
diktatúrával; a vörösterror brutális gyilkosságai, a túszgyűjtő akciók és a rekvirálá-
sok pedig minden jóérzésű lakos ellenérzését kiváltották. 1919 nyarától a hátország
egyre erőteljesebben fordult szembe a rezsimmel ezt az országban megszaporodó
ellenforradalmi akciók jól jelezték. A felvidéki hadjárat – amely során a magyar
Vörös Hadsereg mélyen benyomult a csehszlovák hadsereg által megszállt északi
területekre és eljutott a galíciai határig – sikereit az 1919 januárjától ülésező párizsi
békekonferencia ígéreteinek és utasításainak engedve (bízva a Békekonferenciára
való meghívóban és abban, hogy a román hadsereg elhagyja a megszállt tiszántúli
területek) a visszavonulás követte, ami a hadsereg tiszti- és tiszthelyettesi kara to-
vábbi demoralizálását eredményezte, akik közül mind többen kezdtek orientálódni a
Szegeden felállt ellenforradalmi kormány irányába.

A hátország és a politikai támogató rétegek további megcsappanását érzékelve és
a megbillent legitimitás visszaszerzése érdekében a hadvezetés újabb, immár a
románokkal szembeni támadást irányzott elő. Miután ez, a Vörös Hadsereg 1919.
júliusi (tiszai) offenzívája összeomlott, a román királyi haderő átkelt a folyón, és
akadálytalanul özönlött a főváros felé. Ezzel nemcsak a Forradalmi Kormányzó-
tanács, hanem a magyarországi kommunista kísérlet sorsa is megpecsételődött.


