
VIX ALEZREDES JELENTÉSE
A PROLETÁRDIKTATÚRA
KITÖRÉSÉRŐL
1919. ÁPRILIS 1. 
–––––––
21-e délutánján kitört a forrada-
lom. Amikor 16 óra tájban Vix
alezredes azt az értesítést
kapta, hogy a forradalmi mozga-
lom bármelyik percben kirobban-
hat, minden eshetőségre szá-
mítva azonnal megtette a szük-
séges biztonsági és védelmi in-
tézkedéseket. Baker alezredes
és Body százados haladéktala-
nul Vix alezredes parancsnok-
sága alá helyezték magukat. 

A román és a lengyel képvi-
selet sietve a francia misszió
épületében keresett menedé-
ket. Potocki lengyel százados,
aki éppen Párizsba volt induló-
ban, vonatra szállt. A cseh kép-
viselet egy konzuli hivatalba
menekült, és néhány nap eltel-
tével közölte, hogy saját lehe-

tőségeire támaszkodva elhagy -
ja Magyarországot.

Az angol, olasz és amerikai
tisztek (Baker alezredes kivéte-
lével) a szállodanegyedben ma-
radtak, ahol senki nem hábor-
gatta őket. Roosevelt százados
22-én váratlanul hivatalos ügy -
ben elutazott anélkül, hogy Vix
alezredest értesítette volna.

Az alezredes késedelem nél-
kül kihirdette, hogy a misszió
minden odamenekült tisztnek –
többek között a közharagnak kü-
lönösen kitett román tisztek-
nek – védelmet nyújt, és hogy a
francia tisztek semmi olyan ked-
vezményt nem fogadnak el,
amelyből akár egyetlen más szö-
vetséges tiszt ki lenne zárva. A
ké sőbbiek során sem mulasztott
el egyetlen alkalmat sem, hogy
eme nyilatkozatát a magyar kor-
mány képviselői előtt megújítsa.

21 órakor mintegy harminc-
fős rendőri egység érkezett

azzal, hogy a kormány megbí-
zásának megfelelően gondos-
kodik a szövetséges misszió
biztonságáról. Az egység fegyel-
mezetlen volt, elöljárójának nem
engedelmeskedett. Tagjai közül
vagy tizenöten azon melegében
kereket oldottak. Nyilvánvaló
módon bebizonyosodott, az egy-
ség nincs abban a helyzetben,
hogy védelmet nyújtson a misz-
sziónak egy népi mozgalommal
szemben.

Éjszaka puskalövések az
utcán. 23 órakor a francia pa-
rancsnoksággal minden távirati
összeköttetés megszakadt. 22-
én hajnali négykor hasonlókép-
pen megszakadt a telefon-ösz-
szeköttetés Belgráddal. Mivel a
drót nélküli távírókészüléket
már 21-én este elvették a forra-
dalmárok […], a missziónak 22-
én reggel már egyáltalán semmi
kapcsolata nem volt a parancs-
noksággal.

A nap folyamán ismertté
vált az új kommunista kormány
összetétele. Az alezredest rend-
őrtisztviselők és a misszióval
rendszeres kapcsolatot fönn-
tartó magyar fegyverszüneti bi-
zottság tisztjei keresték föl,
azonban semmiféle pontosabb
fölvilágosítással nem szolgáltak.

A nap folyamán több alka-
lommal jelentek meg erősza-
kos cselekményekkel próbál-
kozó bujtogatók, ellenőrizhető
megbízás nélkül érkező népbiz-
tosok, katonák, akik a misszió-
val történt kapcsolatfölvételük-
nek hivatalos látszatot igyekez-
tek adni. Egyébként a kormány-
nyal semmilyen elképzelhető
módon nem lehetett kapcso-
latba kerülni.

Mindeme tény arra enge-
dett következtetni, hogy való-
jában az új kormány egyelőre
nem tartja kezében a hatalmat,
és tartani lehet a csőcselék szél-
sőséges megnyilvánulásaitól.
Ugyanezen nap reggel a védel-
münkkel megbízott rendőri erő
egyik tagja azt követelte, hogy
vonjuk be a misszió zászlaját.

Tekintve, hogy a misszió sem
a parancsnoksággal, sem a ma-
gyar kormánnyal nem tudja föl-
venni a kapcsolatot, feladatát a
továbbiakban nem láthatja el.
Másfelől nemzeti büszkeségünk-
ben sérelem ért bennünket, és a
misszió biztonságát a legjelen-
téktelenebb incidens is veszé-
lyeztetheti. Az alezredes úgy ha-
tározott, elhagyja Budapestet.

Ádám Magda – Ormos Mária
(szerk.): Francia diplomáciai

iratok a Kárpát-medence törté-
netéről 1918–1919. Budapest,

1999, Akadémiai Kiadó,
232–233.

VIX ALEZREDES JELENTÉSE
A MAGYAR POLITIKAI 
HELYZETRŐL
1919. ÁPRILIS 1.  
–––––––
Valóban figyelemre méltó,
hogy miután az első napokban
a szövetséges tiszteket elszige-
telte, a kormány később úgy ha-
tározott, kifejezést ad az an-
tant iránti jó szándékának, va-
lamint tárgyalási készségének.

Ám ne hagyjuk, hogy a lát-
szat megtévesszen bennünket! 
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A magyarországi kommunista hatalomátvétel
meglehetős elképedést váltott ki a párizsi béke-
konferencia döntéshozói körében. Nemcsak
azért, mert a proletárdiktatúra vezetői jobbára
teljesen ismeretlen szereplők voltak a nagypoli-
tika színpadán, hanem egyúttal olyan új, isme-
retlen, dinamikus és félelmet keltő politikai erőt
képviseltek, amely a civilizált világ leigázásával
fenyegetett. Ráadásul az első hírek Budapestről
arról érkeztek, hogy az új államhatalom szervei
vagy egyszerűen csak kommunista aktivisták
bántalmazzák, megverik az antantmissziók
munkatársait. Vix alezredes és munkatársai
három napon keresztül tulajdonképpen szoba-
fogságra voltak ítélve, s bár Kun Béla személye-
sen látogatta meg a francia misszióvezetőt a
kapcsolatok fontosságát hangsúlyozva, a fran-
cia katonatiszt és társai, amint tehették, elhagy-
ták az országot. 

Az antantnak kevés képviselője és megfigye-
lője maradt helyben: néhány olasz tiszt és dip-
lomata, a Vöröskereszt és különböző segélyszer-

vezetek képviselői, illetve Philip Marshall Brown
amerikai jogász és diplomata. Ő is hozzájárult
ahhoz a párizsi békecsinálók között elég gyorsan
elterjedő nézethez, mely szerint a magyar kom-
munizmus nem más, mint a magyar nacionaliz-
mus és a Kárpát-medencei hegemón törekvések
egy újabb alakváltozata, s ebben a tekintetben
eszmei folyamatosság van Károlyi, Kun Béla és
akár Horthy Miklós között. Az, hogy az antant
képviselői jobbára másodkézből, a bécsi, belg-
rádi, bukaresti missziók révén jutottak informá-
ciókhoz a magyar állapotokról, nem sokat segí-
tett a helyzet megértésében. Az április eleji,
végül is kudarcosnak bizonyult Smuts-misszió
(Jan C. Smuts búr tábornok vezette, a vasúti ko-
csijait el sem hagyó küldöttség Budapesten
1919. április elején) nem javított az ügyön. Az
alábbi szemelvények azt mutatják be, hogy mi-
képpen kombinálódik a bolsevizmustól való fé-
lelem, vezetőinek lenézése és a magyar helyzet
feletti töprengés, továbbá a várakozás a prole-
tárdiktatúra csendes elmúlására.

Vörös ország
Az AntAnt képviselői 
A mAgyAr tAnácsköztársAságról

Ablonczy bAlázs
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Azért, mert a budapesti for-
radalmárok az eszmék dolgá-
ban le vannak maradva az
orosz bolsevikok mögött, még
igen talpraesett kommunisták,
amint azt alig néhány nap alatt
végrehajtott intézkedéseikkel
is bizonyították (törvények a
bankok, gyárak, lakóépületek
köztulajdonba vételéről, törvé-
nyek a közlekedési eszközök el-
kobzásáról, törvények a laká -
sokról, az üzletekről stb.).

Amennyiben egyezkedni
akarnak az antanttal, az két-
ségkívül annak tudható be,
hogy Leninnek pillanatnyilag
nem áll módjában hatékony se-
gítséget nyújtania, ezért időt
kell nyerniük.

Való igaz, Magyarország in-
tegritásáról vallott fölfogásuk
szélesebb alapon nyugszik,
mint a felsőbb osztályoké. E te-
kintetben bizonyára jobban haj-
lanának engedményekre. Úgy
tűnik, hogy elvileg az antant te-
rületi követeléseit könnyebben
elfogadnák. De vajon mennyit
érnének a velük kötött megál-
lapodások?

Bármilyen eredményt érjünk
el is ebben a vonatkozásban,
kétségen felül áll, hogy ameny-
nyiben a kommunizmus a hata-
lom birtokosaként befészkeli
magát Budapestre, úgy Kelet-
Európa szívében egy állandó
fölforgató központ jön létre.

Ádám – Ormos (szerk).: 
i. m. 238.

HENRY PERCIVAL DODGE
AMERIKAI ÜGYVIVŐ 
JELENTÉSE A MAGYAR
HELYZETRŐL
BELGRÁD, 1919. ÁPRILIS 15. 
–––––––
Freeman korvettkapitány a brit
haditengerészettől több hóna-
pon keresztül Budapesten ma-
radt és azt jelentette, hogy bár
a jelenlegi kormány számos po-
litikai elemből tevődik össze,
akik között vannak mérsékelt
szocialisták, forradalmi szocia-
listák és kommunisták; a kom-
munista elem folyamatosan
növelte befolyását, különösen
a terrorista erőszak segítségé-
vel, amelyet a többi politikai
szereplőn gyakorolt. Miközben

valószínűleg Budapest lakossá-
gának csak kis része fertőző-
dött meg a bolsevizmus esz -
méi vel, ennek a csoportnak a
terrorista ténykedése a kor-
mányban azt hozta magával,
hogy a lakosság nem bolsevik
elemei hamar valódi bolsevis-
tákká váltak vagy legalábbis
ezt állították magukról a saját
biztonságuk érdekében. Free-
man kapitány szerint ha nem
lépünk fel az úgynevezett kom-
munista kormány ellen, akkor
két héten belül teljesen uralma
alá vonja a közigazgatást, és
olyan totális káoszt okozhat,
hogy a helyzet Budapesten ha-
sonló lehet, mint Oroszország
legrosszabb vidékein. […]

Freeman kapitány szerint (és
ebben osztoznak az itteni fran-
cia és brit hatóságok is) Smuts
tábornok missziója és amerikai
élelemszállító vonat ideirányí-
tása komoly presztízst jelentett
a kommunista kormánynak.
Kun azzal kérkedett, hogy kor-
mánya az egyetlen, amelyet a
fegyverszünet óta az antant hi-
vatalosan is elismert, és hogy
kormánya az egyetlen, amely a
nép számára élelmiszert tud
szerezni a szövetségesektől.
National Records and Archives
Administration, Records of the

Department of State relating
to Internal Affairs of

Austria–Hungary and Hungary,
1912–1929, Record group 59,

file 708, reel no. 3.

A PÁRIZSI AMERIKAI
MISSZIÓ TÁVIRATA 
AZ AMERIKAI 
KÜLÜGY MINISZTÉRIUMNAK
PÁRIZS, 1919. MÁRCIUS 28.  
–––––––
Nicholas Roosevelt kapitány a
következőket jelenti a buda-
pesti forradalom jellemzőiről: 
1. A forradalom részben nacio-
nalista volt, amit a magyarok
arra használtak fel, hogy utolsó
menedékként használják a te-
rületi integritás megőrzésére.
2. A forradalmat siettette az er-
délyi határvonal és a semleges
zóna átmeneti létrehozásának
ötlete. A magyar kormány úgy
vette ezt a jelet, mint annak bi-
zonyítékát, hogy a békekonfe-

rencia egész Erdélyt Romániá-
nak adja, és a csapatok vissza-
vonásával gyakorlatilag az or-
szág felét ellenséges megszál-
lás alá helyezik.
3. A forradalom nagyjából nyu-
galmasan zajlott le. Voltak lövöl-
dözések és rablások 21-én éjjel,
de elég kevés áldozattal. 
[…]
6. Magyarország minden társa-
dalmi osztálya üdvözölte a for-
radalmat mint egy valószínűen
sikeres módszert arra, hogy az
integritást megőrizzék, amely-
lyel minden párt egyetért. Ebből
következően a bolsevizmust
nemzeti célokra használják, a
ro mánok és a csehek ellen.
7. A forradalom egyúttal nyílt
kihívás a békekonferencia dön-
tései ellen. A bolsevizmus fegy-
ver a szövetségesek ellen, le-
hetséges, hogy német segít-
séggel.
8. Az azonnali következmény
valószínűleg a csehek és a ro-
mánok elleni hadműveletek
megindítása lesz. Miközben a
cseheket talán jobban gyűlölik
mindenkinél, a legjobb csapa-
tok Erdélyben vannak. A ma-
gyar hadműveletek legnagyobb
gátja a szén hiánya, ami meg-
bénítja a vasúti szállítást.

NARA, Record group 59, file
708, reel no. 3.

FRANK RATTIGAN
BUKARESTI BRIT ÜGYVIVŐ
JELENTÉSE CURZON
KÜLÜGYMINISZTERNEK
1919. JÚLIUS 1. 
–––––––
Greenly tábornok, aki tegnap
tért vissza a magyar frontról,
azt jelenti, hogy a teljes lakos-
ság, ideértve a magyar eleme-
ket is, a szövetségesek védel-
mét kéri Kun Béla és a bolsevi-
kok ellen. Ez egybevág azokkal
a híradásokkal, melyeket más
forrásokból kaptam. Ha a bolse-
vik ellenőrzés alatt nem álló Ma-
gyarország véleménye mérvadó
lehet, akkor nem is kétséges,
hogy a lakosság nagy tömegei
gyűlölik a bolsevik rendszert és
üdvözölnének egy szövetséges
vagy akár román in tervenciót is. 

A Magyarországról jövő hí -
rek ellentmondásosak, de úgy

tűnik, hogy Kun el van ragad-
tatva attól, hogy a békekonfe-
rencia úgy kezeli őt, mint egy
felelős kormány fejét, ettől
fogva gondosan ügyel arra,
hogy a Párizsból jövő kéréseket
teljesítse. Ugyanakkor kis befo-
lyása van a tisztikarra, amely
főleg német befolyás alatt áll,
dacos és nagyon bízik abban,
hogy le tudják rohanni a csehe-
ket, ugyanakkor nem vesz tu-
domást a szövetségesekről.

E. L. Woodward - R. Butler
(szerk.): Documents on British
Foreign Policy, First series, vol.
6. London, 1956, HMSO, 15–16.

BALFOUR KÜLÜGYMINISZTER
LORD CURZONNEK
PÁRIZS, 1919. JÚLIUS 9. 
–––––––
Engedjük meg a magyaroknak,
hogy olyan területeket tartsa-
nak megszállva, amelyeket más
országoknak szántunk? Ez lehe-
tetlen. Hagyjuk ki meghatáro-
zatlan időre Magyarországot a
békerendezésből? Ez nem  csak
kényelmetlen lenne, hanem
gazdasági katasztrófát jelen-
tene Közép-Európa számára,
amely, ahogy Mr. Hoover is em-
lítette, nem térhet vissza egy
normális gazdasági élethez,
amíg nem használhatja szaba-
don a magyar vízi utakat és a
vasútvonalakat. Ilyen körülmé-
nyek között a helyes út az le het,
ha kényszerítjük Magyarorszá-
got, ahogy Németországot is
kényszerítettük, az aláírt fegy-
verszünet betartására. Ha ez
megvan, akkor [Kun Bélát?] le-
fegyverezzük, és amint fegyver-
telen, sokkal könnyebb vele tár-
gyalni, és hamarosan meg is
bukik. Sajnos a versailles-i kato-
nák [a békekonferencia katonai
szakértői – A. B.] elég sötéten
látják a kérdés katonai oldalát.
Nem biztosak benne, hogy Ro-
mánia és a cseh katonák, illetve
a franciák, akik a helyszínen
vannak, elegendőek lesznek a
siker biztosításához. És nem is
nagyon látják világosan, hogyan
lehetne megerősíteni őket.   

E. L. Woodward-R. Butler
(szerk.): Documents on British
Foreign Policy, First series, vol.

6. London, 1956, HMSO, 64.


