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1./ Az ellenforradalmi hatalom átvétel előkcozitése  

és vérehajtása  

A magyar burzsoázia és a reakciós tisztikar ország-

szerte és Vas megyében hamarosan ráeszmélt, hogy 

1918 októberében az "őszirózsás forradalomban" nem-

csak az Osztrák-Magyar Monarchia esett szét, hanem 

egy  uj forradalmi társadalmi folyamat is elkezdődött. 

Ezt világosan jelezte a Nemzeti Tanács megalakulása, 

a budapesti Munkástanács létrejötte és 1918. november 

24-én a Kommunisták Magyarországi Pártjának megalaku-

lása. A burzsoázia látta, hogy ez a folyamat a nagy-

tőke ellen irányul. A burzsoázia hatalmának további 

fenntartása érdekében nyilt p`rtker•etekben eredménye-

sen fellépni nem volt képes, mert ezek a pártok te-

kintélyüket veszitették az I. világháboru alatt és a 

háboru következményei miatt. Ezért uj formára volt 

szükség, amely szakitott a hagyományos keretekkel. 

Ellenforradalmi szervezeteket kezdtek létrehozni. Két 

jelentősebb szervezet jött létre. Egyik az Ébredő Ma-

gyarok Egyesülete. A 'másik a Magyar Országos Véderő 

Egyesület. Vas megyei vonatkozásban az utóbbinak volt 

jelentősebb szerepe az ellenforradalom hatalomra jut-

tatásában. A Magyar Országos Véderő Egyesületet /to-

vábbiakban MOVE/ 1918. november 30-án mintegy ezer 

főt számláló tiszti, altiszti gyülés alakította meg 

Budapesten. Elnökévé Molnár Dénes altábornagyot vá-

lasztották. A MOVE létrejöttének társadalmi körülmé-

nyeiről, okairól Deme László a szervezet Vas megyei 

megszervezője a következőket irja: "A magyar tisztek 

voltak az elsők az országban akik midőn észrevették, 

hogy a forradalom más irányt kezd felvenni 	 mind- 

inkább balrakanyarodva végül teljesen a vörös inter-

nacionalizmus szolgálatába állott, szervezkedni kezd-

tek." /1/ 
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A LOVE célját nem fogalmazták meg egyértelműen. Nem 

nyilvánitottk ki a forradalmi időszakban reakciós 

érdekképviseletét. "A DOVE célja a magyar tisztek-

nek és altiszteknek, valamint a uagyar hadseregnek 

az érdekeit mind hathatósabban előmozditani." /2/ 

Iint a későbbiekben kitünt, lényegében társadalmi 

folyamat feltartóztatását illetve megsemmisitését 

jelentette e homályos célkitűzés. 

A LIOVE megszervezésére Szombathelyen Deme László 

65. ezredbeli százados kapott megbizást, az orszá-

gos szervezet megalakulásának napján. Megbizása a 

Szombathelyen állomásozó valamennyi katonai egységre 

kiterjedt. Konkrét szervező tevékenységéről és cél-

jairól a "Szombathelyi Ujság" 1918. december 8.-i 

számában találunk adatokat: "MOVEq. Latinul move 

annyit tesz, hogy mozogj! Az eddig tetszhalott 

magyar katonák irie megmozdultak és megszólaltak... 

Bajtársaim!:... sorakozzatok a kibontott zászló alá 

és vegyétek kezetekbe a saját sorsotok intézését! : " 

/3/ A szervező munka és agit ció hatására a szom-

bathelyi tisztikar 1919. január 13-án gyülst tar-

tott. A tiszti g-ülés kimondta a szombathelyi osz-

tály megalakitását, és annak csatlakozását az or-

szágos eg7esülethez. Alakul •'skor nyolcvan tagja 

volt és néh'ny száz koronát kitevő vagyona. Az el-

lenforradalmi szervezkedés hatására tagjainak száma 

1920-ra több ezerre emelkedett. Külön osztályai, al- 

osztályai voltak. Saját ujsággal, fogyasztási szö-

vetkezetekkel, sporttelepekkel rendelkezett. A M0VE-t 

a Tanácsköztársaság alatt ugyan felosztatták, vezetői 

ellen eljárást kezdeményeztek. Azonban mint titkos 

szervezet tovább létezett és kapcsolatot keresett az 

Ausztriában szervezkedő ellenforradalmár fegyveres 

szervekkel. A Tanácsköztársaság alatt az ellenforra-

dalmi tisztek illegális szervezkedéseinek vezetői 
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közé t ~ '.rtozott ITemestóthy-Szabó őrnagy, I?oszlopy,  
En_bolcsy-Fart as és Hertelendi századosok. A belső  
és a Feldbachban állomásozó fegyveres szervezetek  
közötti kapcsolat 1919. junius 14-én jött létre 
Kemény Pál főhadnagy utján, aki egészen nyílt' el- 
lenforradalmi fellépésit, tartotta köztük a kapcso-

latot. /4/  
A Vas megyei ellenforradalmi tisztek szervezetének 

jelentőségét a szervezet fő szervezője Deme Zászló 

a következőképpen foglalta összeg "Vas megye egye 

dül saját erejére támaszkodva tudott mozdulni... a 

kommunizmus megbuktatása után is központja lett a 

dunlntuli mozgalmaknak, itt szerveztettek meg... 

a legelső számottevő és akcióképes ellenforradalmi 

csapatok, amelyek élén Horthy és Lehár bevonultak 
Budapestre..." /5/ 

Az ellenforradalmi  tisztek,  katonák szerveződése a 

Tanácsköztársaság ellen nemcsak Vas megyén belül 

indult meg, hanem a megyével határos Auoztriában is. 

A Tanácsköztársaság megdöntésére Bécsben létrejött 

Antibolsevista Comité egyes vezetői 1919. május 5-én 

Brucknál fegyveres támadást kiséreltek meg a határt 

őrző Vörös Őrség ellen. Támadásuk célja az volt, hogy 

ezzel egy általános fegyveres felkelést inditsanak 

el Dunántulon. Terveik órákon belül összeomlottak, 

mivel az általuk várt belső felkelés nem következett 

be. A puccs vezetői politikusok voltak mint például: 

Sigray, Szmrecsányi, akik a sikertelenségből csak 

azt a következtetést vonták le, hogy akciójuk meghi-

usulását a kt:.tonai szakértelem, a vezetés hiánya 

okozta. Ezt követően báró Lehár Antal ezredest kérték 

fel, illetve bízták meg a katonai akciók szervezésé-

vel és előkészítésével. /6/ A bécsi szociáldemokrata  
párt töregbefolyása következtében az Antibolsevista  
Conité katonai alc.kulatát nem hozhatta létre Bécsben  
vagy annak közvetlen környékén, e:.ért a szervezet ve- 
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zetőjének, Bethlen Istvnnak az engedélyóvel Gra-

zot választották székhelyül. A steier hatóságok 

tudomással birtak a szervezkedéről,.sót azt te-

vőlegesen támogatták is. A katonai alakulatok el-

helyezése pedig Feldbachban lévő üres fogolytá-

borban történt.. Lehár hamarosan kiépitette a hir-

szerző hálózatát is. A hazai állapotokról az el-

lenforradalmi akciókról folyamatosan tájékozódott, 

majd szoros kapcsolat jött létre a szombathelyi 

ellenforradalmi tiszti csoport'és a "feldbachiak" 

között. A Feldbachi különítmény időben korábban 

jött létre mint - a szegedi ellenforradalmi kormány 

" nemzeti hadserege".  Tagjai külföldre szökött ma-

gyar katonatisztek, akik magas zsoldban részesül-

tek, valamint 1919. május 29-én Muraszombatban 

kitört ellenforradalomban résztvevő, majd emig-

ráló katonai személyekből tevődött össze. /7/. 

A Vas-megyében meglévő erős belső'ellenforradalmi 

katonai szervezetek és külföldről a megye felé 

irányuló ellenséges tevékenységnek tudható be, 

hogy az ország más megyéihez viszonyitva itt na-

gyobb számban volt ellenforradalmi megmozdulás, 

mint az ország  más  részein. Ellenforradalmi meg-

mozdulás volt 1919. április 19-én Felsőszölnökön, 

május első napjaiban Körmenden ás Nádasdon, május 

28-án Nemesbődön és Nagygencsen, május  29-én Mura-

szombaton. Junius első napjaiban vasutas sztrájk, 

ellenforradalmi megmozdulások Sárvár környékbeli 

falvakban /Rábasömjén, Bogyoszló/, junius 5-én 

Kőszegen, amelynek leverésében Szamuely Tibor és 

a Lenin-fiuk is reszt vettek. Ugyanaznap Felsőőrön. 

Miután a helyi ellenforradalmi kisérleteket rövid 

idő alatt felszámolták, a feldbachban szervezkedő 

Lehár-különítmény nagyarányu külső fegyveres táma-

d_sra készült a stájer fegyveres alakulat bevonu- 



sóval 1919. julius végére. /8/ A külső támadás a 

stájer alakulatok visszalépésén hiusult meg, mi-

vel 1919. augusztus 20-án az antant hatalmak St. 

Germainban Ausztria kérésének megfelelően Nyugat-

magyarország általuk igényelt részét népszavazás• 

nélkül Ausztriához csatolták. /9/ Igy a stájer 

alakulatok részükről feleslegesnek ítélték a har-

cot Nyugatmagyarorsságórt. Az antant hatalmak ez-

zel a döntésükkel további rnegtorlsokat akartak 

hozni a Tanácsköztársaság ellen. 

A Tanácsköztársaságot elsősorban az ellenforradal-

mi erők külső támadása buktatta meg 1919. augusz-

tus 1-én. Ezzel a nappal kezdetét vette az ellen-

forradn:lmi erők nyilt megtorló diktaturája. A 

Peidl-kormány első intézkedései közé tartozott az 

ellenforradalmárok szabadon bocsátása, a forradal-

mi törvényszékek és a Vörös Űrség megszüntetése. 

Vas megyében augusztus első napjaiban külsőleg 

semmi sem mutatta, hogy rendszerváltozás követke-

zett be. A "Testvériség" cimü napilap augusztus 

1-i száma a Tanácsköztársaság alkotmányát közölte 

a Forradalmi törvényszék ítéletét tették közé a 

Tanácsköztársaság pénzének, a "fehér" pénznek el-

nem fogadásáért. Sok következtetést még nem  lehe-

tett levonni ugyanezen szám azon hireiből se, hogy 

Udvaros István belügyi népbiztos által kiküldött 

politikai megbízott "felsőbb rendeletre" távozott, 

vagy abból sem, hogy a következőkben a forradalmi 

kormányzótanács megnevezés helyett "kormányzótanács", 

a "direktórium" helyett pedig "intézőbizottság" 

használandó. Az országban végbement változásokat 

csak augusztus 2-án megjelenő "Testvériség" cimü 

napilapban az intézőbizottság által közzétett köz-

lemény adta hírül: "A forradalmi kormányzótanács 
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külső kényszeritő okok hat ó sárű lemondott, s he-
ly6t egy tiszta szocialista miniszterekből 611ó  
kormány foglalta el." Fegyelemre, öntudatos helyt-
állásra szólítanak fel mindenkit. "El j en a vilá-

got :,megváltó szocializmus, éljenek a proletár mil-

liók." Hangzik a befejező gondolat. Sokan nem tud- 

hogy mit rejt magában "...egy tiszta szocialis-

ta miniszterekből_ álló kormány..." Hittek abban, hogy 

az addigi harcuk nem volt hiábavaló. Optimisták  vol-
t ~_:, 	ha ros -'n saját vérük hullatásával oszlat- 

tak el. A direktóriummal azonos összetételü "intéző-

bi zotts ^.g" a rend fenntartása érdekében még augusz-
tus 3-án Szombathely város és a megye egész terüle-

tére statáriumot hirdetett k1.. Végrehajtani azonban  
csak részben tudták. Augusztus 6-án a körmendi Vö-

rös Őrség még intézkedik, a rendet fenntartja. Rá-

lőnek a titokban átutazó Sigray Antalra és Lehár  
Antalra, akik nem tettek eleget az igazoltatási 

felszólitásnak. /10/  

A megyében ide glévő tisztázatlan helyzetben az elő-
zőleg me gszerveződött belső és külső ellenség kato-
nai részlegei már az első akciókat tervezték,  il-
letve megkezdték azok megvalósítását.  

Augusztus 3-án a szombathelyi állomásparancsnokságon  
az ellenforradalmi tisztek Kő alezredes parancsnok  
s ágával gyiilést tartottak. Elhatározt ák minden tör-
vényes felhatalmazás, vagy felsőbb -parancs nélkül  
az ellenforradalmi karhatalom megszervezését, a for-

radalom előtti közigazgatás visszaállitását, a kato-

nai diktatura kihirdetését, a Vörös Hadsereg lefegy-

verzését. A karhatalom parancsnokául Szomor őrna- 

gyot bizták meg. Az elle forrad »1mi karhatalom a sa-

ját sora ikbél ős : szombathely környéki falvakban meg-

lévő tartalókos és népfölkelő tieztekből szerveződött.  
Ereje kb.  zászlóalj erejü "volt. /11/  



Augusztus 4-én Bethlen István vezetésével az 2snti-

bolsevi suta Comité vezetői - közt:;' "Leh::r -:ntal is -

Bócsben a "Jokey-k1 b"-ban az uj helyzet teremtette  
lehetőségekről tárgyaltak. Többen - köztk Lehár is - 

elérkezettnek látta az időt a katonai beavatkozásra. 

A  tárgyalás után Lehár készenlétbe helyezte a feld-

bachi különitményét, és személyes felderitésre Szom-

bathelyre utazott. /12/  

Augusztus 6-án éjjel törvényes rendelkezés, vagy uta- 

sit ~ s nélkül az ellenforradalmi tisztekből . al -_kult  
karhatalom járőre  Eabóchay-Farkas százados járőrpa-

rancsnok vezetésével letartóztatták: Gyulai Emil 

direktóriumi titkárt, dr. Geiringert és dr.  Fodor  

Antal Vörös-Őr parancsnokokat, Papp politikai megbi-

zottat, dr. Halász József kőszegi direktóriumi el-

nököt. A letartóztatottakat a lovassági laktanyába 

kisérték be. /13/ Ezzel kezdetét vette Vas megyében  
a ny i lt, brutális  ellenforradalmi megtorlás.  
Ezt követően a katonák által elkövetett ellenforra-

dalmi cselekmények gyorsabban követték egymást. Au-

gusztus 7-én a szombathelyi ellenforradalmi karhata-

lomból Nemestóthy-Szabó őrnagy parancsnoksága alatt  
40 fős osztag megszállta a megyeházát. Ugyancsak min-

den törvényes felhatalmazás nélkül felczőlitották 

Kovács  09  intézőbizottsági"elnököt".....hogy a vármegye 

fölötti hatalmat adja át Dr. Radó Gyula fő jegyzőnek."  
/14/ A hatalomátvétel ellenállás nélkül megtörtént. 

Ennek befejezésével megjelent a megyeházán Lehár ez-

redes is, majd a lovassági l..ktanyába ment, ahol át-

vette a parancsnokságot. Intézkedett a feldbachi-kü-

lönitmény Szombathelyre való szállitása iránt. A 

feldbachik vonaton Pirkner őrnagy vezetésével au-

gusztus 9-én érkeztek meg Szombathelyre. A lovassá-

gi 	kerültek elhelyezésre, eg,res ._ltek a  
belső ellenforradalmi erőkkel. Ezzel  Vas  megyében,  
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illetve Nyugat-Dunántulon létrejött egy olyan 

erős ellenforradalmi katonai egység, amely lé- 

nyegesen meghal..dta az ország más részein lévő kü-

lönitmények erejét, és kegyetlenkedésekben sem ma-

radt el azoktól. Parancsnoka Lehár Antal ezredes 

lett, aki a "magyar haza megmentésén" ugy fárado-

zott, hogy kezdetben még magyar állampolgársággal 

sem rendelkezett. Az állampolgársági esküt csak 

1919. szeptember végén tette le a soproni polgár-

mester "kezébe". /16/ Hogy az ellenforradalom ha-

talomra jutásában milyen jelentős szerepe volt az e 

ellenforradalmi fegyveres szerveknek, azt a legil-

letékesebb vezetők nyilatkozataiból tudjuk meg. 

Lehár igy  nyilatkozott  az augusztus elejei álla-

potokról: "...Nyugatmagyarországon nekem volt meg 

az a tekintélyem, hogy az összes tiszteket egyesi-

teni tudtam. Az én feldbachi alakulatom mindig el-

ment oda, ahol ennek a tekintélynek nem akartak 

engedelmeskedni, s rövidesen rend lett... Itt min-

den egyedül az én személyemtől függött..." /17/ 

...A siófoki főparancsnoksál, pedig alig alakult 

meg mér, sem ütőké_,es alakulata, sem pénze nem volt." 

/18/ 	 . 

Sigray Antal Nyugatmagyarország kormánybiztosa 1919. 

augusztus 16-án kelt jelentésében azonosat jelent a 

rend kérdésében: "...A helyreállitott belrendet és 

nyugalmat a katonaság tartja fenn." /19/ Hogy milyen 

volt ez a "belrend és nyugalom" Lehár sem tudja tel-

jesen elleplezni: "Még a kiváló feldbachiak is Prónay 

felhivására fejvadászokká lettek. Ez a kommunisták 

kinzásáv l kezdődött a szombathelyi lovassági lakta-

nyában. Ezttkövette a kommunista Entzbruder agyon-

lövése, állitólagos menekülési kisérlet közben." /20/ 



Nyilvánvalóan Lehár megszépiti a valóságot, másra, 

Prónayra háritja a felelősséget. Hamisitása bizo-

nyitható azzal, hogy Vas megyében az ellenforradalmi 

akciókban Prónay nem vett részt. Prónay kettő eset-

ben tartózkodott. Szombathelyen. Először 1919. szep-

temberében, amikor a "Sabária Szálló"-ban rendezte 

be irodáját. Innen akarta megszervezni az Ausztriá-

ba menekült népbiztosok elrablását. Másodszor pedig 

1921. őszén, amikor "visszavonult" az általa időle-

gesen létrehozott "Lajtabánsági Köztársaságból". 

Hogyan reagáltak Vas megye dolgozói a kezdődő fehér 

terrorra? Augusztus 7-én ellenforradalmi tiszti cso-

port Meisz főhadnagy vezetésével a kőszegi direktó-

riumot akaiia letartóztatni, amit a város kommunistái 

időlegesen megakadályoztak. Akaratukat csak ujabb 

fegyveres megerősítéssel tudták végrehajtani. /21/ 

A fokozódó terror hatására 1919. augusztus 17-én 

Németujvárott népgyülést tartottak és 251 község 

"határozatilag" csatlakozott Ausztriához. Csatlakozá-

sukat a fegyveres szervek megakadályozták. /22/ Visz-

szaesett a termelés megye szerte. 1919. augusztusában 

például 300 főt bocsátottak el a szombathelyi Magyar 

Motorgyárból. A hónap végén kb. 1500 fő akart kiván-

dorolni Belgiumba. A kivándorlásukat megakadályozták. 

Patzer Józsefet mint a kivándorlás szervezőjét bűnvá-

di eljárás alá. vonták. /23/ 

A Belügyminisztérium Közbiztonsági Főosztályának 

2062/Bfl 1920. sz. bizalmas nyomozásról szóló jelen-

tése_szerint: "...Szentgotthárd lakosság nagy része 

ellenséges maLatarté_st tanusit a nemz e ti hadsereggel 

szemben... a behivási parancsnak ellenszegülnének... 

Alsószölnök a nemzeti hadsereggel szemben közömbös 

a lakosság azonban esetleges behivási parancsnak nem 

engedelmeskednek". /24/ 
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Az ellenforradalmi erők aktivitását az ellenállás  

tovább fokozta. Erőiket tovább ak:a.rták növelni.  

Egymásután tették közzé felhivásaikat a nemzeti  
hadseregbe való belépésre, a "feltámad ás" érdeké-

ben. Lehár megosztotta a szervezői munkát .  A 83-  
asok szervezését Torrnássy ezredes, a 11-es huszá-

rokét Kriszt Jenő alezredes végezte. /25/ A 106-os  
zászlóaljat pedig állandó jelleggel Kőszegen helyez-

ték el Pernetzky százados•parancsnoksága alatt. /2 6/  
Legálisan megnyitották  a :. 7_0VE i Bod . j.'t szorvez ~. si, t  
taggyűjtő és propaganda céllal, Irodavezető Deme  
László lett.  /27/'  

A szélsőséges tiszti csoport azonban még mindig nem  
volt elégedett a megtett intézkedésekkel. Ezért Szo-

mor Aurél alezredes és tiz társa a kommunista veszély-
re való hivatkozással kérelemmel fordult Sigray kor-

mánybiztoshoz, javasolták, hogy "l./ A katonai dik-

tatura életbeléptetését, 2.7 A statárium kihirdetését  
az egész Vas-vármegyére, 3./ Bizonyos korosztályu  
földmüvelő népnek katonai szolgálatra való behivását  
azonnal elrendelni sziveskedjen!" A kormánybiztos a  

rend és nyugalom látszatának keltése érdekében csak a  
3. pontban foglaltaknak tett eleget, mivel az önkén-

tes bevonulási felhivások a hozzájuk f;j_zött reménye-

ket nem váltották be, bármilyen hangzatos szavak is  
szerepeltek benne. Mint láttuk a Peidl, illetve Fri-

edrich kormány első intézkedései ellenére sem válto-

zott még automatikusan a hatalom  jellege  Vas megyében.  
A direktóriumok "intézőbizottság" néven helyükön ma-

radtak mindaddig, arcig a katonai erősz ak el  nem  távo-
lította őket. A  hatalomátvétel nem ment olyan simán,  
mint azt az ellenforradalmárok képzelték, vagy később  
hirdették, hogy a Tanácsköztársaság magától omlott  
össze. 	. 
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1919. augusztus és november hónapjaiban az or-

szágban három ellenforradalmi politikai, hatalmi 

központ alakult ki. Egyik volt az antant hatalma 

amelyet a román, a francia és a jugoszláv meg-

szálló katonaságon keresztül gyakorolt. Második 

volt a központi kormányhatalom /Peidl, Friedrich, 

Huszár kormányok/ amelyek az antantra alapította 

hatalmát, de az antant hivatalosan nem ismerte el 

azokat. Szinte központi államhatalomról beszélni 

sem lehet. Harmadik központ volt a Fővezérség, 

amely kezdetben Siófokon működött. Ez képviselte 

a legdöntőbb erőt 1919. novemberig a. Dunántulon, 

majd a megszálló csapatok kivonulása után az egész 

országban. A Fővezérség legnagyobb katonai erejét 

a Szombathelyen és Nyugatmagyarországon állomásozó 

Lehár-féle egységek adták. Erőinek nagysága lénye-

gesen meghaladta Hord közvetlen alárendeltségében 

lévő katonai erőket. /V.ö: /18/ 

Ennek tudható be, hogy Horthy november 16-i Buda-

pestre történő bevonulását megelőzte a szombathelyi 

egységek bevonulása. Majd ők vették át a románoktól 

a kivonuláskor átadott többi területeket is. Ugy 

gondolom az eddigi kutatásokban nem került kellően 

értékelésre Vas megye /a kormánybiztosi intézmény, 

a fegyveres erők szerepe/ olyan mértékben, mint ami-

lyen szerepet betöltött helyileg és országosan az 

ellenforradalmi rendszer hatalomra juttatásában. Ez 

a szomoru szerep pedig döntő, illetve meghatározó 

volt, amint azt a további részek tárgyalása, és bi-

zonyitékai is mutatják. 
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2./ Az ellenforradalmi hatalom ideológiai alá-

támasztása, az alkalmazott közigazgatási és  

katonai eszközök, módszerek sajátosságai.  

Az ellenforradalom exponensei ellenforradalmi tevé-

kenységük• szükségességét a forradalmi folyamatok 

alatt és után egyaránt igazolni akarták ország-világ 

előtt. Ezek jelentkeztek a politikai és történettu-

domány egyes kampányaiban, de programokban is meg-

nyilvánultak. Ezek közé tartozott a keresztény kur-

zus, a magyar-germán kulturközösség gondolata, a 

"Nyugattal" való sorsközösség, a "barbár Kelettel" 

szemben. Aztán ezek az ideológiák vetültek ki a jog 

területére más fogalmak formájában. Ennek tekinthető 

amikor az ellenforradalmi rendszer azt hangsulyozta, 

hogy a "történelmi Magyarország örököse", amikor az 

"ezeréves alkotmány" helyreállitásáról beszélt. /29/ 

Ezek az ideológiai fogások mennyire hamisak és pil-

lanatnyi politikai célok szolgálatában állók voltak, 

mutatja az is, hogy "...nem volt írott alkotmány, 

nem volt a jogszabályok rangsorában  olyan  jogszabály 

sem, amelyhez a többi jogszabály igazodott volna... 

A magyar alkotmányt ilyen szétfolyó, rendszertelen, 

meg nem fogható volta miatt nevezték történelmi al- 

kotmánynak... A feudális jellegü alkotmányba jogfoly-

tonosság cimén minden belefért..," /30/ Tehát jogi 

és egyéb megtorló eszközeiket olyan alapra helyez-

ték, amely nem létezett. Az alkotmány fogalom csak 

fikció volt. 

Igy kell vizsgálnunk az általuk emlegetett "törvé-

nyesség hely reállitásának" vagy "jogbiztonság" kér-

d ését is. a közigazgatásban a kornybiztosi itén-
ményt a h`.boru esetére szóló kivételes intézkedések-

ről szóló 1312, év LXXII tc. alapján vezették be. 
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törvénycikk 1, paragrafusa szerint nt a kivételes  

h_talmat P'H boni i 'e jén., ..ha sz7 ksEges a háborut  

fenyegető veszélyének ek :gól, , ,°' lehet elrendel-

ni.  

, 19 1° auguszt ~.sában nem volt h'.boru, annak veszé-

lye lye sem állt fenn. A győztes hatalmak m:+x Párizs  
környékén a  békekötéseket készitették elő. TIaga  
a fővezérség sem ítélte olyan sulyosnak a helyze-

tet, amely a kivételes hatalmat indokolta volna.  
Ez tükröződik a fővezérség 1919. augusztus 20-i  
minisztertanács ülését követő rendeletéből, mely 

szerint "...a  viszonyok nem tekinthetők hadiállapot-

nak, de még sem lehet őket azonosnak venni a béke 

állapotokkl. /31/  

Tovbbi törvénysértésként kell megállapitenunk a 

kivételes hatalom elrendelésének alanyi jogosult-

ságát illetően is. A hivatkozott törvénycikk 1. 

paragrnfusa kimondja, hogy kivételes hatalmat a  
"...minisztérium valamennyi tagjának felelőssége 

mellett,.. a szükséges mértékhez képest..." lehet 

igénybe venni. Ugyanakkor Sigray Antalt Nyugatma-

gyarország Kerületi Kormánybiztosává kivételes in-

tézkedésként 1919. aug. 12-én József főherceg "kor-

mányzó" nevezte ki. Nemcsak hogy jogosulatlan volt  
a kinevezésre, de az előző állatszervezetekben, vagy 

jogszabályban kormányzó nem  is  szerepelt, A kormány-

biztosi intézmény nemcsak az ellenforradalmi korsza-

kot megelőző burzsoá jogszabályokhoz viszonyitva  

volt törvénytelen, hanem saját jogszabályaikhoz vi-

szonyitva is.  Ugyanis a kormány 1919. augusztus 8-án  

3.886/1919. Mú sz. rndeletében intézkedik "A törvé-

nyes közi gangtás felvételéről". A rendelet szerint  
meg kell kezdeni munkájukat mindazon  közigazgatási  
szerveknek /törvényhatós!.gi bizotts ág, közigazgatási  
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bizottság, községi kél)viselő testület...  stb./ ame-

lyek 1918. október 31-e előtt, működtek. E rendelet-

ben nem esik szó a kormánybiztosi intéz:_:ényről.  

Ugyancsak nem szól a kormánybiztosságról a belügy-

miniszter 1919. augusztus 16-án kelt 72.997/1919.  

sz.  rendelete  sem, amely a törvényhatóságok és  
tisztségviselők /alispánok, polgármesterek...Stb./  

feladatait körvonalazza az adott viszonyok között.  

Tehát a közigazgatásban a kormánybiztosi intézményt,  

amely kiválóan alkalmas volt a burzsoá érdekek kép-

viseletére, csak többszörös törvénysértéssel tudták  

létrehozni, funkcionáltatni.  

Az ellenforradalom vezetői mindent megtettek annak  

érdekében, hogy tevékenységük osztálytartalmát lep-

lezzék. Azon tulmenően, hogy a "jogrend helyreálli-

tására" hivatkoztak ugy tüntették  fel magukat, mint  

a lakoss ,`.g, a megye megmentőjét a külső támadással  

szemben. Igy akarták elvonni, elterelni a lakosság  

fig,~-eLaét igazi, belső céljaikról. Ez tükröződik  

Lehár ezredesnek 1919. augusztus 6-án közzétett hir-

detményéből is. "A mai nappal Hyugatmagyarországon  

átvettem a katonai parancsnokságot. A parancsnokságom  

alatt álló felfegyverzett alakulat feladata...hogy  

biztoditsa a katonai védelmet az ország nyugati ha-

tárán az ellenséges csapatokkal szeriben..." /32/ Ha-

sonló nyilatkozatokat tettek más közigazgatási tiszt-

srgviselők is. Több tényből is lehet látni, hogy a  

külső ellenség t -~madá.sára való hivatkozás csak ürügy  

volt. Egyr észt Vas megyében nem volt olyan erős ka-

tonai egység, amely egy szervezett külső t ámadás  

visszaver é sére alkalmas lett volna. Másrészt a győz-

tes szomszédos kapitalista országok területi igényeit - 

Csehszlovákia, Jugoszlávia az antant a béketárgya-

lások során kielégítette. Ausztria és Magyarország  
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nyugati határának kérdésében pedig már• korábban, 

1919. julius 20-án döntés született Saint Germa-

inbn, amelyet az osztrák nemzetgyülés 1919. ok-

tóber 17-én ratifik:.lt. /33/ 

Az ellenforradalom vezetői mindent megtettek an-

nak érdekében, hogy Vas megyében a rend és nyuga-

lom látszatát keltsék. Ezzel főleg az Ausztriából 

kiinduló leleplező sajtóközléseknek akarták elejét 

venni. Ezt példázza Sigray álláspontja a Friedrich-

kormány által elrendelt statáriummal kapcsolatosan, 

amelyet a román megszálló hatóságok a Budapesti Köz-

löny 1919. augusztus 22-i számábn hatályon kivül 

helyezték. Sigray szerint: "Az ostromállapot elren-

delése Nyugat-Magyarországon a rendet megzavarná és 

a rágalmazó és rendet felborítani akc.ró osztrák saj- 

tónak és aF•it.;ítoroknak tápot nyujtanak arra, hogy ha-

zug hireket megerősitvén a külfölddel elhitesse azt, h 

hogy az itteni állapotok aggodalomra adnak okot. A, 

katonai parancsnoksággal egyetértőleg legnyomatéko-

sabban kérni kell ezen rendelet  sürgős  visszavonását. 
Az ostromállapotot és a rögtönitélő biráskodás kihir-

detését egyenlőre betiltom." /34/  Sigray távirata a 
miniszterelnökséghez leplezési célon tul arra is utal, 

hoy a kormánybiztos nem volt függelmi viszonybn valö-

jábean a kormánytól. A függelem csak formai volt, hisz 

minden előzetes engedély nélkül a statáriumot "egyen-

lőre"betiltotta Sigray. 

Lényeges vonásaként kell értékelni a Vas megyei el-

lenforradalmi rendszernek a kezdeti időszakban betöl-

tött vezető szerepét, amely az egész orszgra kihatott. 

Mint már szóltam róla, itt jött létre az első legütő-

képesebb fegyveres erő. Itt müködött elsőnek a kor-

mánybiztosi intézmény. Az ellenforradalom országos ve-

zetői mint főbázison egymást követőleg tettal: látoga- 
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tásokat Szombathelyen és szemlélték meg a katona-

sot. 1919. szeptember 8-án érkezett Friedrich 

István miniszterelnök és Haller István propaganda 

miniszter. Szombathelyen kívül ellátogattak Sár-

várra és Celldömölkre. /35/ 1919 szeptember 21-én 

érkezett Horthy, 22-én Kőszegre látogatott, megszem-

lélte a csapatokat. A tisztek és altisztek gyülésén 

kijelentette: "....meg akarom mondani nektek, hogy 

ti vagytok a hadsereg gerince és az országé is, mert 

csak a hadsereg körül kristályosodhat ki minden..." /36/ 

Szeptember 22-én Pallavicini György őrgróf Dunántuli 

Központi Kormánybiztos érkezett, aki Sigray Antallal 

tárgyalt. /37/ Szeptember 30-án Teleki Pál a béket."r-

gyalásokkal megbizott miniszter érkezett, és "...in-

formáltatta magát a nyugatmagyarországi helyzetről". 

/38/ Október 2-án különvonattal érkezett Szombathely-
re  Schnetzer Ferenc 'hadügy=miniszter, aki megbeszélést 

folytatott Lehár Antallal, a Nyugatmagyarország kato-

nai parancsnokval, Sigray Antal kormánybiztossal. 

Fogadt a  a  megye  és város több tisztségviselőjét. Dél-

után a város főterén szemlét tartott az ösmes csapa-

tok felett, majd Siófokra a fővezérségre utazott. Az 

ellenforradalmi érdekeknek megfelelően többször szer- 

veztek Szombathelyen és Vas megyében az adott viszonyok-

nak megfelelő "spontán" népgyűléseket, rendezvényeket. 

Ezek között kiemelkedő volt 1920. február 1-én tartott 

nkyülés, amelyen határozatilag Horthyt jav .soltá_k kor-

mányzónak. 

Sajátos, mondii tni érdekes viszony alakult ki a román 

megszálló hadsereg és a Vas megyében lévő katonai szer-

vek között. A fonván Sajtóiroda 1919. augusztus 11-én 

jelentette, "...a román megszálló csaptok most célul 

tüztók ki a kommunista rezsim harcállásainak elfoglalá- 
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sát." /39/ Ham1.rosan ?::;;kezdtek előrenyomul ásuk .t  

a Dunántulon. Augusztás 18-án Győr, augusztus 19-

én Veszprém került román megszállós alá. Közelgett 

Vas megye, illetve Szombathely megázállása. Ennek  

ellenére Lehár augusztus 19-i parancsában az "...  

oláh /entente/ csapatok előrenyomulása esetén" minden 

ellenállást  megtiltott. /40/ Ez látszólagosan ellent-

mond azon nagyhangu kijelentéseknek, mely szerint meg 

akarják védeni a lakosságot a külső ellenséd szem- 

ben. A parancs azon alapult, hogy előzetes egyezség 

jött létre.a románok és Lehár között, amit azonban 

nem hoztak nyilvánosságra. Később erről igy  ir Lehár: 

"Egy román őrnagy...jelent meg nálam, hogy tudomásom-

ra hozza: a bolsevizmus leverésében sz.mitanak segit-

ségemre... Biztositott engem és katonai  szervező mun-

kámat a teljes szabadságról." /41/"Ez azt jelentette, 

hogy a románok elismerték és bíztak_ Lehár kommunista 

ellenességében. A románok előbb kötöttek szövetséget 

Lehárral, mint Horthyval. Ugyanis Horthy még augusz-

tus 27-én is a hadügyminiszter közbenjárását kérte a 

román előrenyomulás megakadályozásában, és csak más-

nap kapott számára kedvező választ. /42/  

Az - ellenforradalmi  közigazgat ~ ".si és katonai szervek  

a nyilt terror mellett széles körü propaganda tevé-

kenységet is végeztek. Azonban propaganda tevékeny-

ségüket álcázták, ugy tüntették fel, mintha az nem 

a hatóságoktól származott volna. Ilyen rejtett pro-

paganda tevékenységként végezte a Kerületi Kormány-

biztosság Haller István vallás és közoktatási minisz-

ter  "Szocialista-kommunista  csőd" cimü propaganda 

anyagának ter•jesztvsét társadalmi szervezeteken ke 

resztül. /43/ Hasonló leplezett propagandára uta-

sítja a kormánybiztost a belügyminiszter 1034/Eln.sz. 

utasításával. "A földmüveseknek szóló bolsevista-elle-

nes röpirat kiad' óval... a terjesztéstől eredményt 

csak abban az esetben várhatunk, ha a röpirat kelet-

kezésének, terjesztésének hivatalos jellege, sőt 
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színezte is teljesen rejtve marad". A falusi l_.'_•ros-

s'gnak küldött röplapokat - a terjesztési elveknek 

megfelelően - a "Vasvár-megyei Gazdas 4 gi Egyesüle-

ten"  keresztül továbbították. /44/ 

A burzsoázia nem tartotta elégségesnek és megnyug-

tatónak a meglévő, vagy ujonnan létrehozott közigaz-

gatási, vagy katonai szervezeteket. Többszörös biz-

tositúsra, biztonságra törekedett. Az első időkre 

különösen jellemző volt, hogy az egyes államigazga-

tási ágak hatáskörei összefonódtak, elmosódtak az 

esetek többségében a katonai igazgats javára.  Tel-

jesen uj megoldás a közös közigazgatási, katonai 

szervezet létrehozása. Ennek  egy sajátos képződménye 

volt az ugynevezett "Népszervezési Bizottság" Az alap-

szabály szerint azonos jogok és kötelességek illették 

meg a közigazgat'si és katonai szerveket. Gyakorlati-

lag a vezető szerepet a katonai szervek kisajátitot-

ták maguknak és az egész szervezetet burkoltan a ka-

tonai hirszerzés szolgálatába állitották. /A "Nép-

szervezési Bizottság" részletes tárgyalását 5.2 pont-

ban végzem./ 

Tárgyalt jelenségek sokban eltér5ek az országosan al-

kalmazott ellenforradalmi módszerektől, vagy sajátos-

ságuk abban áll, hogy elsőnekalkalmazták azokat Vas-

megyében. Többek között csak  igy  és azért lehetett 

Szomb..thel , illetve Vas megye az-ellenforradalom el-

ső hón:.) jaiban az ellenforrad lmi restaur áció fő bá-
zisa. 



3./ A  7,7-L1La.tmsTarorsz i 	és  

~;yci ?Lormán;, biztossd.L 
asvárme- 

 

,_,_ ,  
3.1. i~ ?~or•m~.nybiztoss ~'~ lé - ~,rejö ~ . ~ c:nek  okai:  

L:int azt az előzőejezet tdr" al  ésának kezdetén  
1'ttuk az ellenforradalmi rend vezetői minden in_-

tézkec'és,kne'_c törvényes 1(_tczs tot, alapot akartak  
adni .  Ez többs:_.ör nem siI:crült, Különösen éles és  
szembetűnő a törvénysértés 72 korm-,nybiztoűok kine-

vezése és hat . skörük szabalyoz  ósa területen,  mez, 
hogy méúic a ko _rmr'mybiztossdo intézményéhez nyul-
ta- nem  tö r ődve  -9,7, "alkot  '-:CSs"'-

." „ evs  rL r ve  1,  

ennek oka. van. -'i hatalom gyakorlói érezték, hogy ez  

a törvénysértósük maLyar : zatra Szorul. Az első -

r Tarzatot az első kerületi kormánybiztos Si Lrav  
Antal adta: f'A korm ' l-ny. e . nekünk Ny  ;at-LaLyaror- 

sz-ízon uorszóly a teljes cselekvési szab, ,.ds ' ;ot adott.  

Tehette ezt annl könnyebben, mert akkoriban a kormány  

i 

 

az orszL lakoos:Vnak zömével eLy'!tt .jéL  nem fe-

ledte el, ho, ,y a bolsevizmus L:aLyarcr: zdLon csak u -

lchetséLes, hogy az or•sz.ig vezetéének és admini sztr : e  
ciójéna'_- minden szála Budapesten, a  köz -pontban  futy -`.n  
össze, a kora unizt dk vakmerő csoportja ezt hatalmába  
keni tette és a vidék /mely a ko=unista eszmékkel  
egy italán nem rokonszenvezett/ ellenállásra képte-

len volt. Ezért merült fel akkoriban az  a komoly po-

litikusok által na.Ly on is helyeselt terv, hogy a vi_-

ciékef~ es r ::zzeit amennyire csak lehetséLes, f':_Ltet-

leniteni kell a főv é._rostól, n_ehoLy esetleL ujra eLy  
az or•szdban talaj ja.l nem  biró korm"nyzat Lyakorol-
hassa Budapestről a hatalmat. Innen a h"_rom-négy vé r-
meÚyet maLrk Sano j_0_ .10 kerületi  korra nÜ`biztossdcOk  

eredete"  /i! 5/  

n~~ 

i s  

`~ 	 , c , ~ 't . " ~ telenül iLa.z ~ . van  a.'Jba.n, ho"y a kor-  :~ iU-ra,J n_. 	~ ~ 
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: . ~ánybiztoss -;.,.oh-.t R "bolsevizr.:ac" ollen, a pro-  

letáriá.tus ismételt hatalm:A l való l élelmi:aben  

hozt:a létre. Azonb2n nom lehot az álta-

la  felhozott okot.  

A történelem során a tr•sa.dalmat érintő nagy és   
feladatok .legolc som csak akkor w.)  1t lehet- 

, 
	,  ha volt erŐs központi hatalom. Az  ellenfor- 

radalmi állam fogantatásán_.: kezdetén ez pedig  

teljes egészében hiányzott. Az elsó ellenforradal-

mi kormányok  /Peidl, Friedrich/ kormányok a romá-

nok által megszállt Budapesten müködtek. Létük és  

tevékenységük nagy mértékben függött a románoktól,  

illetve az antanttól. Azt, hogy nem létezett szuve-

rén központi hatalom, sok körülmény, intézkedés bi-

zonyitja. De csak néhányat emeljünk ki. Clemenceau  

a párizsi békei onfer ncia mogbizásából táviratot  

intézett a budapesti Szövetségközi Katonai Bizott-

sághoz, melyben közölte, hovy a békekonferencia nem  

ismeri el a Friédrich-korL,ányt, nem hajlandó tár-

gyalni vele.  "Ez  a  kormány  nem a nép akaratából lé-

tesült, hanem egy rendőrcsoport által végrehajtott  

államcsinynek köszönheti létét. A kormány feje a 

Habsburgcsalád egy  tagja, azé a Habsburg-házé, 

amely... nagy mértékben felelős a szerencsétlensé-

gért, amely alatt a világ  szenved."  A táviratot a 

kormánynak hivatalos lapban közzé kellett tenni,  

ami megjelent a Budapesti Közlöny 1919. augusztus  

23-i 93. számában, Ennek a hatására mondott le a 

második majd alki lt meg a harmadik Friedrich-kor•-

mány.  , Továbbá  a román hatságokmegakadályozták a  

kormány ált  .1 tervezett 49 Láger 9° felállitását, ame-

lyet ugyancsak hivatalos lapban - a Budapesti Köz-

löny 1919. szeptember 13-i 109. sz. tettek közzé: 

9iA magyar belügyminiszter a m7lgyar kormánnyal egyet-

értőleg egy láger felállitását vette tervbe, amely- 
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ben internálva lenne minden kommunista, akit vesze-

delmesnek tartanak a t'.rsadalomra nézve, A  román 

csapatok parancsnoksága beszüntette ezen láger fel-

álli tósát, .." Sigray igy jellemzi az ellenforradal-

mi kormány helyzetét az első időszakban: "...a Fri-

edrich-kormány melynek keresztény és nemzeti irány-

zatát a Nyugat-Magyarország hazafias lakossága min-

den erejével támogatta, Budapesten a megszálló csa-

patok hatalmában már enélkül is folytonosan ki volt 

téve annak, hogy  a románok letartéztatják," /46/ 

Lehár a hadügyminisztérium korabeli helyzetét igy 

látta: "...a hadügyminisztériumnak nagyon gyenge 

összeköttetése volt, ugyanis a románok felügyelete 

és cenzurája alatt állt. Tehát a budapesti hadügy-

m.inisztériumengem sem személyileg, sem anyagilag nem 

tudott támogatni". /47/ 

A néhány felsorolt bizonyitékból is látszik, hogy a 

központi kormány önállósággal, rendelkezéseinek ki-

kényszeritéséhez megfelelő szervekkel nem rendelke-

zett, ezért kényszerült céljainak megvalósitásához 

a decentralizáláshoz, területi hatalmi egységek ki-

vételes hatalommal felruházni, ami a kormánybiztosi 

intézményben valósult meg. Ezt hivatalosan soha nem 

ismerték el. Tekintélyük megóvása érdekében szinte 

a kormánybiztosságok felállitásával egyidőben rende-

leti• uton is magyarázatot akartak adni. A 72.797/1919. 

BM rendelet szerint a kormány ugy itéli meg a hely-

zetet, hogy "...a mostani r•endkivüli időkben nem le-

hetséges az ország minden részére kiterjedő általános 

rendelkezésekkel megvalósi t.ni az összes tennivalókat 

...a helyi viszonyok ismerete és mérlegelése alapján 

...kell megtalálni az egyes felmerülő kérdésekben a 

helyes utat". Azt, hogy minden kormánybiztos megtalál- 
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ja  a "felmerülő  kérdésekben a helyes utat" és biz-

tosan az ellenforradalmi érdeket szolgálja a  legki-

próbáltabb ellenforradalmi vezetők kinevezésével biz-

tositják. Elsőként Sigray Antalt /1879-1947/ nevezte 

ki telefon /!/ értesítés alapján József főherceg 

Nyugatmagyarorsz ,:.g Kerületi kormánybiztosává szom-

bathelyi székhellyel. Müködési területe Moson, Sop-

ron, Vas, Zala vármegyék és Sopron_ városra terjedt 

ki. Sigray 1900-1920 között a főrendi ház tagja. Iván-

ci földbirtokos. A Tanácsköztársaság alatt Bécsbe emig-

rált. Az Antibolsevista Comité vezéregyénisége. Zala 

megyében 178, Fejér megyében 1009, Vas megyében pedig 

5038 kh földje  volt. /48/`Majd 1920 januárjában, mint 

nemzetgyülési képviselő lemond a kormánybiztosi teen-

dők ellátásáról, a kormány Cziráky József dénesfai 

földbirtokost nevezi ki helyébe. Cziráky József gróf, 

1911-t ál tagja volt a főrendi háznak, 1917-től Sopron 

vármegye és város főispánja. /49/ Hasonló sorból ke-

rült ki a Dunántuli Központi Kormánybiztos is, Pal-

lavicini György, aki a fővezérség mellett az egész 

Dunántulra kiterjedő illetékességgel gyakorolta a 

tisztségéből adódó jogokat. Székhelye kezdetben Si-

ófok, majd Székesfehérvár volt. Pallavicini György 

/1881-1946/ őrgróf, nagybirtokos. 1918. májusár; 

miniszterelnökségi államtitkár. A Tanácsköztársaság 

alatt emigrált, Az Antibolsevista Comité aktív tag- 

ja volt /50/ 

A  kormány  a központi hatalom gyengeségét csak idő-

legesnek ítélte meg, bízott hatalmának gyors meg-

szervezésében és megerősödésében. Ezt igazolja az a 

tény, hogy a minisztertanács 1919. október 10-i ülé-

sén ugy döntött, hogy a kerületi és törvényhatósági 

kormánybiztosok csak az első választásig müködnek. 

/51/ Az elsó választásokat 1920. januárjában meg-

tartják. 1920. február 16-án pedig megnyilik a nem- 
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időszak első hónapjaiban: központi, kerületi és 

törvényhatósági /vármegyei/ kormún;;-biztosságokra 

tagozódtak. 

Hazánkban az ellenforradalom ide6én első kormány-

biztocs'g szombathelyi székhellyel jött létre, 

amely kerületi kormánybiztossá ként müködött. El-

nevezése: "Nyugatmagyarországi Kormánybiztosság" 

volt. Müködési területe i:oson, Sopron, Vas, Zala 

vármegyékre és Sopron városra terjedt ki. Veze-

tője Sigray Antal. Létrehozásának időpontja 1919. 

augusztus 12. Amikor József főherceg mint "kormány-

zó" telefon értesités alapján létrehozta. Ez az in- 

tézkedés ellentétes volt az 1912; LXIII tc. 1 §-ában 

foglalt kinevezési jogkörrel és formával. Bizonyára 

ez késztette a kormányt arra, hogy 1919. szeptember 

2-án - hivatalos lapban _ a Budapesti Közlöny 100. 

számában - ismételten "kinevezze" Sigrayt kormány-

biztosnak. Helyettese: Karner Gusztáv volt. A . ke-

rületi kormánybiztosságok illetékessége több várme-

gyére terjedt ki. Dunántulon három volt. Az 1912; 

LXIII tc. 4. §-a az illetékességi terület meghatá-

rozásánál lehetővé tette, hogy "...Annak a kormány-

biztosnak a hatásköre pedig, aki 	valamelyik ka- 

tonai parancsnok mellé, ennek közvetlen támogatásá-

ra van kinevezve, felölelheti az illető parancsnok 

egósz parancsnoksági területét. "Ezzel a lehetőség-

gel éltek is a közigazgatás és katonai szervek jó 

és eredményes együttmüködése érdekében. Horthy 

1919. augusztus 21-i napiparancsábn azonos terü-

leten alakította ki az alárendelt katonai alakula-

tok kerületi beosztását. Igy a III. Katonai Kerü-

letként Szombathely székhellyel Moson, Sopron, Vas, 

Zala vármegyéket vonta össze. Parancsnoknak: Lehár 

Antal ezredest nevezte ki. /54/ 
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zetgyülés ülésszaka, de a kormánybiztosok a  he-

lyükön maradtak. A dunántuli Központi Kormány-

biztosság szünt meg csupán, ami továbbra is a 

központi hatalom erőtlenségére, burzsoá osztá-

lyon belül duló hatalmi harcra utalt. A Nyugat-

magyarországi. Kormánybiztosság Szombathelyen 

1920. augusztus 15-én szünt meg, /52/ azonban 

Ausztria és, Magyarország között a kialakitandó 

hatErok kérdésében folyó vita ügyvitelére 1921. 

január 20-án Sigray vezetésével Sopronban ismét 

létrehozták. /53/ 

A fentiekből következőleg a kormányt az idegen 

fegyverekkel levert proletáriátus hatalmának visz-

szaállitásától való félelmében a központi hatalom 

gyengesége késztette az 1912: LXIII tc.-re való 

hivatkozással a rendkívüli hatáskörrel felruházott 

kormánybiztosi intézmény bevezetésére. E tárgyban 

hivatalosan közzétett magyarázatuk a valóság lep-

lezésére szolgált. Mihelyt csak tudták, megpróbál-

t ='.k korrigálni törvénysértéseiket és azokat utóla-

gosan igazolni. Ennek tekinthető az 1920; VI. tc. 

melynek 1. §-ábafoglalták, hogy "...a kivételes 

törvényekben foglalt felhatalmazásokon alapuló ki-

vételes hatalom időtartama a békeszerződés megköté-

sétől számitott egy évre meghosszabbittatik." Per-

sze ennek a törvénycikknek nemcsak közigazgatási, 

hanem az államhatalom más ágaiban /különösen a bün-

tető bíráskodásban/ is nagy szerepe volt az ellen-

forradalmi terror  további fenntartásában és érvé-

ny esitésében. 

3.2 A kormánybiztosságok szervezeti felé.itése. ha-

táskörük és tevékenységük.  

A kormánybiztosságok Dunántulon az ellenforradalmi 
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A kerületi kormánybiztosok alárendeltségében tör-

vényhtósági kormám biztosok müködtek. akiknek il-

letékességi területük egy vármegyére, vagy város-

ra terjedt ki. Vas megyében a törvényhatósági kor-

mánybiztosnak a kormány Herbst Géza volt alispánt 

nevezte ki. /55/ 

A kormánybiztosi hierarchia élén a Dunántuli Köz-

ponti Kormánybiztos állt, Pallavicini György sze-

mélyében. T.Tüködési területe kiterjedt'Dunántul ro-

mánok által meg nem szállt területeire, majd kivo-

nulásuk után az egész Dunántulra. Ez azonos volt a 

fővezérség müködési területével. Székhelye: Siófok, 

majd később Székesfehérvár volt. 

A kormánybiztosságok felsorolás -`.t kialakulásuk, ki-

nevezésük sorrendjében végeztem el. Hierarchikus 

viszonyokat tekintve beír az illetékességi terület-

ből is kit>nik, felülről lefelé az alábbi volt: köz-

ponti, 	és tö±vényhatósági kormánybiztossá- 

gok. 

Ha eltekintünk a kormánybiztosságok törvénytelen 

létrehozásától, akkor is kivételes hatalmon alapuló 

intézkedésnek számitott. Igy létezésük időtartamát 

az 1912. LXIII. tc . 1. §. négy hónban állapitotta 

meg. A kormány 1919. okt "ber 10-i ülésén hasonló 

időtartam mellett foglalt állást, de mivel az ellen-

forradalmi konszolidáció nem ment olyan gyorsan mint 

azt kezdetben gondolták a kerületi kormánybiztosság 

Szombathelyen_ csak jóval később, 1920 augusztusában 

szünt meg. 

A kormánybiztosok hatáskörét az 1912. LXIII. tc . 4. §-a 

hatrozta meg. "A kormánybiztosok ebben a kivételes ha-

táskör_ikben a megyei városi és községi alkalmazottak-

kal és közegekkel, valamint a csendőrség, az állam- 
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rendőrség, a határőrség és a pénzügyőrség alkalma-

zottaival és közegeivel, valamint az állami erdé-

szet személyzetével közvetlenül rendelkezhetnek 

hozzájuk közvetlenül intézhetnek rendeleteket." 

...a miniszterek engedélyével olyan területen és 

oly szolgálatra is igénybé vehetők, amely rendes mű-

ködési területükön kivül esik." 

".. a felsorolt alkalmazottak és közegek a kormány-

biztosnak e törvény alapján tett rendelkezéseit ha- 

ladék nélkül és feltétlenül kötelesek végrehajtani 

és emiatt fölöttes hatáságaik részéről felelősségre 

nem vonhatók. A késlekedő vagy nem engedelmeskedő 

alkalmazottakat és közegeket a kormánybiztos hivata-

lukból, vagy állásukból fegyelmi eljár s nélkül fel-

függesztheti és másokkal helyettesitheti. ....Azt az 

alk:Ilmazott:at, akita kormánybiztos a reá bizandó fel-

adat teljesitósére ne m  tart megfelelőnek, rendelkezé-
si állapotba helyezheti és mással holjcttesi theti." 

A hatáskört megállapitá 4. ő, szinte korlátlan ha-

táskört adott a kormánybiztosok kezébe illetékességi 

területükön az államigazgatás valamennyi ágában. I:Iint 

láttuk a törvényhely ta::ative felsorolja azokat az 

államigazgatási szerveket, amelyekkel a kormánybiztos 

rendelkezhet. Ennek ellenére törvénysértő módon - tör-

vényes felhatalmazás nélkül - a kerületi koráwibi ztos 

hatásköréből a fővezérség 2043/111. 1919. sz. utasitá-

sával kivonja a "hat rmenti csendőrséget, a határőrsé-

get, pénzügyőrséget" és a szombathelyi Iser:iletparancs-

nokság alárendeltségébe  hely ezi. /56/ A kormánybiztos 

nem appellál az akkor sokat emlegetett "tövényesség-

re", tudomásul veszi azt, sőt Sigray a köz-- és katonai 

igazgatás akkori viezonyairél ugy nyilatkozott, hogy: 

" .,a  katonai ás polgári hatóü:'.Lok között meg volt a 

nagy időkhöz méltó bizalom és egyetértés..." /57/ 
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A 4. 5-ban leirt 'hL;t skört novezhetjak keret fela-

datkörnek is.  rem mondj, , me uL:yanis hat , rozottan, 

hoLy milyen tartalmu lehet a felsorolt államigazga-

tási szervek 4c alkalmazottjaik felé irányuló  kor-

mánybiztoci rendelkezés. Tehát tár teret ad szub-

jektiv elgondolásoknak, hatalmaskodásoknak. Hem 

sokkal többet tudunk meg,  a  kormánybiztosokat for-

mailag irányitc belügyminiszter 77.004/I11.1919 . sz. 

utasitásából, amely szeptember 19-én kelt. A beli'-gy-

mini szter felhívja, a kormánybiztosokat és helyette-

seiket, ellenőrizzók és irányítsák a tisztségvise-

lők . munká já t, erélyes intézkedéseket tegyenek a mu-

lasztr kkal szemben.  /58/ 

A kormánybiztosok konkrét tevékenységét, feladatát 

a dun`.ntuli központi kormánybiztos által 1919. szeptem- 

ber 19-én kiadott rendelkezésben találjuk meg. Három 

fontos feladatkört jelölt meg ebben a közigazgatás 

számára. 

Konkrétan a sorozást, az adó beszedést, és a "statári-

ális eljárással összefüggő, a közigazgatásra váró in-

tézkedést." E három feladat az ellenforradalmi rend 

szer számára a "lét vagy nem  lét kérdését jelenti", 

h:ngsulyozza a központi  kormánybiztos  rendelete. /59/ 

:L'rkeznek még a kisebb sulyu kiegészitő feladatokra 

rendelkezések, mint például: az egyesületek ellenőr-

zése, lapok és nyomdai termékek ellenőriztetése és 

sziiks áges intézkedések megtétele. /60/ 

Vizsgáljuk meg a "lét, vagy nem lét kérdését jelentő" 

három feladatból - a sorozás, az adó beszedés, illet-

ve a statáriális eljárás - kettőben a szombathelyi 

kormánybiztosság tevékenységét. Mennyire tett eleget 

az elvárásoknak? 

Az ellenforradalom vezetői abban a tóvhi tbea voltak, 

hogy agy, elsó sajtó utján közzétett felhivásukra a 
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szervezésük al::tt álló katonai egységekbe özönlik 

majd a megye lakossága. Valójában viszont szinte 

eredménytelen volt az 1919. augusztusában, szep-

temberében a "Vasvármegye" cimü lap utján és a 

más formában a 83-as, 106-os gyalog ezredek 11-es 

huszár zászlóaljakba történó jelentkezésre való 

felhivás. A szervező, toborzó munka sikertelensé-

gét állapítja meg a MOVE szombathelyi Főosztályá- 

nak közgyülési határozata is. "A MOVE szombathelyi 

Főosztálya megütközéssel és sajnálattal látta a 

közelmult időkben, hogy a nemzeti hadseregünk fő-

vezérének hivatására Vasvármegyei hadköteles had-

fiaink  nem sereglettek olyan számban és olyan haza-

fias felbuzdul .ssal a kibontott zászló alá, mint 

azt a haza mindegyiktől megkivánta volna." /61/ 

Javasolják határozatukban a propaganda fokozását a 

hadsereg szervezése érdekében különösen a "földmi-

ves nép körében." Szükség volt tehát a kivételes 

hatáskörű kormánybiztos a törvényhatósági kormánybiz- 

tosokon keresztül a fővezérség és körlet-parancsnokság-

gal  egyetértésben - intézkedett az 1894. évfolyambeli 

hadkötelesek 8 heti behivására, később pedig 1893. és 

1898-as évfolyamok behivására és azt követő korosztá-

lyok sorozására. A kormánybiztosi rendelettel előirt 

és sulyos szankcióval fenyegetett, egyes esetben pe-

dig a katonai hatóságok által kikenyezeritett behi-

vásoknak is csak kis számban tettek eleget. /62/ A 

sorozások alkalmával az is előfordult, hogy a sorkö-

telesek az ellenforradalmi rendszerrel való szemben-

állásukat nyiltan is kifejezték. Ez tűnik ki Szombat-

hely  gi gármesterenek 1920. junius 19-1 jelentéséből. 

" ...Az eskü alkalmával ismét felütötte a fejét a fe-

gyelmezetlenség. Egyesek vörös szalagot tüztek ki 

és a kirendelt karhatalomnak ezek nem akartak enge-

delmeskedni. Mintegy tizenegy egyén ellen az eljá- 

rás folyamatba tétetett... 7 egyén elitéltetett." /63/ 
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A kormánybiztosok nemcsak a katonal egységek fel-

töltésében voltak segitségre a katonai szerveknek, 

hanem a frontról hazatért "bolsevista érzelmü" 

katonák üldözésében is. Vas-vármegye kormánybiztosa 

intézkedést adott ki az Olaszországból hazatért 

"bolsevista érzelmü°" katonák ügyében...amennyiben 

feltaláltatnak vetessék őrizetbe, adassák át az 

illetékes legközelebbi katonai parancsnokságnak". 

/64/A rendelkezés mellé az őrizetbe veendőkről 

névsort adott ki. Összességében a közigazgatás 

minden rendelkezésére álló módszerrel azon munkál-

kodott, hogy a katonaság szervezése, megerősitése 

minél előbb megtörténjen. Tudták, hogy hatalmuk ere- 

je nem a tömegbázisban, hanem a fegyvereken nyugszik. 

Fő feladatként jelentkezett - a központi kormánybiz-

tos utasításának megfelelően - "a statáriális eljá-

rással összefüggő közigazgatásra váró intézkedések". 

Mint az ellenforradalom hatalomra jutásának sajátos-

ságainál emlitettem a kerületi kormánybiztos a rend és 

nyugalom látszatának keltése érdekében ellenezte a 

nyiltan dekratált statáriális eljárásokat. Gyakor-

latban azonban mindent megtett a statárium tartalmu, 

vagy azzal egyenértékü intézkedések végrehajtásáért, 

esetenként még kezdeményező is volt ebben. 

Bizonyára pszichikai megfélemlités és a gyors meg-

torlás gondolata vezette Sigrayt, amikor 1919. au-

gusztus 18-án táviratot intézett a belügyminiszter-

hez, melyben kérte, hogy a "kommunista pereket a 

leggyorsabb eljárás mellett folytassák le és a la-

kosság megnyugtatása céljából... nyilvánosságra. ho-

zassanak. /65/ 

A Kerületi Kormánybiztosságnak nagy szerepe volt ab- 

ban, hogy a rendészeti megtorlás, az internálások az 
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országban először ITyugatmagyarországon kezdődtek 

el, már 1919. szeptemberében. Ha összevetjük azzal, 

hogy a budapesti ellenforradalmi kormány ezirányu 
tervét a román megszálló hat : rágok : eghiusitották 
/V.ö. 3.1. pontban foglaltakkal/, akkor ezt szél-

sőséges ellenforradalmi tevékenységként kell érté- 

kelnünk. Az internálások tár gyáb::n minden törvényes 
alapra való hivatkozs mellőzésével a rendelkezést _ 
a Dunántuli Központi Kormánybiztos 56/1919. Kb. szám 

alatt adta ki,  "a gyanus, magukat igazolni nem tudó 

egyéneket vármegyénként gyűjtőtáborokba helyeztesse-

nek el ... felkérem a Kormánybiztos Urat, hogy szí-

veskedjék az illetékes várm. par.sággal /azaz: vár-

megyei katonai parancsnoksággal - tőlem/ lehetőleg 

eziránt megegyezni..." /66/ T3icsoda törvénysártésS. 

Ez a szabadságjogok semmibevétele, amikor bárkit 

gyüjtőtáborba lehet helyezni azért, mert "gyanus", 

vagy nem tudja magt "igazolni". Hol a törvényesség 

és a jogrend, amelynek helyreállitását ígérték? Az  

előző burzsoá államigazgatási vagy büntetőjogban is 

meg volt határozva mikor és milyen feltételek mellett 

lehetett bárkit személyes szabadság ától megfosztani. 
Az, hogy a kiadott rendelkezés törvényes, vagy sem, 

nem került vizsgálat alá. A kerületi kormánybiztos 

1919. szeptember 27-én kelt 437/1919. K.sz. rendele-

te alapján "... a III. Katonai Parancsnoksággal tr-

tént megegyezés szerint - a gyanus elemeka következő 

gyüjtőtá.borokb ..n helyezendők .el: Eosonvármegye: Ki-
rályhida, Sopronvármegye: Fertőzőbarakkórház Sopron, 

Vasvármegye: Ostffyasszonyfa lőszertelep, Zalavárme-
gye: Zalaegerszegi fogolytábor..." /67/ Későbbiekben 

egyes fogolytáborokat /Királyhida, Sopron/ megszün-

tettek, majd valamennyit Hajmáskérre helyezték át. 

A katonai parancsnoksággal egy;;, eté;rtőleg léptek fel 

a munkáss ág megmozdulásai ellen. Segitségükre voltak 
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a katonai szervek által elkövetett gyilkosságok, 

megtorlások eltitkolásában, a tények meghmisitá-

sában. y. statáriális viszonyok létezését bizonyít-

ja a közigazgatási szervek azon rendelkezése, hogy 

minden rendezvény megtartását előzetes engedélyhez 

kötötték. A sok közül egyet  kiemelve: Kámon község 

1919. október 5-re tervezett szüreti felvonulását 

is a kerületi kormánybiztosnak kellett engedélyez-

ni. /68/ 

A kormánybiztosok messzemenően megfeleltek a velük 

szemben támasztott követelményeknek. Éltek a hatás-

körükkel. Fontos szerepet töltöttek be a katonai 

szervek mellett. 

A kerületi kormánybiztosság a szombathelyi megyehá-

zán müködött. A következő ügyosztályokra tagozódott: 

elnöki, általános, közélelmezés és sajtőügyek osz-

tályok. Nagy ügyforgalmat bonyolított le a fennállá-

sa alatt, amelyet az iktatókönyvek illusztrálnak. 

Az elnöki iktatóba, amelybe bizalmas és szigoruan 

titkos ügyiratokat iktattak - 1919-ben 340, 1920-

ban pedig 285 ügyirat került beiktatásra. Az általá-

nos iktatóba: 1919-ben 2113, 1920-ban 1568 db ügyi-

rat került bejegyzésre. 

3.3. A rendészeti megtorlás: 

Az ellenforradalom hatalomrajutását és megszilár-

ditását szolgálta a közigazgatási szervek intézke-

déseinek, közvetlen beavatkozásain tul, a rendésze-

ti megtorlás is. A rendészeti megtorlást a büntető-

jogi regtorlással együtt alkalmazzák az ellenforra-

dalmi államok. Jogelvükben az ugynevezett "kétnyo-

musé_gként" szerepel. "A kétnyomuságon /sisteme del 

doppio binario, Zvleispurigkeit/ a büntetőjog olyan 
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megoldását értjük, amely a büntetés és a biztonsági 

rendszabály kettősgén épül, a bűnösség és a veszé-

lyesség közötti megkülönböztetésnek megfelelően." /69/ 

Igy az egyént nem bizonyított tényállás esetén is fe-

lelősségre vonhatták a közigazgatási szervek azzal, 

hogy "veszélyes" és internált. A magyar ellenforra-

dalmi rendszer rendészeti megtorlásának két formája . 

volt. Egyik az internálás, másik pedig a rendőrható-

sági flügyelet alá helyezés. Részletesebben az előző-

vel foglalkozom. 

Az internálás intézményét a magyar burzsoá jogrendszer-

ben az 1912; LXIII. és 1914; L törvénycikkek honositot-

ták meg. Az 1912; MII. tc . 6. §—a és az 1914; L. tc. 

10. §-a "kitiltásról", "eltávolitásről" szólt ; , olyan 

egyének esetében, "akiknek az illetőségi községe nem 

fekszik a törvényhatóság területén", a lakosság azon 

része, amelynek jelenléte a hadviselés szempontjából 

hátrányos", aki "az államérdekre, vagy közrendre és a k 

közbiztonságra aggályos". E törvények és ezek .végre-

hajtása tárgyában kiadott 10.962/1915. Eln.sz. közös-

belügy- és igazságügyminiszteri rendelet alakította 

ki a "háborus internálás" elveit és gyakorlatát. 

Az ellenforradalmi rendszerben visszanyugtak a hivat-

kozott törvénycikkek egyes elveihez. Különösen az 

1914. L. tc. 10. §. első bekezdésében foglalt alanyok 

köréhez /"akiknek ...tartózkodása...az államérdekeire, 

vagy a közrendre és a közbiztonságra aggályos..."/ és 

az ugyanezen helyen megfogalmazott formákhoz: a kitil- 

táshoz /nem internálást említ a törvénycikk!/ és a rend-

őrhatósági felügyelethez. Persze ettől eltérő és kimé-

letlenebb internálási rendszert hoztak létre. 

Tekintsük át az ellenforradalmi rendszer által az in-

ternálás tárgyában hozott főbb rendeleteket, azok tar-

talm:.t. 194/1919.res.Bi.?. sz. körrendelet /1919. szept.l9í 
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Az internálás céljáról, büntetőeljáráshoz való vi- 

szonyáról, az intern _ landó személycl.r•61. 1/1919.  

Int.oszt. 	sz. körrendelet /1919. november 6,/  
, A z eljáró hatóságokról. 91383/1919.  VI. PE. sz.  

rendelet  és vcE reha.  j  tá.si uta sitás /1919. december 30./  
Az internálandó személJo'= csoportjairól. 4352/Int/1920.  

E11. sz. rendel et /1920. r_I rc1us 27.1 Az internálási  
lróde,r. 5694/1920. Int.  BE  rendelet /1920. április 19./  

Az intcrnálást nem  lehet b ~~nteté;s'Lcnt alkL.lmazni.  
EE értesité:s  /1920. rlEljus 16./ A  ha.jmáskéri interná-  
ló t ábor befogadásának r ^nc_jéről. /70/  

l "t ju'_= 	joL,.za.L•," 1yt hoztak lét- 
re az intF,rnálásrc:l rövid idő a"lat t . Ala,00San átfor-
málták a "h  áborus internálással" kapc^ola.tos rendel-  
kcz ceket. :'Lz 1914; t. tc. 10. §. szerint az ir_ter-  
nál^ct fokozatocan lehetett alkalmazni az "agLályos"  
sz.m6l:eket az "ország bizonyos vidékéről" kitiltani.  
Ezzel szemben az ellenforradalmi r•onc?czcr az orÚz :~. ;  

e-ész területére bevezette az intern<íl:st.  

"A kommunista órze  i r:ii:; eu-ének őr•izetbevételónek az  
intern .'.lásának szabályozása" t:.ra ;, á_ba.n kiadott  
1/1919. sz. 3,1  ~. .  körrendelet szerint °'a haza az állam  
és  a t:"rsadwlom_ érdekeire, valamint a közrendre ve-  

szél ~reser~L. . .a ~-r ~•=~ lyosok  ..  .őri zetbevótelének kérdé-  
~ 	 ~~~~-  

sc:ben a törvényhatóság első tisztviselője /azaz a  

kormánybiztos/ határoz". Internálásra pediL a bel-

ügyminiszterhez "...javaslatba hozandó". " Az inter-  
nált egyének visszahérésének kérdésében az illetékes  
po1Lár•i hatóságok meghallgat sa után a be1Ugymini sz-  

tcr határoz". A  rendelet végr•aha j tá ci.val Dunántulon  
a belügyminiszter Pallavicini György központi kormány-

biztost  bízta meg. /71/ Az  interndiás hat ározatlan  
, 

időre szált es n._.Ly /jav .slattevu szer'Jpe volt benne  
a  kormánybi ~, ~ oso nak ugy az elrendelésben, mint C. meg-  

..• 
sz:zntetc;ben. A kormánybiztosok alispánokat és  f ~ - 
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szolgabiréka t arra ut,as7 t,ottak: 1_t? t,_ass :r -fel az in-

ternálandó személyeket, azok óri zetör -; , illetve in-

ternál:j.sára tegyenek java latot. Hogy  az milz - en nagy 

számu internáltat érintett, azt a rendelkezésre álló 

iratok alapján megállani tani nem lehet, de következ-

tetni lehet abból, hogy a Vasvármegyei Katonai Pa-
rancsnokság  1919. november 6-ra bővi tette és 1000 fő 

internált befogadására alkalmassá tette az ostffyasz-

szonyfai internáló tábort. /72/ 1919. decemberében 

megkezdték a hajmáskért internáló-tábor bővitését. 

A megfelelő  előkészités után 1920. januárj ában kezde-

tét vette az internáltak átszállitása. Ezzel egyidő-

ben megszűnt az internálótábor Ostffyasszonyfán. Meg-

szüntetését Ausztriához valö közelségével indokolták, 

ami alkalmat ad az ellenforradalmi rendszerrel szem-

beni propagandára. /73/ 

Az ellenforradalmi rendszer internálásának egyik sa-

játossága volt, hogy a közigazgatási és a katonai 

szervek hosszu ideig konkuráltak egymással. Az ese-

tek többségében a katonai szervek saját maguk foga-

natovitották. Ez a jelenség is bizonyitja, hogy a 

közigazgatási szervek 1919. őszén a katonai szervek-

nek alárendelten müködtek. /74/ Az internálás tág 

teret nyujtott a hatós ági önkényre, a bosszura, amit 

az 5694/1920. Bit int. ismegállapitott. "Sajnos  ta-
pasztalom, hogy az internálás kérdésében országszer-

te enyhén szólva idegesség észlelhető.....különösen a 

karhatalmi szervek önhatalmulag j árnak el, még az intózk 

kedésre jogosult hatóságok is ... gyakran eltérnek a 

trgyilagosságtöl. Sokszor fordul elő ugyanis, hogy 

az internálást a multban tanusitott viselkedés meg-

torlásaként, tehát mintegy b ü n t e t é s ü l /ki-

emelés tőlem/ alkalmazzák" /75/ 
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Í~z internálás célja az  internálandó alanyok köréből  

állapítható meg, valamint a 194/1919. res. BE  kör-

levél ismegfogalmazza, amelyből kitűnik az intézmény  
államvédelmi jellege.  "Az internálás célja az állam-

biztonság vitális jellegéből folyó prevenció...annak  

biztosítására, hogy a kommunista uralom... többé  

életre ne kelhessen... azok akik a letűnt kommunis-

ta rendszer ideje alatt a Btk-ba ütköző cselekményt  

követtek el letartóztatandók... az ilyen egyénekkel  

szemben tehát internálásnak helye nincs." Ime az  

előzőkben említett "kétnyomuság". Azokat kell inter-

nálni, akik birói uton nem vonhatók felelősségre. A  

kommunista érzelmű egyéneket meg kell fosztani sza-

badságuktól ha elkövették a burzsoá Btk-ba ütköző  

cselekményt és ha nem, akkor  is.  

A 91383/1919. VI. a sz. rendelet kiegészítése tár-

gyában kiadott  belügyminiszteri utasitás még tovább  

megy. /76/ "Veszélyesnek" minősitik azokat, akik az  
ugynevezett Tanácsközt ársaság fennállása alatt...  
büntetőtörvónyekbe ütköző cselekményt követtek el és  

a büntetésüket már kiállották". Ilyen jogelv egyetlen  

burzsoá jogrendszerben sincs, az önkény legdurvább  

megnyilvánulása. Mint "veszélyest" intérnálni lehet.  
Igy egy cselekményért - felülbírálva a birósági ité-

letet - kétszer fosztják meg a szabads ágától a köz-

igazgatási és katonai hatóságok a volt elitélteket,  

ezuttal internálás címén.  

Az internálandók másik csoportjába tartozott az "ag-

gályosok" csoportja, ... akik az ugynevezett Tanács-

köztársaság megalapitása, vagy fenntartása érdekében  
olyan tevékenységet fejtettek ki, .... hogy itt tar-

t rzkodásuk az állam, vagy társadalm biztonságát ...  

veszélyezteti." A harmadik csoportba sorolja a "gya-

nusakat". "Gyanus az, akik az ugynevezett Tanácsköz-

t • rsas ~.g összeomlása óta izgató tevókenységgel, vagy  
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egyébként tettel ... olyan magatartást tanusit, 

amelyből okszerL.en következtethető... az ugyne-

vezett Tanácsköztá_rsasg visszaállitására" való 

célzat. 

I1int láttuk az internálás a személyes szabadság-

jogok korlátozásának egyik durva eszköze volt, 

Ezért volt ellene sz."mos nemzetgyülési interpellá-

ció, és sajtó tiltakozás. A Jogtudományi Közlöny 

1921. 9. számának "Szemle" rovatában is élesen 
tiltakoztak ellene. "Jogállamban a közigazgatási 

önkény ilyen megnyilvánulása egy percig sem tart-

ható fenn, s ha el is tekintünk a visszaélésektől, 

amely természeténél fogva, szükségképpen együttjár, 

az intézmény maga egészében nem egyéb, mint vissa-

élés a jog formáival, a hatalom érdekében." /77/ ` 

Azonban hiába volt minden tiltakozás, a kl=.tonailag 

egyre-erősödő ellenforradalmi állam vezetői nem vet-

ték figyelembe. A. kormányzó 1920. karácsonyára amnesz- 

tiát adott a Népköztársasg és a Tanácsköztársaság alatt 

elkövetett ugynevezett "büncselekményekre", amelyeket 

5 évet meg nem haladó szabadságvesztéssel sujtottak. 

Amnesztiát kaptak a nyilvánosan lelepleződött, igy 

formálisan megbüntetett fehérterror gyilkosai is. Azon-

ban az amnesztia nem vonatkozott az integráltakra. 

A 91383/1919. BIO.. sz. rendelet és annak végrehajtási 

utasitása szabályozza a rendészeti megtorl ás másik 

eszközének a rendőrhatósági felügyelet alkalmazásá-

nak a rndjét is. Vas megyében ezzel az eszközzel a 

vizsgált időszakban /1919-1920-ban/ kevéEbé éltek. 

Egyrészt mert az ellenforradalom közigazgatási és 

katonai vezetői a szélsőségesek csoportjához tartoz-

tak. Igy inkább hajlottak a radikálisabb megolds-

hoz, azaz az intern:'láshoz. Másrészt a rendőrható 
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sági felügyelet megvalósításának nem voltak meg 

szervezeti feltételei, hisz a  rendőrség  csak 1919. 

decemberében kezdi meg a szervezeti egységeinek a 

kialakit:ás á.t Vas megyében /78/. 

4.7. A Nyugatmagyarországi és Vasvármegyei Katonai  

Parancsnokságok  

4.1. A katonai szervezet létre'ötte és tevékenysé-

gének főbb területei: 

A katonai szervezeti felépítésre 1919. augusztusától 

1920. március 1-ig -- Horthy kormányzóvá választásáig 

- a kettősség volt a jellemző. Az első ellenforradal-

mi kormány megalakulásától létezett a hadügyminisz- 

térium, azonban feladatának ellátásához szükséges esz-

közökkel nem rendelkezett. Jelentősebb katonai egysé-

gek nem voltak alárendeltségében. Horthy fővezérsége 

nem rendelte alá magát a hadügyminisztériumnak. Csu-

pán annyi beleszólása volt a fővezérség tevékenységé-

be, hogy kinevezte Horthy vezérkari főnökét Soós Károly 

tábornokot. 

A k :=tonai szervezetben meghatározó és vezető szere-

pet töltött a Horthy vezette fővezérség. Horthy a 

szegedi ellenforradalmi kormány honvédelmi minisztere 

1919. augusztus 9-én kormány .5vL.1 "közölte", hogy 

...a hadügyminisztérium kötelékéből kiválik és mint 

önálló parancsnokság megkezdi müködését" /79/ A fő-

vezérség Siófokon jött létre. 

A fővezérség szerveződésével egyidőben attól függet-

lenül megindult a katonai szervező munka Szombathe-

lyen is. Ezt a szervezőmunkát mint 1. pontban láttuk 

Lehár Antal ezredes végezte. Katonai Ehreje: az ellen- 



— 38 — 

forradalom elcŐ n r..pjaiban szervez Jött karhatalom - 
1361 és a Feldbachból Szombathelyre hozott különit 

ményből állt. A kezdeti id:_,sz kban Horthy  nem  ren-

delkezett lényegesebben nagyobb katonai erővel. /80/ 

Horthy mint aztaz 1919. augusztus 21-i napiparancsá-

ban közölte, hogy ". , , az összes nemzeti haderő fe-

lett a fővezérletet" átvette, és megkezdte a románok 

által meg nem sz állt területeken a katonai szervező 
munkát. Dunántul területét katonai kerületekre osz-

totta, A III. Katonai Kerület Szombathelyen müködött 

Lehár parancsnoksága alatt. A kerülethez tartozó, Eoson, 

Sopron, Vas, Zalevármegyék.illetékességi területe azo-

nos volt a nyugatmagyarországi kormánybiztoséval. /81f 

Lehár a katonai körlet létrehozását követően megjelent 

a fővezérségen és elfogadta a. kinevezést. A fővezér-

ség minden fegyveres alakulatot maga alá rendelt, sőt 

intézkedéseket kórt, vagy tett olyan karhatalmi egy 

ségek felszámolására, amelyek 91 nem kerültek, vagy nem 

igénylik a fővezérség felügyeletét" /82/ Tehát Vas 

megye katonai szervezete a Horthy vezette fővezérség 

katonai szervezetébe épült be, amely meghatározó volt 

a további tevékenységet illetően. 

A III. katonai kerületen belül megyei szervezetek ki-

alakítását, amely a megye beosztást követte, Lehár 

ezredes végezte el. Vasvármegye katonai parancsnoká-
ul Jármy Andor alezredest nevezte ki. /83/ 

A szervezeti egységek létrehozása után hozzáláttak a 

katonai egységek kialakitásához, illetve feltöltésé-

hez. Az önkéntességre számítva kezdetben csak felhi-

vásokat tettek közzé kevés eredménnyel. Ezért behívá-

sok és sorozások utján megkezdték a "nemzeti hadsereg 

kiépítését". A behivásokat a katonai egységek feltöl-

tését a falusi lakosság hadköteles férfiaiból eszkö-

zölték többségében. A Vasvármegyei Katonai Parancsnok-

ság 543/1919. sz. r - ndelete szerint "... megbizhatat- 
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lan ipari munkásoknak és gyári munkásoknak behivó 
jegyek nem kézbesíthetők..." "... a meg  nem  biz-

ható elemekből munkásosztagok felállitása szándé-

koztatik..." /84/ A behivottaknak a megbizhatósá-
gukat a paptól, vagy - a községi előljáróságtól ho-
zott bizonyitvánnyal kellett igazolni. A katonai 
körletparancsnokság például a véderő elleni kihá-

gásnak minősitette azt az esetot, amikor a közigaz-
gatási szervek nem minősitették politikailag meg-, 

bízhatatlannak Burka Sándor Győr városi lakóst, aki 

.a "nemzeti hadseregbe" való bevonultatása előtt a 

Vörös Hadseregben szolgált. /85/ Hasonló képpen 

politikai szempontok figyelembe vételével szervez-

ték a tiszti állományt is. Formálisan ugyan meg-

tiltották, hadügy és belügyminiszteri rendelkezéssel, 

/86/ hogy tisztek politikai pártnak tagjai legyenek, 

de a "nemzeti hadsereg" ellenforradalmi célkitűzése-

ivel azonosulniuk kellett teljes egészében. A fel-

fokozott ütemű, erőszakolt szervezőmunka eredménye-

ként Szombathelyen 1919. novemberében hadosztály 

erejü katonai egység jött létre.  

A létrejött katonai szervezet alapvetően két fela-

datot teljesitett. Egyik Vasmegyében a fehér ter-

ror megvalósitásából fakadó feladatok, amelyet a 4.2. 

pontban kerül tárgyalásra. ilásik pedig az ellenfor-

radalom országos szintű célkitüzésében való megha-

tározó részvétel. A román csapatok Budapestről, majd 

az orsz ~g többi részéről való kivonulása után a ki üri  
tett területeket Lehár egységei szállták meg. 1919 no-

vember 8-án a szombathelyi hadosztály elhagyta Szom-

bathelyt, /87/ és november 14-én Martonvásárra tör-
tént előzetes összevonás után Budapestre bevonult. 

/88/ Ezt követően történt Horthy és különitményeinek 

nagy biztonsági rendszab lyok melletti bevonulása Bu-

dapestre, 1919. november 16-án. 
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Ha az ellenforra.d.almi rendszer létrejöttében  vi  zs-  
L áljuk a közi €;aze ,:t , é„ a katonLi szervek szere-  
pét, akkor eL;z - éttelmücn i.imond.juh, 'noay a kc,tor_ase  
által ",.lke.lmazott fei „ veres terrornak mehat ározó  
szerepe volt. 73zt hansulyozza a belügyminiszter  

2014/1920. res. sz . intézkedésének bevezetője is,  

amikor rieLállapi t jo. : fa . .. nemze'c' :nk leukiv:.a  óbb  j ai  
által teremtett nemzeti h,dsercL volt az első je-  
Esczec.é :i /azaz i.ristlyosod.ási - maryarázat t6ler?q /  
pont, mely 1_Lör;; l az uj jogrend ujból kialakult,.."  

/89/  

4.2. _L katonai szerveh "nyomozó" tevéi_en;,rsée  

A  katonai szerve; nyomozó tevéken:iséae alatt mindaz  
értendő, amelyet  a katonák erószal.osan, törvénytc7_c-  
_lUl )ol:ri szervekkel, , 	 c 7  ei ei v  c-=cl c e r  ben  fo-  

ga.natositottak. Közismert szóval fehérterror. Ha ezek-  

ben a tevékcn;,-s`„ckben valamilyen rendszert e_a.runk  

teremteni, tevc;'renysé-üke•t fei_oszthatjuit nay: - melye-

ket n,Tilt erősz - '_tra, hata.lmi helyzetükre, feuyveres  

erejükre  al -oitotta . k, v ' . lamint í- zohra a cselekményok-

re, am=.lye'_ret  valamilyen törvényes, 	törvénytelen  

joGÚza.b "l ~,ra, titkos rendelkezésre alapitva követtek  
el.  

Az orsz6.;_, különböző tájegysé;ein az ellenforradalmi  

időszak kezdetén 	s,zer ~ -~_él ~ c': által vezetett  
különítmények 	hirhedté az elkövetett terror- 

cselekményeik alapján. ILy  például Dél-DunánLulon :  
Próna.y Pál, 0stenburor•avek Gyula, Duna-Tisza kö-

zött: iiéj jas I ~ tV'~n ,  Tr =cia'-Kis s i._1h<.:ily, TiJzntu-  

lon: Rácz 	történelmünk ne m emleucti raeai-  

télésem szerint  velük e~ ,  sorban Lehár 	Cc tisz- 

ti csoportjait, pcdiL cselekedeteik alapjn  azonos  
helyet ér6erlelnek.  
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.aga 7,eh='.r is cli ;meri , °i .. =óg a kiváló nsldbachi -

ak is Pránay felhív álára f e jvadá s zohká lettek..." 
/90/ Azért, hogy a F FeldbachiaktY fe jvad.iszokká. let-

te,_, 2r6nayra ós Gömbös Cy:lára h.`ritja a felelős-

séget. Len-. szerint titkos parancsot kapott a fő-

vezérc ógtől, amelyet Gömbös fogalma ,ott és irt alá 
1919. augusztus 17-i c' átun  imal  a " Előd :nyomulni , a 

Bakony erdeit a vörösöktől megtisztitani, földműve-

seket toborozni... A kommunistákat teljesen csend-

ben  kivégezni." /91/ Lehár szorint ő nem adott te-

ret az önkénynek. A megtörtént esetek 	azt bizo- 

n:jtjö k, hogy olyan terror dalt Vas megyében is,  mint  

más hirhedt különitményesek nyomában. ITéhány példával 

jól illusztrálhatjuk ezt. 1919. augusztus 13-án a 

szombathelyi huszárlaktanyából indított járőr házku-

tatást tartott Kopácsi Sándor 26 éves volt vörösőr 

Szombathely, Szelestei u. 37. sz. alatti lakos laká-

sán. Á házkutatás indoka: Kopácsi nem szolgáltatta 

be a fegyverét. Nevezett a h-'.zkutatás alatt érkezett 

haza és mielőtt a lakásba lépett volna a járőrhöz 

tartozó Dáczy Lóránt 14 éves kadétjelölt a lakás 

előtt agyonlőtte. /92/ 1919. augusztus 23-án közöl-

te a "Vasvármegye" cir!ü napilap, hogy Entzbruder 

Dezső, Boros László és Salzberger Sándor nevű egyé-

neket a feldbachi tisztijárőr szökés közben agyonlőt-

te. A terror és az önkény leplezésére találták ki a 

szökést. Ugyancsak a terrort erősíti meg Halstead 

ezredes 1919. szeptember 18-i jelentése. "Lióta Le-

hár ezredes csapatai bevonultak Nyugat-Eagyarország-

ra, a soldatesca legszörny'Abb módon uralkodik és dü-

höng, Sok ártatlan felet börtönbe vetettek azon üri`-

gyön, hogy kommunist. k... k fehérgárda rettenetesen 
dühöng. .1 Dunántulon, Celldömölkön, Jánosházán, ... 
Kőszegen, 	és Sárvárott a fehórg : rdist ák foszto- 
gat `st, ós progr_.mokat rendeznek, a legszörnyűbb bű-
nöket követték el parancsnokaik szeme láttra." /93/ 

Sorolhatn'nk a többi kegyetlenkedést is. 
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A katonai "nyomozó" tevékenység :`cik csoportj ába 
soroljuk a katonai szervek azon intézkedéseit, ame-

lyeknek valamilyen módon törvényes látszatot akar-

tak adni, de ezek is többségükben az akkor hatá-

lyos jogszabályok alapján is törvénytelenek vol-

tak. 

A Peidl-kormány augusztus 2-i rendeletével megszün-

tette a forradalmi törvényszékeket. Helyettük a mo-

narchia igazságszolgáltató szervezetét rendelte fel-

állitani. Ennek ellenére a szombathelyi katonai pa-

rancsnokság hadbirság felállításra adott parancsot. 

A bírók, vizsgálóbirók, ügyészek kivétel nélkül tar- 

. talékos és népfelkelő tisztek voltak. A hadbiróság 

vezetője Eatheovits tartalékos főhadnagy volt. A pa-

rancs szerint az igazságszolgáltatás során az 1918. 

október 31-e előtti törvényeket és katonai szabályo-

kat kell alkalmazni. /94/ Ugyancsak jogellenesen a 

katonai parancsnokság nevezte ki augusztus 10-én 

Dr, Giay Frigyest iigyésznek./95/ 

Az államigazgatási szervek történetében példa nél-

kül álló az a szervezet, amelyet ugyancsak a szombat 

helyi katonai állomásparancsnok hozott létre, az 

1919. augusztus 8-i 196. sz. parancsának 8. pontjá-

val.. /96/ "Szombathelyi helyőrségben felállitandó 

katonarendőrség szervezésével Deme László századost 

bizom meg, ki a szervezés előmunkálatait azonnal meg- 

kezdeni köteles. A szervezés részletes keresztülvitelé-

re Deme százados írásbeli jelentést terjesszen ide, 

f. hó 11-ig. A katonai rendőrség állománya 100 fő... 

a gyalogoss ági laktanyában fog elhelyeztetni." 
"Katonarendőrség" sem azelőtt, sem azóta nem léte-

zett. Polgári személyek büntigyeiben - ha ez alól 

a törvény kivételt nem tesz 	a rendőrség jár el, 

mint általános ivomozó ható:.ág. Ilyen igazságszol-

gáltató, vagy közigazgatási szervezet mint "katona-

rendőrség" nyilvánvalóan a pillanatnyi politikai,  ha-

talmi érdekeknek megfelelően jött létre. Létrehozá- 
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sa csakis a fennálló burzsoá jogelvek megsértésé-

vel történhetett. A "katonarendőrség" munkáját 

megalakítását követően alig egy hónapon belül már 

nyilvánosan értékeli a "Vasvármegye" címü lap "Mun-

kába a katonarendőrség" címmel. "...Rövid müködése 

alatt a katonarendőrség megfelelő nyomozó testület- 

tel rendelkezik... eddig 240 bünügyet nyomozott ki... 

az eddig kinyomozott bünügyek nagy része kommunista 

bűnöket tár fel." /97/ Nagyra értékelte a szervezet 

müködését Kő alezredes is, aki kijelentette, hogy 

"....fáradhatatlan buzgalmat fejtett ki a kommunis-

trík összefogdosásánál...az állomásparancsnokságnak 

kitünő szolgálatokat tett." /98/ Tehát az ellenfor-

radalmi rendszer kezdetén az igazságszolgáltatás 

minden hatóságnak - a nyomozóhatóság, az ügyészség 

és a bíróság jogkörét Vas megyében a katonaság gya-

korolta. A jogelvek megsértésére ilyen durva példa 

csak ritkán akad. Elképzelhető, hogy a bosszutól 

szomjas katonaság milyen igazságot szolgáltatott. 

A nyomozóhatósági feladatok rendőrségi hatáskörbe 

való átkerülése valószínüleg csak az 1920-as év ele-

jére tehető, mivel Késmárky Dezső a szombathelyi 

államrendőrkerület uj főkapitánya és helyettese 

Ábrahám Gyula az uj rendőrkerület szervezési munkáinak 

megkezdésére november 29-én érkeztek Szombathelyre. /99/ 

A katonaság nyílt beavatkozását bizon:itja az igaz-

ságszolgáltatási feladatokba a Körletparancsnokság 

195/II/1919. sz. átirata a kormánybiztoshoz. "Tekin-

tettel arra az előfordult esetre, hogy katonai köze-

gek által letartóztatott és az államügyészségnek áta-

dott kommunista szellemü egyének az államügyészség 

által "kellő adatok hiányban" szabadlábra helyeztet-

tek...amennyiben az ügyészség okot nem talál, ne he-

lyezzék szabadlábra ,  hanem szol, íltassák azon k ton_ai 

parancsnokságnak, amelyik a letartóztatást elrendelte, 

illetve átadta". /100/ Biztosra vehetjük a katonák 



- 44 - 

t^láltak volna, illetve találtak is megfelelő okot 

a "...kommunista szellemü egyének..." további ::reg-

hurcoltatására. 

A katonai terror kifejeződött a katonák nyilt és tit-
kos tevékenységében egyaránt. A körletparancsnokság 

kiépítette titkos információ szervezésre belföldi vo-

natkozásbn az ugynevezett "Védelmi osztályát:". Fel-

adata volt a szervek, szervezetek, egyének tevékeny-

ségének megfigyelése, értékelése. Az ellenforradalmi 

rendszerrel ellentétes tevékenység kialakulásának, 

végrehajtásának megakadályozása. A titkos szerveze-

tet 1920. elején továbbfejlesztették az ugynevezett 

"bizalmi" hálózattal. A "bizalmasok": tartalékos tisz-

tek, papok, tanitók, jegyzők és eyéb "megbizható 

polgárokból" tevődtek ki. Igy például a körletparancs-

nokság "védelmi osztálya" deritette fel titkos uton 

1919. novemberében a szombathelyi Mf.V Jármüjavitóban 

kedvezőtlen munkakörülmények miatt készülődő sztráj-

kot. A sztrájk megakadályozására, a szervezőkkel szem-

beni megtorlásra a fővezérség, adott utasitást a kerü-

leti kormánybiztosnak. /101/ Ugyancsak a "védelmi osz-

tály" kért eljárást Simon Sándor celldömölki váírosbi--

ró ellen, aki akadályozta a fővezérség plakátjainak, 

röplapjainak terjesztését. /102/ Még sorolni lehetne 

azt a számtalan akciót, amelyet az ellenforradalmi 

rendszer érdekében titkos uton kezdeményeztek. A "vé-

delmi osztály" összefoglaló jelentéseit megküldte a 

kerületi kormánybiztosnak, aki saját hat áskörében fo-

ganatosította azokat az intézkedéseket, amelyekben a 

katonai szervek nem jártak el. 

A központi államigazgatási szervek látva a katonák 

tevékenjségét polgári személyek ügyében, azt törvénye-

siteni, illetve korlátozni igyekeztek. Ezzel kapcso-

latban 1919. november 14-én közzétett miniszterelnöki 

rendelet, melyben szabályozták azokat a b íncselekmény 
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kategóriákat, amelyek katonai bűnt . tőbiráskod_ásra 

tartoztak. /Jogosulatlan toborozás, esküvel foga-

dott kötelezettség s:,egésre csábi ts, kémkedés, be-

hivó parancs elleni engedetlenség/ /103/ Ezzel a 

rendelkezéssel a katonák némi felhatalmazást kaptak 

az eljárásokra és könnyebben védekeztek törvénysér-

tések miatt a közvélemény előtt. A katonai szervek 

nyomozó tevékenységének korlátozására csak 1920. 

nyarán került sor. A 4.710/1920.  I.  sz. rendelet a 

katonai hatóságok és közegek, illetve katonai nyo-

mozók polgári személyekkel szemben v..ló eljárásnak 

megszüntetése, korlátozása tárgyában intézkedett. 

A rendelet kimondta, hogy "... az összes katonai ala-

kulatnak /ideértve az un. védelmi szerveket és kü-

lönitményeket is, valamint ezek közegeinek és nyo-

mozóinak működését polgári személyekkel szemben 

megszünteti és elrendeli, hogy azok a katonai igaz-

sgügyi szervekhez osztassanak be." A katonai szer-

vek bizonyos "korlátokkal" eljárhatnak a november 14-i 

rendeletben foglalt büncselekmények esetén. 

A 4.710/1920. Mo.sz. rendelet végrehajtásában az igaz-

ságügyminiszter intézkedett, aki elismerőleg, nyilat- 
,• kozott a katonaság addigi nyomozó tevékenységéről. /104/ 

A rendelkezés nemcsak a katonaság nyilt munkájára ha-

tott ki, hanem mint láttuk megszüntetni rendelte a 

"védelmi osztályokat" is. Ekkor a hadsereg az átke-

resztelés és névváltoztat'ls eszközéhez folyamodott 

a "védelmi osztály" helyébe létrehozták az ugyancsak tit-

kos szervezetként müködő "tájékoztató" /röviditve: "T"/ 

szolgalatot. 

A "T" szolgalatot létrehozó 102.929/Eln.. C. 1920. sz. 

honvédelmi miniszteri_ utasitás szerint cél: "... a  bel-
földi állapotokról tiszza képet nyujtani és ezáltal  
elkerülni azt, hogy az 1918-i forradalomhoz hasonló 
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események a honvédelemért felelős katonai közege-

ket előkészületlenül találják." Az uj titkosszol-

gá.latot nemcsak átkeresztelik, hanem a 105447/Eln. 

C/1920. sz. honvédelmi miniszteri utacitásnak meg-

felelően feladatait is átcsoportosítják. Funkcio-

nális csoportositása ezt követően: "A./ Nemzetvé-

delem: amely különböző hatósgokkal való célirányos 

egviittmüködés és propaganda kifejtésére irányul. 

B./ Vörösvéde- 

lem...minden bomlasztó és vörösirányu moz galom éber 
megfigyelése.., 

C./ Sajtóellen- 

őrzés. 

D./  Posta,  táviró 

és t =`vbeszélőforgalom ellenőrzése. 
A szombathelyi katonai körletparancsnokság, "T" osz-

tályának állományáb n az első időszakban 34 főtiszti 

és tiszt, 20 nyomozó és tiszthelyettes volt beosztha-

tó. /105/ A katonai beavatkozás rejtett, de közvetlen 

beavatkozási eszköze a polgári viszonyokba ...z egész 

ellenforradalmi rendszert végig kisórte. Tehát a ka-

tonai beavatkozásnak csak a módszere változott. Nyilt-

ból kiszorult, titkos formája viszont intézményessé 

vált. 

4.3. A köz- és a katonai igazgatás egymáshoz való 
viszonya:  

A kivételes hatalmat megalapozó, illetve a kormány-

biztosi intézményt létrehozó 1912; LXIII tc. 4,§-a 

kimondja:  "A kormánybiztosok az illető katonai pa-

rancsnok sz_"ndékaival összhangban kötelesek  eljárni".  

Ez a munk:ban a feladatok végrehajtáéában kölcsönös 

összhanÚot tételez fel, hierarchikusan pedig mellé-

ronc eltségi viszonyt. Azonban az ellenforradalmi 6.1- 
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lam kezcietén a::ellérendoltsó nek r:1 óg a 11tsze.t t  
~  fenn. seLi tarto ~ ~

_~ k i 	;zt a_°ovezér só g 1919.   szep-  
tember 14-án kelt o. polgr•i és katonai hatóságok  
hat!: skörét Úzc,b6.l;jozó rendelkezésében kif ejez ÉCre  
is juttatta.  A polgri haVtósé:bok °° . . .uta,itva van-

nak katonai parancsnoksLok véleményét, javasla-

tait - amennyiben azok a tÜrvÓni"ek''el I_?e"eL.,' eznek  

- fiycle:abe venni kötelo sek ás adott esetben le g-  
er, -.l -jesebbcn el L.rnio . ." A f5vez:rcóg viszont ügyelt  
arra, hogy a javaslatok, észrevétclek viszont l elve-  
tóce ne jelentsen a  katonai szerveknek kötelezettsé-  

;ot. Ezért rögzíti: er:1 po1L::ri h-tGU ~_Üok .ir.guk részc;-  
ről uta.zitva vannak, ho , ,y viszont '._a.tonai t ;~yeL s)en ne  
o.vatl_ozzanak be." 3bbcl egy órtelmen '_-itiinik, ho gy  

melJ. :rendeltségról szó 9='.^_c^ ,  hanem ?. 1 o~_t`2 ' `;et  ~  

}_ozta.k létra; o k.a.tonai szervek javra. /10G/  

1_l4zziik meg, hogy a tö -r•vcnyben lefektetett melléren.-  
,  i 	~_ c n r 	`-'i 1 1.. ~ . 	~ 	r ~  v ra ~`elvileg   ~ n 	l ~ Y~ ~ 7  c~el ~.~..~, ~_,~ e_,;  ~ ~ a z wescrsc.. 	r 	_.~ a_ ez_delt-  

s::vgÓ vltoztatott, miben ny ilv rru l t me" a gya,'__orla'r,igan.  

L ku_^hµta .lommal való rendelkezés jo"kör(t 1=2,.  1912.  
tc. 4.  §-a ugyancsak a korfaán -; biztocok hc.t :"sköré-  

be utalta. . :nnek elleneire a ióvezór•ség T, yugc.ti.la  gyar-  
orUz :gon, igy Vas r.eL - ::ben 	2043/III.1919, sz. utasi= 

, 
t's_'v ~..l ön.~lr , . ta1 iula.0 előzetes eg „ ez t ::tcÚ nElk•-ül a «o'r.•-  
rnán;biztO:., hatkörébál kivonta "...a h t_'r:_eilti cs~ end-

ércéget, a h` tú.rőrsc:get, ap:'nzü,_L -crségct" ás a szom-

bathelyi körlet -oarancsnoi.c ~ gnak rendeli alti. /107/  

Ugyanilyen visszássgok L tapasztaltunk az inter•n6,lá-  

so'_- corn. Az el j•'rs '.rezde :~ :n- 	 se ós az interns  

beczi:nt ^ tése a 	~ ri szervek jouköróbe tartozott.  
E=ek ellc:nCre a polZri hatóc: ."~ok soh esetben csu-  

y~ azon 	 ' rn ~ z~ ~lr 	 1 ^1 ~,a,~:'.~.. intr:rn"ait  ~J 	l.szO11 - ~- 	_' ~-O (/C-.1_, ho ~ 	a tL+ LO__ 	_V 	AJ  

utál 'uos_.i1 ac'minicztrl  j  _"k.  
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De a fentieken tul találkozunk a fővezérség di-

rektebb beavatkoz ásaival a szombathelyi ker:::leti 
kor:I nybiztoc tevéi:on cégébe, Amikor az antant a  
második  Friedrich kormányt és József f3herceet 

lemondatta, a fővezérség félt attól, hogy némi 

balra tolót -'s lesz a központi korra nyzásban, 

Ezért 1919.   augusztus 24-én 06.00 órakor távira- 

tilag utasitottk Sigrayt "Sürgősen szükséges vol-

na népgyűléseket további társadalmi egyleteket, ér-

tekezleteket összehivni, melyek sürgönyileg... til-

takozzanak minden szélső szocialista kormány alaku-

lása ellen". Az utasit á.snek megfelelően "népgyülése-
ket" tartanak Szombathelyen„Kőszegen, Szentgotthár-• 

• don. Augusztus 25-én tiltakozó táviratok mennek Vas 

megyéből a miniszterelnökséghez, az angol, a francia 

és az olasz missziókhoz, /108/ 

A rendészeti szabályok szerint az egyének őrizetbevé 

tele, annak fenntartása, vagy megszüntetése a közigaz-

gatL'si szervek hatáskörébe tartozott. A fővezérség 

ugyancsak hatalmi viszonyából adódóan korlátozta en-

nek a jogkörnek az érvényesülését Vas me -ében, A fő-
vezérség 555. sz. távirata szerint "...kommunizmus,  

vagy vele kapcsolatos büncselekmények gyanuja miatt 

őrizet alatt tartott egy ének... elbocs :'. tása csak hoz-
zájárulásommal eszközölhető...még akkor is, ha az 

elbocsájtásra bármely minisztériumtól távirati, vagy 

telefoni rendelkezést kapna," /109/ 

Az 1912; LXIII tc. 11. §-a kivételes h:.talom idősza-

kában feljogositotta a minisztériumot annak elrende-

lésére, hogy "...a sajtórendészeti köteles példánya-

inak szétküldétése előtt a legközelebbi '_sir, ügyész-

ségnek, illetőleg rendőrhatóságnak köteles kézbesi- 

teni.” Továbbá feljogositotta az ügyészséget és a 

rendőrhatóságot, hogy ha meggyőződik arról, hogy a 
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sajtótermékkel büncselekményt követnének el a szét-

küldését megtilthatja. Ezzel 	törvénnyhellyel azo- 

nos módon szabályozta a miniszterelnök 1919. szep-

temberében, illetve novemberében kiadott 4.680/1919. 

EE és 5.499/1919. ZE. sz . rendeleteiben a közrendet, 

a közbiztonságot veszélyeztető sajtótermékek beszolgál-

tat _'.sát, megsemmisitését. A miniszterelnöki rendelke- 
zések a sajtó ellenőrzését,, illetve a szükséges in-

tézkedések megtételét szintén a rendőrségre és a saj-

tóügyi közvádlóra bízta. Nem adott jogosults ágot eb-
be a katonai szerveknek. 

Ennek ellenére a szombathelyi katonai körletparancs-

nokság 1919. októberében 191 dg/1919. sz. rendeleté-

ben elkobozni rendelte a "Köztársas ág", a "Szabad-
ság" a "Szocialista" cimü lapokat, majd közölte, hogy 

a "cenzortisztek" milyen jogkörrel rendelkeznek. 

1919. decemberében sem változik meg alapvetően a hely-

zet ekkor már a fenti rendelkezések értelmében az 

Ügyészség végzi formálisn a sajtó ellenőrzéseket, de 

tartalmilag nem. Ugyanis a katonai körletparancsnok-

ság az ügyészségekhez "cenzortiszteket'? delegált, 

akik továbbra is végezték azt a tevékenységet; amely 

az ügyészi szervek hatáskörébe tartoztak volna. /110/ 

A  katonaság jogosulatlan sajtóellenőrzéséből különö-

sebben nem csinált titkot. A helyi napilapban tette 

közzé azokat a lapokat, amelyeket "papin hiányra" 

való hivatkozással nem engedélyez, illetve melyeket 

megenged jelenni. /111/ Nyilvánvalóan az engedélyezés 

szempontja nem a papir ellátotts ág volt, hanem poli-
tikai szempont. A katonaság betiltotta mindazon lapo-

kat, amely az ellenforradalom politikai, ideológiai, 

katonai céljait gátolták. 

Ugyancsak az 1912; laIII tc. 8. §-a lehetőséget adott 

a kivételes hatalom apján a minisztériumoknak a pos- 
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tai, távirói, távbeszélő forgalom ellenőrzésére. 

Ezt a tevékenységet is bizonyíthatóan a katona-

ság sajátította ki magának. 

A sorozatos katonai beavatkozások általában a kö-

zép- és alsószintü köz igazgatási szervek és kato-

nai hatóságok között összeütközésre vetettek.  
A közigazgatás a jogszabályokra, a tööényességre 

hivatkozott. A katonai hatóságok pedig hivatkozás 

nélkül - esetenként a fővezérség jogszabály elle-

nesen kiadott rendelkezéseit citálták és hatalmi 

helyzetükben cselekedtek. Ezek az összeatközések 

már a kezdet kezdetén megmutatkoztak. Ezért kelle.tt 

a  dunántuli központi kormánybiztosnak már 1919. szep-
temberében rendelkezést kiadnia a katonai és közi-

gazgatási szervek közötti "együttmüködésre" /112/ 

Ennek megfelelően pedig a kerületi kormánybiztos 

adott ki rendelkezést a megyei szervek felé. /113/ 

Hogy ezek az "egyiittmüködésre" vonatkozó utasitások 

nem oldtak meg semmit, sem rövid, sem hosszu távon, 

hogy a katonai hatóságok továbbra is fölér;ndelték 

magukat a közigazgatási szerveknek mutatj a  a belügy-

miniszter 1920. junius 8-i 4507/Eln. intézkedése. 

"Több oldalu panasz tárgyává tétetett, hogy kato- 

nai hatóságok és személyek polgári közigazgatási 

hatóságok hatáskörébe illetékb lenül beavatkoznak" 

/114/ Teh(t a katonák az "együttmüködés" helyett 

jogosulatlanul közigazgatási hatásköröket gyako-

roltak. 

Megállapithat juk, hogy az ellenforradalom hatalom-

ra jutásában a hatalom megszilárditásában fontos 

szerepe volt a közigazgatási és katonai szerveknek. 

A két szervezet közül a  vezet5 szerepet a katona-

sg vette a kezébe és tartotta rn". rgánál. Hosszu idő 
tolt el, amii; a belső hatalmi harcok odavezettek 

az ellenforradalmi államon bel`_ 1; hogy a burzsoá 
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államokban érvényesülő államhatalmi ágak között és 

azon belül meglévő hatásköri megosztások érvénye-

sültek. 

5./ Ellenforradalmi célokat szolgáló sajátos, uj  

szervezeti formák:  

Az ellenforradalmi célokat szolgáló uj szervezeti 

formák közös sajátosságát vizsgálva a következőket 

tapasztaljuk. Az ellenforradalom vezetői nem tartot-

tak elegeddőnek hatalmuk visszaállitása érdekében a 

meglévő közigazgatási és katonai jogkörüket, a ter-

rort. A lakosság megnyerése, befoly".solása, balol-

dali mozgalmak  visszaszoritására - a lakosság sora-

iból jövő kezdeményezés látszatát keltve - addig nem 

létező szervek hoztak létre. Ezek mögött a szerveze-

tek mögött valójában pedig vagy a katonai, vagy a 

közigazgatási szervek álltak. Az is előfordult, hogy 

közösen hozták létre, mint például a "Népszervezési 

Bizottság"-ot. A szervek többsége csak időlegesen - 

egy-két évig - funkcionált, addig, amig az ellenfor-

radalmi rendszer nem érezte magát  kellőképpen erős-

nek arra, hógy állami hatalma bizositsa létét és to-

vábbi fennmaradását. Minden szervezet az ellenforra-

dalmi céloknak megfelelő feladatokat látott el. Vas 

megyében nem engedélyezték olyan szervezet működését, 

amely ettől eltért. Ennek a koncepciónak megfelelő-

en került sor Sárváron 1919. tavaszán "Polgári Kör" 

néven alakult, majd 1919. augusz.us  15-én "Bárvári 

Társaskörré" szerveződött egyesület betiltására. 

Betiltásának okai között szerepelt, hogy "...minden 

politikától  mentes..." és esetenként kritika alá vet-

te a f(szolgabiró intézkedéséit. A kör betiltásával 

együtt egyik  tagját, P.Iü11er Ignác asztalost i zg _iá-

sért elítélték. /115/ Meglepő az a gyorsaság, amely- 
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lyel ezek a szervezetek megalakultak. Néhány szer-

vezet már az  ellenforradalmi  restaur-'ció első hónap-

jaiban működött. 

5.1. Katonai szervek ir : nyi Iása, befolyása alatt  

álló szervezetek 

A MOV-nak Vas megyében és Szombathelyen már az el-

lenforradalmi hatalomátvételt megelőző időszakban 

megvoltak a szervezeti egységei, aktivói. A LIOVE 

nem volt párt, hanem a hadsereg kezében többféle 

feladatra /mozgósitás aktuális politikai feladatok-

hoz, információ adás a hadseregrészére, propagan-

da folytatás...stb/ alkalmas szervezet volt. Szer-

vezeti egységei 1919. első napjaiban Vas megyében 

csak Szombathelyen voltak. Ezért nagy erővel lát-

t:k hozzá a megyei szervezetek kiépítéséhez. A fo-

kozott ütemű szervező munkát jelzi Dr. Boross Ist-

ván ügyvéd, ügyvezető titkár szombathelyi lakos te-

vékenysége. Dr. Boross 1919. október és december hó-

napokb^.n egyedül 32 /!/ Vas megyei községben tartott 

egyedül MOVE alakitó gyülést. Párat felsorolva eb-

ből: október 12-én Toronyb'n, október 19-én Rumban, 
és Kámban, október 26án Söptén és Vépen, december . 

28-án Uraiujfalub -.n és Répcelakon...stb./116/ A MOVE 

szervezeti fejlesztésével egyidőben belső strukturális 

változásokat is végrehajtottak, A "mozgási szabadsá-

ga" megőrzése érdekében kizárták a soraikból addig 
a  MOVE  hatodik osztályát képező "Keresztény  Polgári 

Szövetséget". Ez az intézkedés nyilvánvalóan a szer-

vezet célirányosabb, gyorsabb felhasználását céloz-

ta. "A Keresztény Polgárszövetség" pediL; a "Nemzeti 

Ligához" csatlakozott, azonban a rendelkezésre álló 

14-.-600 korona vagyonát a MOVÉ-val megosztotta. A ki-

vált uj szervezet elnöke I,Iikes János megyéspüspök 

lett. /117/ 
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Az ellenforradalmi rendszer szervező munkája az 

ifjuságra is  kiterjedt.  Ebben nyujtott segitsé-

getu a Magyar Cserkész Szövetség. Szervezeti rend-

szere kezdetben azonos volt a katonai ker:llet -pa-

rancsnokságok működési területével. Igy Vas  me-

gyében a szövetség III. kerülete müködött. Cél-

ja: "...az ifjuság testi-lelki nevelése...erős 

egészséges polgrai legyenek Szent István RSagyar-

országának..." Elnöke herceg, Eszterházy Pál, ügy-

vezető elnöke a katonai körletparancsnokság tiszt-

je. Szaktitkárai Szényi Béla volt. Az ellenforra-

dalmi rendszer hogy milyen nagy jelentőséget tu-

lajdonitott a cserkész szövetségnek, bizonyitja, 

hogy a megyei alapitó tagok egyike Cziráky József 

kormánybiztos 1000 koronával járult hozzá az ala-

pítóvagyonhoz. /118/ 

A hadügyminiszter 1920 év végén kiadott 72745/Eln.t. 
1920. sz. rendelete értelmében közigazgatási és ka-

tonai szerveknek "Polgárőrségeket" kellett szervez-

ni.. /119/' A szervezés előmunkáltai 1920. végén kez-

dődtek, megalakulásul, országszerte és Vas megyében 

is 1921. első felére esett. /120/ Ezért meglepő, 

hogy  Szombathelyen  még a rendelkezés kiadását jó-

val megelőzően a katonai körletparancsnokság már 

1919. augusztusában létrehozta a "Polg árőrséget", 

kialakitotta a szervezeti egységeit: I. kerület:. 

a Gyöngyös patak bal partján, a II. kerület a Gyön-

gyös és Perint patakok között, a III. kerület a Pe-

ri nt pat..k jobb partján  lévő városrészek voltak. 

Külön egységet képezett a U'V üzletvezetőcég. A 

szervezetbe való belépés a katonai parancsnokság 

kötelezésén alapult. Kiképzésüket 1919. szeptembe-

rében a kzton=:.g megkezdte. A szUkcéges  

És elegendő lőszert a  katonasáv biztocitotta. /121/ 
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Az ellenforradalmi központi szervek vezetői hosz-

szu ideig nagy jelentőséget tulajdonítottak Vas 

mevenek. Ennek alap vetően kettős oka volt .  Egyik 

az, hoVy Vas megye az ellenforradalom kezdeti hó-

napjaiban közigazgat ási és katonai hatalmával  meg-

hat".rozó mértékben és módon segitette az ellenforra-

dalmi rendszer országos kiépülését. Másik oka pedig 

az volt, hogy Ausztria és Magyarország között az an-

tant által /Saint Germainban/ megállapitott terüle-

tek átadását több mint két évig elodázták és bizo-

nyos mértékben megváltoztatták. Mindkettőnek orszá-

gos kihatásai voltak. Ennek tulajdonítható, hogy 

1920. közepén Horthy tudatával a honvédelmi minisz-

ter és a vezérkar főnöke Bogát községi székhellyel 

- a szervezet vezetőjére való utalással - "Schrancz 

ezredes csoportja" elnevezéssel egy katonai szerve-

zetet hoztak létre. A csoport feladatáról, annak. 

vezetője igy nyilatkozott:  "...most  és jövőben tart-

sam szemmel a köz és társadalmi élet minden megnyil-

vánulását,.. Feladatomba vettem olyan testületek tá.-

mogatá át, illetve életrehi vás:-ít, melyek kizárólago-
san hazafias célokat szolgálnak .  Utóbbiakhoz tartoz-

nak a lövészegyesületek,.," /122/"Schrancz ezredes 

csoportja" Vas megyében és különösen a vitás terüle-

teken "szemleutakat" végzett, Az ellenforradalmi 

rendszer érdekeit szolgáló tapasztalataikat észre-

vételeiket a közigazgatás vezetőihez /kormánybiztos, 

főszolgabiró/'továbbították intézkedés végette A 

tervbe vett "hazafias" célu szervezet a "lövészegye-

sület" csupán a felderitő, az információ-gyűjtő te-

vékenységét leplezte, valamint alkalmas volt arra 

szervezeti felépitésénél fogva, hogy egy adott terü-

let közhangulatát bizonyos érdekeknek megfelelően 

befolyásolja. E szervezet 1921, februárjában a hon-

védelmi miniszter 121/titk, sz. utasitása alapján 

sziint meg,. Az álfala létrehozott lövészegyesületek 

pedig a polgárőrségbe olvadta?_  be.  
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5.2. Közigazgat ..si ér  katonai  szervek  közös irá-
nyitása alatt  á11ó szervezetek: 

Sigray ,Antal és Leh r Antal közigazgatási, illet-

ve katonai tisztségük megszerzése előtt már közös 

tevékenységet fejtettek ki a Tanácsköztársaság el-

len Bécsben szervezkedő Antibolsevista Comitében. 

Bizonyára, hogy személyes kapcsolatuk is közreját-

szott abban, hogy az ellenforradalmi időszak első 

napjaiban közös közigazgatási-katonai szervezetet 

hoztak létre ellenforradalmi célok érdekében. A 

tervezett szervezetet először "Nyugatmagyarországi 

Központi Propagandabizottság" néven kivárták lét-

rehozni. /123/ Később hangzatosabb, a célt jobban 

fedő "Néyizervezési Bizottság" néven hozták létre 

a közös szervezetüket. A "Népszervezési Bizottság" 

szervezési végrehajtási utasitását 1919. szeptem-

ber 30-án adták ki a kerületi kormánybiztos 163/x. 

Eln. sz. rendeletével és katonai körzetparancsnok 

174/IV/1919. sz. parancsával. 

A "Népszervezési Bizottságok" szervezeti felépíté-

se követte az akkori viszonyoknak megfelelő közigaz-

gatási beosztást. Élén. a "Nyugatmagyarországi Köz-

ponti Népszervezési Bizottság" állt, melyet közvet-

lenül Sigray és Lehár irányitott. Alárendeltségbe. 

tartozott:  Meson,  Sopron, Vas, Zalav:rmegyék "Nép-

szervezési Bizott:; ?.g .i" . A Y°Vasv.Irmegz, ei Népszerve-

zési Bizottság" pokg_ri tagjai voltak:  Boda János 

kanonok, Éhen Gyula ügyvéd, Masáth Ernő Gazdaság 

Egyesületi titkár,1:folnhoffer Ferenc bankfiókfőnök. 

Jegyző: Dr. Tulok József vármegyei aljegyző. Továb-

biakban a "Népszervezési Bizottságok" városi, járási 

községcsoport, és helyi bizottságokra tagozódtak, köz-

ségenkén.t általában 15-20 "főember" /obmann/ tevé-

kenykedett. Az egyes bizottságok vegyesen katonai és 
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polgri személyekből álltak. 

A "népszervezés" végsC célját  Sigray a következő-
képpen fogalmazta meg: "... a propaganda irányitói 

csak a kormány, a végrehajtó hatalom exponensei, 

itt kérdéses területen a kerületi kormánybiztos és 

a katonai körletparancsnok lehet..." Tehát az egyik 

cél, hogy a tömegek befolyásolását centrálisan ők 

tartsák kezükben. További célként jelölte meg: 

...a lentről megindult mozgalom alapján, helyes-

ségét és célszerűségét vizsgálat tárgyává tenni..." 

Azaz a szervezet utján is - bizalmas jelleggel - 

ellenőrzés alá vonni müködési területük szerveze-

teit, és az egész lakosságot. /124/ 

A kiadott végrehajtási utasitás a "népszervezés" 

módszeréül ajánlja: a népgyülések rendezését, bi-

zalmas beszélgetéseket, ünnepélyeket, bucsukat, 

egyéb sokadalmakat" fel kell használni az ellen-

forradalmi eszmék terjesztésére. Hatásos eszköz-

ként kell felhasználni a sajtótermékeket, röplapo-

kat. 

I.Iinden hónap 10-én, 20-án és 30-án a helyi "Nép-

szervezési Vezetőségeknek" a szolgálati ut betartásá- 

val a "kifejtett tevékenységről és annak eredményessé-

géről, a nép hangulatáről" jelentést kellett tenni. 

A "népszervezési bizottságok" látszólag a polgári és 

katonai szervek közös együttmüködésén, azonos fela-

datokon, jogkörökön épültek fel. 

Gyakorlatilag azonban a "Központi Népszervezési Bi-

zottság" irodáj a  a katonai körletparancsnokság "nem-

zetvédelmi osztálya" főnökének-közvetlen felügyele-

te, vezetése alatt állt. Valójában a közösen létre-

hozott szervezetet a belső viszonyokra irányuló "nem-

zetvédelmi osztály" igazgatta, irányitotta. Ez pedig 

a szervezeten belül surlód-sokra, és összeütközések-

re vezetett a polgári és katonai szervek között. 
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Ez fogalmazódik meg a Zalavármegyei "Népszerve-

zési Bizottságnak" a kerületi kormánybiztoshoz 

intézett jelentéséből: r'...a népszervezési bi- 

zottságok katonai tagjai ellenőrzik és sok eset-

ben jogosulatlan kriti káv•c.l illetik egyes közi gaz-

gat -_si szervek működését... bi zalmas uton, besugók 
stb. utján tudomásukra jutó j. főszolgabiró /pol 

ermester/ ellen irányuló panaszokat jelentik a 

Központi Népszervezési Bizottság katonai szervé-

hez... a közigazgatási tisztségviselő felettes 

hatósága utján vizsgálatot rendel el, illetve 

felvilágositó, igazoló jelentést kér. /125/ Igy 

müködött a "né_:szervezési bizottság" a katonák 

kezében. A kerületi kormánybiztos minden esetben 

a "nemzetvédelmi osztály" áltél összesített jelen-

tést kapta meg tájékoztatás, illetve intézkedés 

céljából.. 

A szervezeten belüli katonai vezető szerepre vall 

az a tény is, hogy Vas megyei katonai parancsnoksár_ 

a "népszervezési" bizottságok létrehozása során a 

közigazgatási szervek által delegált személyek kö-

zül a celldömölki, vasvári, és a szentgotthárdi já-

rásokban 6 főt nem fogadott el, illetve helyükre 

Másokat állított. /126/ A fentiek alpján megállapit-

hatjuk, hogy a katonai szervek a "népszervezéssel" 

ujabb eszköz birto kába jutottak terrorisztikus te-

vékenységük kifejtéséhez. Ha vizsgál? ,.t tárgyává tes z-

szük a szervezet időbeli létrejöttét az országban lét 

rehozott hasonló szervezetekhez, akkor ismét azt ta-

pasztaljuk, hogy Nyugatmagyarország, illetve Vas me-

gye ebben is megelőzte az ország többi részét. A 

Dun _ntuli Központi Kormánybiztos csak 1919. októ-
ber 3-án ad ki a 237/1919. kb. sz . rendeletében a 

"népszervezési bizottsgokhoz" 	sonló célu közi- 
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ga.zgat ~.si - katonai szervezet létrehoz sora az  
irányelveket. Vagyis akkor, m r Vas megyében a  
fenti szervezet szervezeti alapegységei megala-

kulóban voltúk. 

A °inépszrvezési bizottságok?' 1920. közepéig mű-

ködtek létrehozóik megelégedésére. 

Hasonló jellegű törekvés volt tapasztalható 

Pallavicini György dunántuli központi kormánybiz-

tos részéről, amikor a dunántuli falusi fiatalok 

"Lövész és Tornaegyletek SzövetségétP 9  akarta lét-

rehozni székesfehérv:'ri központtal. 

Az alakuló értekezletet 1919. december 18-ra ösz-

szehivták. Vas megye is képviseltette ezen magát, 

azonban a szövetség gyakorlati tevékenysége megyénk-

ben nem volt kimutatható. /127/ 

6./ A magyar belür;-miniszter 1919-1920. évi rende-  
letei  

6.1. A forradalom  vivmányait veszélyeztető egyének 
rendőri felügyelet alá helyezésének és őrizet 

alá vételének szab ,,a;ozásáról.  

A  forradalom vivmányait veszélyeztető egyének ren-

dőri f2lügyyelet alt helyezéséről és őrizet alá vé-

teléről szóló 1919. X . néptörvény 1. §-ában nyert 

felhatalmazás alapján a magyar igazságügyminiszter-

rel eg::etértőleg a következőket rendelte el: 

A rendőri felügyelet  alá helyezésének és az őrizet  
alá vételének elrendelésére, hatályára, Leeszünte-

tésére, ugyszintén a rendőri felügyelet alá helye-.  

zett és őrizet alá vett egyének nyilvántartására,  
végül a ro::dőri felügyelet alá helyezett vagy őri-

zette vett egyének részéről elkövetett szabálysár- 
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tés vagy engedetlenség meg torlására nézve 

- az 1919. XX. néptörvény rendelkezőseiből folyó 

eltérésekk'el azokat  a rendelkezéseket kell meg-

felelően aikalr_r zni, amelyeket a magyar belügy-

miniszternek a rendőri  felügyelet  alá helyezés 
és őrizet alá vétel szabályozása tárgyában 1915. 

évi április hó 9. napján 10.962/1915. EI.i szám 

alatt a magyar igazságügytiniszter egyetértő- 

leg kiadott rendelete /Rend.Tára. 1915.évf. 764.o./ 

megállapitott. 

Az őrizet alá vett egyén mozgási szabadságának 

oly mérvű korlátozását, hogy az illető a részé-

re lakóhelyül kijelölt épületet vagy épületrészt 

egyáltalában nem hagyhatja el, csakis a bel'igymi 

niszter rendelheti el, és e rendelkezést csakis a 

belügyminiszter változtathatja meg. 

- A forradalom óta nap - nap mellett előfordul, hogy 

egyes hatóságok a meglazult közbiztonsági állapo-

tokra, vagy vala mely tervezett gyűlésre, demonst-

rációra való hivatkozással, kisebb 20-0 főnyi, 

sőt gyakran ennél is csekélyebb számu csendőrkar-

hatalmi erők összpontositását, csendőrőrsök meg- 

erősitését, különintézménrek felállitását stb. köz-

vetlenül a belügyminisztériumtól kérik. 

Csendőrségi erő összevon:Isa, egyes őrsök megerősi-

tése, nemkülönben csendőrkülönitmények felállttá-

sóra elsősorban a csendőrtiszti parancsnokságok 

/csendőrszakasz-, sz árny-, felsőbb fokb-.n a csen-
dőrkerületi parancsnokságok/ vannak hivatva, és az 

ideérkező ily irányu kérelmek is foganositásra az 

illetékes tiszti par;_.nccnokságokra adnak ki, ami 

termé..zetszeriil_eg időveszteséggel jár. 
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6.2. Az alkotmányozó  nemzetgyűlési választások-

ról  szóló 1919. XXV. néptörvény végrehaj-

tása tárgyában.  

Az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokról szóló 

1919. XXV. néptörvény 40. §-a alapján e törvény ren-

delkezéseinek kiegészitése és végrehajtása tárgyában 

a következőket rendelte el; 

A választási hivatal elnökét és helyettes elnökét a 

törvény 3. §-a értelmében a népkormány névezi ki a vá-

lasztási kerület székhelye szerint illetékes ítélő-

tábla területén működő birák sorából. 

A választási hivatal elnöke és helyettes elnöke a ki-

nevezési okirat kézhezvétele után haladéktalanul kö 

teles megjelenni a választási kerület székhelye sze-

rint illetékes, főispáni teendők ellátásával megbi-

zott kormánybiztosnál /főispánnál/ és előtte d tör-

vény 6. §-ában előirt esküt /fogadalmat/ tenni. 

A Budapest fővárosban müködő választási hivatalok 

elnökei és helyettes elnökei az esküt a főváros pol-

gármestere előtt teszik le. Az eskü letételéről jegy-

zőkönyvet kell készíteni. 

A választási hivatal elnöke az eskü letétele után a 

lehető legrövidebb időn belül, de minden esetre leg-

alább husz nappal a választás napja előtt, a törvény 

3. §-ának rendelkezéséhez képest a választási hiva-

talhoz négy ülnököt és két helyettes ülnököt nevez ki. 

Ulnökké és helyettes Ulnökké oly egyéneket kell kine-

vezni, akiknek kétségtelenül van v:álasztájoguk. Az 

ülnököket és helyettes ülnököket lehetőleg a válasz-

tási ker' let székhelyén lakó választók sorából nevez-

ze ki a választ ási hivatal elnöke. A  kinevezetteket 

a kinevezésről téritvényes aj ánlott levélben kell ér-
tesiteni. Az akit a választási hivatal elnöke ülnökké 
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va.Ly helyette^ :lnökké nevezett ki, a lcinevezát  

l: og°.dni köteles.  

Arra, aki a  !{;nevezést alapos ok nélkül el nem  
vary e tiszteeL b él folyó kötelessé ek-

neh alapos ok nélkül nem tesz ,öle:et, a  v •`lasztá-
si hivatal elnöke ötven '__oson -t "l ötezer koronái  
terjedhető pénzbirs.got szabhat s egyben helyét 

_, ssal tölti be,  A i enzbirs á  ot meLállapite hatá-
rozat ellen a közigazgatási birós  fishoz panasznak  
van helye, 

A  kinevezett  ülnökök ós helyettes ülnökök a kine-

vezésről 	 kézhezvétele  

 

szóló érten ~~„ 
 

 után ha.la-

d€ktala.nul, legkésőbb azonban müköciésük me ;kezdé  
se előtt kötelesek a v álasztási hivatal elnökének  
keze be a törvény 6, §-ában elirt esküt letenni.  
Az  eskü letételéről je ;yTzőkönyvet kell késni teni.  

A  választási hivatal - amennyiben a tö rvenyr vauyr a  
jelen rendelet a tennivalét nem utalja, kifejezet-

ten  a választási hivat al elnökének hat :íckörébe ülé-
sen határoz, illetőleg; intézkedik.  

Az elnököt akadályoztat  ' sa esetén a helyettes  el-

nök    lcl ettes ti ,  Valamelyik Ulnör akadályoztat:-.- 

 

ea eseten helyettes ülnök behi vé.sa az elnök  
intéz.cedik. A helyettes elnök ós a helyettes :ilnö-  

cö'-c a vá.laszt."Ui hivatal Ulc:sén akkor is jelen  le-
hetnek, ha h ~ ly ~ett°~ ~4  _--  s 	~., 	.. 	.,Ui tE;f~ SZ!!. ~ £, •'e nem '^6'rUl fel,  
de ilyenkor szavazati joguk nincs .  
A v.-ílaszt ;~. si hivatal ülésében hc:t:: -r•oz nthoza:t.wlhoz  
az elnökün felül legal ább két Ulnöknek /helyettes  
ülnöknek/ .jelenléte szükség;es. Hat ' rozatkéDtelensé ~ -  

eseten a  h-.lasztha.tatlanul sür'.,ós intézkedéseket a vá-  
laezt ''.si hivatal helyett az elnök teszi r_leg, .  

Az elnök  minden  esetben szavaz. Szavaza.tegy,-enlCséL  
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esetében az  a vélemény válik hatrozott_ , amelyhez 

az elnök szavazat.'val hozzájárul. 

A választási hivatal üléseiről jegyzőkönyvet kell 

késziteni. A jeg; tőkönyvet az elnök és a  jelen volt 

tagok, továbbá a jegező irja 

A törvény 4. §-ának első bekezdése értelmében a vá-

lasztási hivatal elnöke a választási eredmények 

meg^llapitási munkálatainál való se Lédkezés cél-

jából szakértőket alkalmazhat. E felhatalmazás 

alapján a választási hivatalok elnökei minden vá-

laszt,si hivatalnál két szakértet alkalmaznak. 

Székértőkül elsősorban a választási hivatal szék-

helyén müködő főiskolai vagy középiskolai számtan-

tanárokat kell alkalmazni. A szakértő köteles mű-

ködésének megkezdése előtt a törvény 6. §-ában elő-

irt esküt a választári hivatal ülésében letenni. 

A v!+.1asztási hivatal müködésénél szükséges kezeld 

- és segédszemélyzetet a választási kerület székhe-

lyén müködő birósá_gok kötelesek a választási hiva-

tal elnökének megkeresésére r•enc'_elkezésre bocsátani. 

A választási hivatalnál felmerülő fogalmazási és 

jegyzőkönyvvezetői tennivalók ellátására a válasz-

tási hivatal elnökének megkeresésére birásági jegy-
zőt vagy joggyakornokot kell rendelkezésre bocsáta-

ni. A választási hivatal rendelkezésére bocsátott 

személyzet felett - ott kifejtett müködésük tekin-

tetében - a választási hivatal elnöke hivatalfőnö-

ki jogot gyakorol. 

A választási hivatal helyiségét a hivatal elnöke 

jelöli ki. A v álasz t ási hivatal céljára kijelölt 

középületet, illetőleg annak szükséges helyiségeit 

a választási hivatal elnökének megkeresésére át kell 

engedni. 
A választási hivatal hivatalos óráit a hivatal el-

nöke állapitja meg. 
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Azt, hogy a választási hivatal mely helyiségben 

müködik, továbbá a választási hivatal hivatalos 

óráig a választási kerületben haladéktalanul köz-

z4 kell tenni. Ugyancsak közzé kell tenni egyide-

jüleg a törvénynek és a jelen rendeletnek a jelö-

lési ajánlatokra vonatkozó rendelkezéseit, ugy-

szintén a jelölési eljárással kapcsolatos bünte-

tő rendelkezéseket. /tv. 28. és 29. §-a/ A közzé-

tétel egyrészt a választási kerületben megjelenő 

hírlapok utján történik, másrészt a választási 

hivatal elnöke a közzététel iránt a községi előljá- 

róságokhoz /városi pole.rmesterhez/ - esetleg távi- . 
rat,  távbeszélő utján - intéz megkeresést. 
A községi előljáróság /városi polgármester/ a hely-
beli szokásos módon való közzététel iránt, fegyelmi 

felelősség terhe alatt, haladéktalanul intézkedni 

.köteles. 

A választási hivatal megalakulásáról a hivatal el-

nöke a belügyminiszternek távirati uton jelentést 
tesz és egyben bejelenti az ülnökök neveit is. 

.indezeket a választási kerület székhelye szerint 

illetékes, főispáni teendők ellátásával megbizott 
kormánybiztossal is közölni kell. 

6.3. A rendőri büntető biráskodás ideiglenes szabá- 

lyoz ":sóról és végrehajtásáról:  

A rendőri büntető biráskodás ideiglenes szabályozá-

sáról szóló 6.345/1919. BI. kih. számu rendelet kap-

csán miheztartás és :.z elsőfoku r•_ndőri büntető bi-

róságok megfelelő utasitása végett következőket ren-

delte el; 

A 6.345/1919. BE.  kih.számu rendelet 1. §-a szerint 
a közigazgatási hatóságok, mint a rendőri büntető 

biróc ágok hatáskörébe utalt kihágási ügyekben a rend-
őri büntető biróságok müködésének szünetelése alatt 
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foganatositott minden eljárás, és az ugyanabban az 

időszakban hozott minden ihat irozat érvénytelen. 

A közigazgatási hatóságok mint rendőri büntető bi-

róságok hatáskörébe utalt kihágási ügyekben ugyanis 

csak a 65.000/1909. BE. számu rendelet 1. §-ában, 

az 1805/1917. F.,. számu rendelet 2. §-ában és az 

1.170/1919. LIE. számu rendelet 1. §-ában rendőri  

büntető biráság gyanánt megjelölt hatóságok jár-

hatnak el és határozhatnak; a más szervek által fo-

ganatositott eljárás és hozott határozat tehát ér-

vénytelen. 

Ennélfogva érvénytelennek tekintendő a 65.000/1909. 

BM. számu rendeletben megjelölt másodfoku rendőri 

büntető biróságok által hozott oly határozat is, 

amelynek alapjául nem az előbb idézett rendeletek-

ben megjelölt rendőri büntető biróságok által, ha-

nem más szervek által hozott határozat szolgál, s 

amely hatrozat a fentiek értelmében érvénytelen. 

A rendőri büntető biróságok mülödécének szünetelése 

alatt az értendő, amikor  P. kihágási ügyekben nem'az 

előbb idézett rendeletekben megjelölt rendőri bünte-

tő biróság, hanem más szervek jártak el, illetőleg 

határoztak. 

A rendelet 2. §--á szerint mindazon kihágási ügyeket, 

amelyeket a rendőri büntető biróságok müködésének 

szünetelése alatt tettek folyamatba, ugy kell tekin-

teni, mintha a feljelentés /magáninditvány, magánvád/ 

a jelen rendelet életbelépésének napján érkezett vol-

na a rendőri büntető bírósághoz. 

Ezen kihágási ügyeket tehet olyanoknak kell tekinte-

ni, mintha azonban a rendőri b::ntető eljárás még meg 

sem indított volni, és a vonT_:tkozó iratokat az a  ha- 

amelynél azok ezidőszerint feltalálhatók, 

az eljárásra illetékes elsőfoku rendőri büntető  bi-

rósgnak a Rbsz. 48-50. §-ai értelmében leendő el- 
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járás végett a 6.345/1919. BL:. kih. számu rende-

letre v ,üó hivatkozással .megküldi. 

Ha azonban a rendőri büntető eljárás a rendőri 

büntető birósigok müködésének szünetelése alatt 

ugyan, de az előbb idézett rendeletekben megje-

lölt rendőri  büntető  bíróságok által tétetett 

még folyamc.tbo, az esetben ugy az elj --ír s, mint 

az ennek folyamán a most idézett rendeletekben 

megjelölt első és m ° sodfoku rendőri büntető bi-
róságok által hozott határozatok - ha azok el-

len egyébként semmiségi okok fenn nem forognak 

érvényeseknek tekintendők. 

Ha a rendelet 2. §-ának 2. bekezdése szerint sem-

mis büntető itélet egészen vagy részben végrehaj-

tatott, az elsőfoku rendőri büntető bíróság, a be-

fizetett büntetéspénzeket - amennyiben azok még 

rendelkezésre állnak - az eljárás jogerős befize-

téséig letétként külön kezeli, az elkobzott tárgya-

kat illetőleg, pedig a 65 0"000/1909. BM. számu rende-

let  95. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően 

jár el. 

Az elsőfoku rendőri büntető bíróságok tehát hivatal-

ból tartoznak a rendőri büntető bíróságok működésé-

nek szünetelése al..tt végrehajtott minden büntető 

ítéletet megvizsgálni, vajon az a fentiek értelmében 

semmis-e, vagyis, hogy az a többször idézett rende-

letekben megjelölt rendőri büntető bíróság, vagy más 

szerv által hozatott-e? 

Ha a rendőri büntető bíróság a rendelet 2. §-ának 

első bekezdése alá eső kihágási ügyekben oly körül-

ményeket észlel, amelyek arra mutatribk, hogy nem- 

- csak terheltet, hanem most, igy különösen valamely 

eljárt közeget is terhel büntetőjogi  felelősség 
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/p.o. hivat..los hatalommal  való visszaélés, stb./  

ennek a felelőssé:,nek megé:llpitása vé ett a bün-

vádi eljárás megindítása iránt az illetékes állami  
ügyészséget haladéktalanul megkeresni.  

A rendelet 3. §-a szerint a rendőri büntető bi-

róságok müködésének megszünése napján folyamatban  
volt összes kihágás ügyekben, ideértve a . Tanács-

köztársaság idejében felülvizsgálat alá vett /ugy-

nevezett liguidlt/ ügyeket is, az eljár ást foly-
tatni kell.  

A rendőri büntető bíróságok tehát kötelesek a ná-

luk feltalálható kihágási ügyeket gondosan átvizs-

gálni, és az első bekezdésben említett kihágási  

ügyeknek iratait - amennyiben  az eljárás nem tar-

tozik hatáskörükbe - az eljárás folytatására hi-

vatott rendőri büntető birósághoz áttenni.  

Az első §. szerint érvénytelen eljárás folyamán  

felmerült költségek az uj eljárás során a terhelt-

tel szemben nem állapithatók meg.  

A rendelet 5. §-ában említett szabadságvesztés -  

büntetésének végrehajtása tekintetében elrendelték,  

hogy a közrendet és közbiztoenságot veszélyeztető  

kihágások eseteiben, nemkülönben az árdrágitási ki-

hágások, valamint a háboru esetére szóló kivételes  

intézkedésekről alkotott törvényeknek, vagy az azok  
alapján kibocsátott rendeleteknek az árdr ~.gitás el-

len irányuló rendelkezéseibe ütköző kihágások ese-

teiben a szabadságvesztés - büntetéseket h.ladékta-

lanul végre kell hajtani, az egyéb kihágási ügyek  

ben pedig az elsőfoku rendőri büntető bíróság  minda-

zon kihágási ügyekre vonatkozó iratokat, amelyeknél  

a büntetés a  rendőri beintető birósok müködésének  
megszünése után maradt el,  vagy  szakadt f é lbe, a  
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belügyminiszterhez kell felterjeszteni, s egyut-

tal rovatos összesitő jegyzék felterjesztése mel-

lett tüzetesen megokolt jelentéseket tenni köte-

les, amelyben meg kell. jelölni azokat az okokat,  

amelyek  a büntetés" végreh ::.jtásának esetleges mel-
lőzése kérdésében nyomatékkal birhatnak.  

A törvénykezés ideiglenes szabályozásáról szóló  

4.038/1919. ME. számu rendelet 3, 14, és 17. §-ai  

a rendőri büntető biróságok_ hatáskörébe utalt ki-

háe.si ügyekben is irnyadók. Vagyis valamely ki-

hágási ügyben az 1919. évi március hó 20. előtt  
megkezdett, de ezen napig még le nem járt határidő  
a 6.345/1919. BM. kih. sz árnu rendelet életbelépésével  
ujra kezdődik; tehát a határidő számitásával első  
nap gyanánt az előbb idézett 6.345/1919. BTi. kih.  
számu rendelet életbelépésének napja veendő.  

Az elévülés határidejébe, valamint a jogok érvényesí-

tésére vagy fenntartására megállapított határidőbe  
nem számitható be az az idő, amely alatt a rendőri  
büntető biróságok működése szünetelt. A rendőri bün-

tető biróságok szünetelése alatt szenvedett letar-

te,zt-.tásra nézve az 1879. V. tc. 94. §-át megfelelő  

en alk lmazni kell.  

A fegyveres alakulatokhoz tartozó egyének /ugyneve-

zett vöröskaton_ k, vörösőrök stb./ rész éről a rendőri  
büntető biróságok müködésének szünetelése alatt elkö-

vetett kihágások elbir_ílásár_ ~ , az alábbi kivétellel,  
a rendőri büntétő biróságok hatáskörébe t ;'.rtozik.  

Hem esnek az előbbi bekezdés rendelkezése alá azok,  

akik a rendőri beintető biróságok müködésének meg-

szüntetésekor tényleges katonáknak voltak tekinten-

dők, ha ebbeli minőségük a rendőri büntető eljárás  
meL;inditás :.kor r°.ág fennáll.  
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64o .-`iz állam biztons ~.L a vagy a t:.:rsc.dalm1 r:.nd és  

béke szempont jábf"l, valamint a T:özbiztonsára  
veszélyes acU=" .lyoa, és Vyanus, ugyszintén gz-  
dasáLi okokból káros e_yéne': rendőri nelüf;ye-  
let alá hel:-ezcséről, őrizetbe vételéről és  
internálásáról:  

Az áll•.m biztonsága vagy a társadelmi r n_d és béke  
szempontjából, val mint a közbiztonságra veszélyes,  

éc gyanus, ugyszintc:n gzdasági okokból ká-

roe eg:ének r ndóri fel ~~igyel%:t alá helyezése, őrizet-  
be vétele és in tern álá sa  szabályaitz 1919.   évi no-  
vember hó 17-én tartott mini 3tertanács felhatalma-

zása  ,alapján a következőkben állapitottG meg:  

le §.  

Az országi 	hi kell tilt .ni és a kitilts  
fo natosithatácif ,  internálni kell mindazon külföl-

dieket é, veliik eg. ütt a közös háztartásban élő hoz-

zá tartozúkt, akiknek itt tartézkocáse. magatart ásuk  
folytán;  

,,-, 	~-  c.,/ az 2 ~-1,;iI y  a t ' r^ac_"-1 iai i ~ ~ .._ f. ; {~ s.(, EJZeri_  

p or  t  j•`br"l, valamint a kOzr. rd 	1_oz Ji_z Gon- 

veszélyes;  
-'- ~   

 

b,/ az :.áll1 -.71, a  -i,•:-.':Csad-f, lrli rend ór béke szem- 

pontjából, vc la-mi  _-,t  a közr• .nCLrú és  

 
 

 

~  

közbi z- 

tonr,,~  
u--~ os  vary  u ;?nus° 

 

c,/ az 	tfrsa.d: lmi rend és béke szer1-  -cont jából, valamint a ?:özre , .c're és közbiz-  

tone 	, _ZCJ-; esebbe a.''_i knel: ténykedése  

között Lzc'-s.c ~ üi é=eti'l:-re  

1?-res.  



j eszul. 'ecehnek  t :.__ -:'1 tanC_ _l_:, `• 1 _l l_  ~,é  -...v neve? et l"i  
r~ 	~_  lic.^-..1~! '.~ cc•J~~io2i  u '.rsa..r.~ ' 	f ~.'" ~t'~_

~!C11 1  ~ sa. i;  l^t'v rl, 
 l~ li -. ~_1nC,_a  

szerv :,  io zeLel, ICr.blzoV _ .! vagy - "g~ verá ere-

jének t^~ j?.i 2. b;,int_.tő törvényekbe ütköző cselek-  

racnyt követtek el,  . 

Agg^lJrosoknak tekintenc?ők, 	az uc-  nevezett  
ta nÜcs cözt".r sa, ..'g " 	 vart fenntartsa  

a t .rsGdalmi rend és b::_e f elfor ~,c:t "sa. v~ ., r..n ~•-  ~ 	^ Úv 	~  C_.  
zavorsa érdekében oly tevc:kc?i , séget fejtettek  
let ~le~ fe jtenek  ki,  amelyből okszcrUen következtet-  
hető, hoL;r itt turt ,"zkodcuk az állam  vagy t r•sada-  

lom bi ztor_s'g::t, av,;y a közrc:_ .det vagy a közbi zton-  
sgot veszélyeztetik.  

Gyanusoknak tekintendők, akik az uL;nevezett tancs-

közt "rsas .,.g összeomlsa óta izgató tevéken-,zéggel,  

vL.  ay  egyébként tettel v<.gy szcv-1 oly r7,,,-) atart st  

tP .nusitottak, illetve t nusitanak, _melyből okcze-

riien következtethető, ho gy céljuk az u ,:lynevezett  
tan_ cuköz t rsaoag vissze .11it c ra ,  illetve az é.1- 

lam  vagy a t"rsadalom törvényes rendjének és béké-

j _nelc 4r•ű7,zakos felforgat ~sra irányul®  
Gazdaci életünkre k'r'osoknak tokintendők, akik a  
hözellát•"e rendjét veszélyeztető :'Lrufelhasználásá-

val, lánckereskedéssel, e.rdrgit sal, tiltott va-

lutaüzérkedéssel folalkoznak, vagy által^.ban a 

közellétsra és legális kereskedelemre vonatkozó  ha-
tósé.gi rendeleteket és intézkedéseket ki játszák vagy  
kijátszani törekednek. 

A  most felsorolt kategóriák a vel'?k közös h:".ztartás-

b . a élő hozzátartozói.:kal eg.. Utt rendőrhatóságilag  
őrizetbe vsendők, s kitiltásuk, egyuttal Tus község- 
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őrizetbe 	, ben való or•izetbe : ~c1ye: ~ :.~ük, s c.n_r_ 	fo;:anatosi-  

internál~ su'r h .ladéktalanul jvaslatba ho- 

=dó.  

A megszáll°'s al tti területeken illetékes lakos-  
ság külföldinek nem tekinthető.  

2. §.  

Rendőri felügyelet alá helyezni vagy őrizetbe ven-

ni, lal.helUkről, illetőleg tartózkodási helyükről  

kitilt ni ós aó.s községben őrizetbe helyezni, il-

letőleg internálni 'kell azo?c_.t a nem külföldieket  

is, akik az 1. §. a-b-c. pont j i értelmében kifo-

gás alá esnek.  

Az 1. §. a. pontja esetében az őrizetbevétel, ille-

t•"~leg internálás csakis akkor mellőzhető, ha azt va-

lamely  elhórithatatlan ok g  ltolná /pl. sulyos beteg-
sós, nőknek előre haladott áldott állapota, csecse-

mők létérdeke stb./ minden esetben azonban a körül-

mények szorgos vizsgálata, és az i,:; ,J.zolt s különösen  

méltánylást érdemlő okok gondos figyelembevételével  

és mérlegelésével.  

Ez esetben azonban - az igazolt ok fennállása tar-

talmára - sziL;oru rendőri felügyelet alá helyezés  

rendelendő el.  

3. §.  

A rendőri felügyelet alá helyezést az I. foku rend-

őrhLtós i`g jav _slatára a II. foku rendőrh_:_tóoág ren-

deli el hat. rozctilag . E hatósál, határozata ellen  

fellebbezésnek v .n helye a belügyminiszterhez.  

Amennyiben e hatrozat ellen fellebbezés nem adatik,  
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hivatalból leendő felülvizsgálás vésett a határo-

zat a vonatkozó  iratokkal. és nyilvántartó lappal 

együtt a belügyminiszterhez sürgősen felterjesz-

tendő. 

4. §. 

Az őrizetbevételt az I. foku rendőrhatóság ren-

deli el. Tartozik azonban az elrendelő hatá;.roza-

tot és a vonatkozó iratok -A, és nyilvántartó lapot 

/15. */ 24 órán belül a kitiltás és internálás kér-

désében leendő határozathozatal végett a II. foku 

rendőrhatóságnak véleményezés, javaslat kíséreté-

ben felterjeszteni. 
A felterjesztésnek tartalmaznia kell: 

a./ a kérdéses egyén nevét /névmagyarosités 

esetén előbbi nevét is/; 

b./ foglalkozását 1914. augusztus 1-ig visz-

szamenőleg; 

c./ születési helyét, idejét és vallását; 

d./ illetőségi adatait; 

e./ erkölcsi és politikai előéletét /különösen 

a kommün ideje alatt/; 

f./ részletes vagyoni viszonyait, és vagyoné-

nak eredetét 1914. évi augusztus hó 1-ig 

visszamenőleg; 

g./ azokat az adatokat, amelyeknek alapján a 

rendőrintézkedés tétetett. 

Ilyen jelentés ugy a rendőri felügyelet alá helye-

zés, mint az őrizetbevétel kérdésében megteendő. 
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kitilts és int :rnálás kérdésében ho zott hatro-
zat ellen fellebbezésnek v ,n helye a belű :minisz-

terhez. i ellebben és esetén tartozi k  a II. foku ren-

drhatásg a kitiltás és internálás kérdésében ho-

zott határozat ot a von ,7.tkozó iratokkal és nyilván-

tartó lappal együtt azonnal a belügyminiszterhez 

felterjeszteni. A fellebbezés hiányában köteles a 

II. foku rendőrhatóság ugyanis felterjeszteni ha-

tá:rozatt és a vonatkozó iratokat és nyilvántartó 

lapot a hivatalból felülvizsgálás eszközlése cél-

jából. 

A kitiltás és ms községben való őrizetbe helyezés, 

illetve internálás kérdésében tehát - végérvényesen -  

a belügyminiszter határoz. 

Ha a fent illetékesnek megállapitott rendőrhatóság 

mellőzi az őrizetbevett internálásának kimond_ísát, 

vagy a belügyminiszter nem hagyja jóvá az internálás 

kimondó határozatot, az I. foku rendőrhatóság által 

foganatositott őrizetbevétel azonnal megszünik, s az 

őrizetbe vett szabadi"bra helyezendő és pedig előbbi 

esetben a II. foku rendőrhatóság, utóbbi esetben a 

belügyminiszter által. 

Ily esetben azonbn a végérvényes határozat meghoza-

taláig a rendőrhatósági felügyelet alá helyezés mon-

dandó ki, s az iratok a nyilvántartó-1 .p és jelentés 

kapcsán a belügyminiszterhez felterjesztendők. 

5. §. 

Az e rendeletben szabályozott eljárás  rendén hozott 

határozatok elleni fellebbezésének a  hat ározat ki-
hirdetése aap ját6l szá_mitandó 8 n .p alatt nyujtandók 

be annál a hatóságnál, ,_Imely a fellebbezéssel metá-

madott határozatot hozta. Ugyane hatós ágnál a felleb- 
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bezés szóbelileg is előterjeszthető, amely jegy-

zőkönyvbe veendő. 

Az őrizetben levők előtt a határozatot az a hatóság 

hirdeti ki, amelynek őrizetében az illető egyén van. 

Ha ez a hatóság nem azonos a határozathoz:talra il-

letékes hatósággal, akkor a kihirdetés megkeresés 

utján /sürgős esetekben táviratilag/ történik_. 

A kihirdetés foganatositásáról jegyzőkönyv veendő 

fel, amelynek tartalmaznia kell a félnek abbeli nyi-

latkozatát is, hogy a kihirdetett határozat ellen 

fellebbezéssel él-e vagy sem. 

6. §. 

Azoknál az őrizetbe vett vagy rendőri felügyelet 

alá helyezett egyéneknél, akik ellen kommunista 

irányu vagy gazdaságilag káros magatartásukból 

kifolyólag '1914. . évi augusztus hó 1-től bünvádi 
eljárás vagy kihágási eljárás volt folyamatban, 
vagy akiknek internálás céljából való átkisérését 

a biráság vagy a királyi ügyészség rendelte el, az 

I. foku rendőrhatóságnak kötelessége az eljárás 

során megállapítani a kérdéses egyén vagyoni vi-

szonyait, s amennyiben a vagyon jogos szerzése 

kellően igazolva nincsen, vagy alapos gyanu merül-

ne fel arra, hogy z büncselekmónyből vagy kihágás-

bél származik, zár alá veendő. 

7. §. 

Az őrizetbevételről kezdődőleg az eljárás alatt 

álló egyén szükséges feórnemüjén, ágynemüjén 

és ruhanemüjén kívül semmiféle holmit, különösen 

pedig fegyvert vagy fegyverül használható má s esz-
közt /kést, botot stb/, továbbá pénzösszeget vagy 
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ért F ket magánál nem tarthat, hH, ilyenek birtok .~b _ n  
van, köteles azok_.t az őrzést tel jcitő renc'.őrh_.tó-

s ná l letétbe helyezni.  
8. §.  

A megőrzés végett átvett, valamint a 6. §. rendel-

kezései értelmében zár alá vett pénzösszegek és  

értékek a helybeli ad."hivatalnál letétbe helyezen-

dők. A letétbe helyezésről r észletes kimutatás  

mellett a belügyminiszternek jelentés teendő.  

90 §0  

Az Őrizetbe vett külföldi birokában talált köz-

szükségleti cikkek, amennyiben a fennálló sz..bá-

lyok értelmében elkobzás tárgyát nem képezik, a köz-

élelmezési minisztérium legközelebbi kirendeltségé-

nek, illetve a községi előljáráságnak hatóságilag  

meellapitott, vagy ennek hiányában az ottani szo-

kásos ár megtéritése mellett átadandék. A befolyt  

pénzösszeg a legközelebbi adó._ivat alnál letétbe he-
lyezendő.  

10. §.  

Az internált lakása az I. foku. rendőrhatóság,  il-
letve községi előljáróságok által -z illetékes la-

k_.shivatalnok rekvirális cél j  .i ra haladéktalanul  
rendelkezésre adandó azzal, hogy a nem internált csa-

ldttag vagy családtagok méltányos lakásigényeire  
legyenek tekintettel.  
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11. §. 

Az internált m2.gyar honosok tulajdonát képező el-

sőrendü közszükségleti cikkek - amennyiben felha-

talmazás esete nem forog fenn.,: az internálttal ál 

l:.ndóan közös háztartásb :n élő hozzátartózói bir-
tokában hagyandók. 

.Ugyanezek a szükségletüknek elégséges lakás élveze-

tében is meghagyandók. 

12. §. 

A rendőrhatósági felügyelet alá helyezés, az őrizet-

bevétel, kitiltás és internálás kérdésében tett ha= 

tósági intézkedések következtében szenvedött vagyoni 

hátrányokcrt kártérítés nem jár. 

13. §. 

A rendőrhatósági felügyelet alá helyezett egyén; 

a,/ Azt a területet, amelyet a rendőrhatóság 

megállapit, további intézkedést rendőrha-

tósági engedély nélkül nem hagyhatja el; 

b./ köteles az I. foku rendőrhatóságnál, és 

ha ez nincs helyben, a községi elöljáróság-

nál a rendőrhatóság által megjelölt időben 

személyesen jelentkezni; a jelentkezés nem 

kivánhaté gyakrabban, mint a^ponkérit két-

szer és nem történhetik ritkábbon, mint 

hetenként egy  izben; 

c./ köteles a tart©zkodái hely belterületén 

sz•:ndékolt laksváltoztat.st le ,alább 24 

órával előbb a rendőrhatóságnál, községek- 
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ben az előljárós:gnál bejelenteni; 

d./ személyes szab.:.ds fiában bizonyos korlátozások-

nak van alávetve, amelyeket a rendőrhatóság ese-

tenként állapít meg, igy különösen megtilthatja 

a nap bizonyos szak..:ban lakásáról eltávozását, 

nyilvános helyek látogatását stb. 

E korlátozásokat ugy kell megáll-:pitani, hogy 

azok a felügyelet alatt álló egyént a szükségesen 

tul ne akadályozzák rendes foglalkozásában és ke-

resetében; 

e./ táviratot nem adhat fel, távbeszélőt nem hasz-

nálhat, postai küldeményei rendőrhatósági ellen-

őrzés alatt állnak; 

f./ eltiltható attól, hogy rendes környezetén kívül 

mással érintkezzék. Ily egyénekkel v2lá érint-

kezés csak kivételesen, r endőrhatósági engedély- 

lyel és az ellenőrzéssel megbízott személy je-

lenlétében történhetik. 

A rendes lakó - vayy tartózkodási hel yéről eltávo-

litott és rendőrhatósági felügyelet alá helyezett 

egyének azok a családtagjai, akikkel közös háztar-

tásb:n élt s akiknek eltartásáról gondoskodni ké-

pes, a kijelölt tart ,, zkodási hely I. foku rendőrha-

tóságának engedélyével hozzá költözhetnek. Ebben 

az esetben czonban a rendőrhatós `gi felügyelet a 

családtagokra is kiterjed. Az említett rend•3rha-

tóság indokolt esetben az oda költözött családta-

gokat eltávolith»tja. 

14. §. 

Az őrizetbevétel foganatositásától kezdődőleg az 

eljárás alatt álló egyének táviratot nem adhatnak 



- 77 -  

fel, levelezést is csak rendk_ivüli esetben, és  

csak a  rendőrhatóság engedélyével s ellenőrzése  
mellett folyathatnak. Távbeszélőt nem használ-

hatnak.  
Az őrizetbe vett egyén eltiltandó attól, hogy ren-

des környezetén kivid mással, ktilönösen idegenek-

kel érintkezzék, ily egyénekkel v:.ló érintkezés  
csak kivételes rendőrh`.tósági engedéllyel, é., csak  
az ellenőrzéssel megbizott hatós ági személ jelen-
létében, s általa értett nyelven történhetik, Az  

Őrizethez szükség 'esetén katonai karhatalmat kell  
igénybevenni  

15. §.  

I. inda tokról, akikkel szemben ezen rendelet értelmé-

ben kivételes rendőri  intézkedések  nyernek alkalma-

zást, az I. foka rendőrható ág az alább közölt min-

ta szerint n; ,  ilv`.ntartó lapot köteles két példányban  
kitölteni. A a ilv"ntartó 1:'.p egyik példánya közpon- 

ti nyilvántarts céljaira a bolü :;miniszterhez felter-

jesztendő, a másik példány helyi ny lvántart  _ s  
ira: megŐrzendő.  

A be(l1ott v '. ltoz _ísok a helyi nyilváínt rt asba halu-
cléktal_.nul be jeg, zengők, s egy;:,` időben  a  boiU  ; minisz-
ter Fez is be jelentesd' k>  

16. §.  

T_inC, aZokrl, akikk e l  szemben  ezen rendelet  értclmé-  

!)en kivételes  rendri in  tGzkeG.éUe'_' alk lr.a.z :.:,'_L neI:l  

	

~ , 	.~  
n~-ertG ~. u~;,, ai2, C:. ~11 _.m1 k>OZr,nl.'.G:;ze  L1   var,  
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ki vánatos é. teszik, ny lv:`ntart,zi It7ook szintén 

lei é.11i tanfiók, és az előbbi 	rendelkezéseinek meg- 

felelően kezelendők,. 

170 §e 

Az internált egyénekről ujjlenyomat veendő fel s  Az 

uj jlenyom° t az országos banüg i nyilvántartó hiva-

tal részére rendszeresitett lapokon veendő fel, és 

a nyilvántartó l_:.pokkal együtt a belLTminiszterhez 

terjesztendő fel, 

180 §, 

A belUgyminiszter ált_ ,l internált egyének további-

tása lehetőleg csoportosan és pedig rendőri, vagy 

szükség esetén katonai kíséret mellett eszközlendő. 

A táborba szállitott egyénnél meghagyott legszüksége-

sebb holmiról jegyzék  veendő fel, amelyet a tábor- . 

igazgató láttomozo 

19. §o 

A rendőrhatósági felügyelet zlá helyezett vagy őri-

zetbe vett egyének a tartózkodási helyük szerint il-

letékes rendőrhatóságoknak, az internált egyének pe-

dig az internálási tábor ig-zgatójának vannak alávetve. 

200 §0 

Az internált egyéneket megfelelő, testi épségének nem 

ártalmas munkára kell alk .lmazni . 
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Valam7m~ y_ intern lt köz::ll ..tá sban  
cl1 "t 	költsá eit z internált Caj  't vaő,~ oly=ábó1  

ve ,, k set F bel k c t _les fedezni,  1é_rit ~ snél'.s .li 
_Oz.11 :. tasbal csak azok a  m`1i ,: ;telel - h   r.'sZ..- 

sithetől__, ?,.kiknek vas ona, jövedelme eg < (lta.lá'ban  
nincsen.  

Az  internált egyén sajt költsór a élelmezheti ma- 

t, s ev6UbŐl kivánhatja, ho,-y a tőle elvett pénz-

összeg - '.mennyiben a rendelet szerint lefo glalás  
trg:át nem képezi - az  őrzési hely hatáságának ak  
szol;, `ltattassék át, amnel -jből az őrzési hel„- ható-

sUa az őrizet alatt-állnak 30 a .pi ellátásra  
szükséges összeget bocsát esetről-esetre rendel-

kezésre; ugyan e célból a hozzátartózok is joi?osul-

tak pénzt az őrzési hely ,  hatósánál letenni.  

21. §.  

Az internált egTének a szmukra kijelölt községekben  
csakis a belű miniszter r lts.1 ki elölt épületekben  
lakhatnak.  Erre a célra elsősorban kedvező fekvésü  
ós legalább éjszakára elz:rhaté nagy épületeket kell 

_relh sználni. Ha ilyenek rendelkezésre nem állanak, 

az őrizet alá vételt kisebb épületekben csoportonként 

kell foganatositani. E enként az internáltakat csak  
elkerülhetetlen szükség esetén lehet elhelyezni.  
Az elhelyezésnél figyelemmel kell lenni arr, hogy a 

közös  háztartásban  élő családtagok a családfő közelé-

ben hel:, ezkedhesr.enek cl.  
Azt az épületet vagy  ép :letré s zt, amelyben az  inter-
nált e gének el vannak helyezve, legalább éjjelre  
kivülről be kell zárni. 
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22. §. 

Az a község, ahova, a  belügyminiszter ezen rend :let 

értelmében internáltakat utal, az odautaltakat be-

fogadni, elhelyezésük és ellátásuk körül trímogató-

an közrem:iködni, ellenőrzésükről /nL ilvóntart `c, 

jelentkezés/, esetlo, őrzóstikr•ől is gondoskodni kö-

teles. 

Köteles továbbá őket t".mogatások és méltatlanságok 

ellen megvédeni és gondoskodni arról, hogy embersé-

ges b:wnésmódban, szükség esetén regfelelő támoga-

tsban részesüljenek. 

A közegészségügyi feladatok tekintetében köteles a 

község velük szemben ugyanugy elj r•ni, mint saját 

lakosaival szemben. Az ellenőrzés ihletve őrzés és 

az élélmezcsi költség felszámitásának módozataira 

nézve a községi előljár•ós gokat a belügyminiszter 

látja el utasit-.ssal. . 

23. §. 

Az internálást a viszonyokhoz mért kimélettel kell 

fogantosit_:.ni. 

Ügyelni kell arra, hogy büntetlen előéletü, vagy 

fiatal egyének rovott előéletű, illetőleg velük 

együtt internált hozzátrtozóiktól eltekintve, idő-

sebb egyénekkel  egy helyiségben ne őriztessenek. 

Az elhelyezésnél lehetőleg figyelmet kell fordíta-

ni az internált egyének müveltségi fokára és társa-

dalmi állására. 

Az internált egyén ellenében minden megszoritás vagy 

kén7szer• kerülendő amaz intézkedéseken kívül, ame-

lyet megszökésének és az intézkedés célját veszé-

lyeztető összebeszélésnek megakadályoz ására, továb-
bá az őrzési hely rendjének és fegyelmének fenntar-
t•1;.cára szükségesek. 
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Az  internált személy - amennyiben az az őrzcsi 

hely rendjével nem ellenkezik - azt a kónyelmet, 

amely állásának és vagyoni viszonyának megfelelő, 

saját költségén megszerezheti. Különösen jogában 

áll saját ruháit és fehérnemüit használni. 

24. §. 

Az internálás foganatositásával megbizott hatóság 

ellenőrzi az internált egyének levelezését, vala-

mint a hozzájuk érkezett küldeményeket. 4z e te-

kintetben elrendelt intézkedéseknek megszegése 

vagy kijátszása esetén azonban az illető internált 

egyénre azon korlátozás léptetendő életbe, hogy 

levelezést csak rendkivüli esetben és csak a rend-

őrhatóságok engedélyével s ellenőrzése mellett 

folytathat. 

Az internált egyén táviratot nem adhat fel és táv-

beszélőt nem használhat. 

25. §. 

Minden az eddig érvényben volt  rendeletek  alapján 

eszközölt, vagy- a jelen rendelet alapján elrendelen-

dő internálási ügy az internálást kimondó határozat 

keltétől számitendó 6 hó elteltével hivatalból re-
vízió alá veendő. Kötelesek ennélfogva az illetékes 

rendőrhatóságok minden a joghatóságuk alá tartozó 

területekről történt internálásokat a fentebb jel-

zett 6 hó elteltével hivatalból felülvizsgálni, s 
amennyiben a felülvizsgálás időpontjában az inter-

nálásra alapul szolgált ok megszünt volna, vagy a 

körülményeknél fogva az internálás szükségességét 
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vesztette volna, kötelesek az internálási hatá-

rozat megszüntetését határozatilag kimondani, s . 

ezt a határozatot a tárgyiratok kapcsán felülbi-

rlás végett a belügyminiszternek megküldeni. 

Ilyen esetekben a rendőrhatóság internálást 

megszüntető hat::.rozata a belügyminiszter jóváha-

gyása után válik jogerőssé, s a szabadlábrahe-

lyezés foganatositása végett szükséges intézke-

déseket szintén a belügyminiszter közvetlenül 

rendeli  el.  

Azonban az ügyben, amelyekben az internálást ki-

mondó határozatokat az eddigi rendeletek alapján 

a belügyminiszter hozta meg, kötelesek az illeté-

kes rendőrhatóságok a joghatóságuk területére eső 
ügyekre vonatkozóan a fentebb emlitett 6 hónap 
elteltével az internálások további fenntartása 

vagy megszüntetése végett-a belügyminiszterhez 

tárgyiratok kapcsán indokolt javaslatot felter-

jeszteni. 

Az internálást kimondó határozatok felülbírálása a 

fentebb jelzett 6 hó eltelte előtt is helyett 
foghat és pedig kérelemre, azonban csak uj, az 

alapeljárás során nem használt bizonyitékok alap-

ján. Ilyen kérelmek a 3. és 4.§-ban megjelölt 

rendőrhatóságnál terjeszthetők elő. 

26. §. 

Az érdemi elintézést hátráltató kezelési zavar 

elkerülése céljából kötelesek az alsó hatóságok 

minden egyes magyar honos internálásá ra vonatko-
zó eljárást iratszerüen is külön-külön kezelni. 

A külföldiekre vonatkozóan  egy-egy  kitiltandó 

külföldi és hozzátartozóira vonatkozó adatok ve-
endők egy  ügynek. 
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27. §. 

Aki  fenti  rendelkezéseket, vagy azok alapján tett 

hatsági intézkedéseket be nem tartja, vag`: azok 

megszegésében közreműködik, vagy valótlan adatok 

bemond sóval a hatóságot félrevezeti, kihágást kö-

vet el, és az 1916. IV. tc . 6. §-a értelmében 6 
hónapig terjedhető elzárással és 2.000 koronáig ter-

jedhető pénzbüntetéssel büntethető. 

Az elz áráson kivül kiszabott pénzbüntetést behajt-

hatatlansága esetén az elz árás tartalma 3 hónappal 

felemelhető. 

Kih.'e.sok halmaza esetén, ha a pénzbüntetés az össz- 

büntetésképp kiszabott elzárással együtt alkalmazta-

tik, az összbüntetésül kiszabott és a pénzbüntetést 

helyettesitő elzárás tartalma együttvéve egy évet nem 

haladhatja meg. 

A felmerült kihágások miatt a b üntető eljárás egy év 

alatt, a kiszabott büntetés két év alatt évül el. 

A kihágás elbirálása annak a közigazgatási hatóság- -  

nak hatáskörébe tartozik, amely a fennálló szabályok 

értelmében a rendőri büntetőbiráskod .st gyakorolja. 

28. 

Ez a rendelet kihirdetésének napj en lép életbe. /BP-

ten, 1920. évi március hö 27-én/ /Simonyi - Semadon 

Sándort 
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6.5. A  belügyminisztérium kebelékében szervezett 

nyomozó osztály müködéséről;  

Az államrendészeti érdekek hathatósabb védelme, a 

kémekkel szemben való eredményesebb védekezés, nem-

különben a nagyobb jelentőségit bűnesetek nyomozása 

terén a központi irányítás és vezetés s ezzel a 

szükséges intézkedések és eljárások eyöntetiisé-

gének biztosítása céljából a belügyminisztérium 

kebelékében a rendőri főosztály alosztályaként 

"Nyomozó osztály"-t szervezett, amelynek vezeté-

sével Czövek Sándor budapesti m.kir. államrendőr-

ségi főtanácsost bizta meg. 

A nyomozó osztály müködését megkezdette. 

E nyomozó osztály tagjai az állam biztonsága és 

rendje szempontjából fontosabb események és cse-

lekmények tárgyában a nyomozókat az 1896. XXXIII. 

tc . 130..000/1899. B.I. rendelet, értelmében felha-

talmazás alapján az ország egész területén jogosul-

tak, illetőleg kötelesek lefolytatni. 

A budapesti államrendőrség hatásága alá tartozó te-

rületeken a nyomozó osztály a szükséghez képest ese-

tenként adandó felhatalmazása alapján fog eljárni. 

Az ez alapon elj:"ró nyomozó  közegeknek illetőleg ki- 

küldötteknek hivatalos eljárásuk közben, más h:-.tóságok-

hoz való viszonyára nézve, az idézett törvénycikkben, 

illetőleg rendeletben foglalt határozmányok irányadók. 

Elrendelte, hogy az összes rendőr hatóságok és nyomo-

zó szervek - beleértve a csendőrőrsöket is - minden 

olyan megtörtént, vagy készülő eseményekről és cse-

lekményekről, amelyek az állam épségét, az állami és 

társadalmi  élet rendjét, a köztiéké érdekeit érintik, 

továbbá mindazon büncselekményeket, amelyek sulyánál 
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szövevényességüknél fogva az egyéb büncselekmények 

közül kiválnak, vagy amelyek egyéb szempontból va-

ló hiterjedésüknél fogva fokozottan fenyegetik a 

köz >iztonságot, végül amelyeknek  gyakori ismétlő-

déséből bünszövetségek gar á zd . lkod• sóra lehet kö-
vetkeztetni, a nyomozó osztálynak haladéktalanul, 

lehetőleg táviratilag, vagy távbeszélő utján je-

lentést tartoznak tenni. 

Kötelesek a rendőrhatóságok a nyomozás sikere ér-

dekében a nyomozó osztály esetleges rendelkezésé-

nek megtörténtéig is minden szükséges intézkedést 

megtenni, különösen pedig a tettes és részének őri-

zetbe vételét, a bünjelek lefoglalását, s a bizonyi-

tékok beszerzését, illetőleg épségét biztositani. 

Amennyiben a nyomozó osztály a nyomozást át nem ve-

szi, vag általában egyéb rendelkezést nem tesz, 

tartoznak azt saját hatásköreikben lefol J tatni, s a 
nyomozás befejezése után az ügyet az illetékes ha-

tósághoz áttenni. 

6.6. A katonai hatóságok és közegek, illetőleg; ka-
tonai nyomozók polgári személyekkel szemben  

való eljárásnak megszüntetéséről, illetőleg 

korlátozásáról;  

A m. kir. minisztérium az összes katonai alakula-

toknak /ideértve az ugynevezett védelmi szerveket 

és különitményeket is/, valamint ezek közegeinek és 
nyomozóinak müködését polgári személyekkel ,szemben 

megszünteti s elrendeli, hogy azok a katonai igaz-

ságügyi szervezetbe olvasztassanak be. 
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2. §.  

Katonai hatóságok és azok rendelkezése alatt álló  
közegek, illetve i:atbnai nyomozók a 3. §-ban meg-

jelölt esetek kivételével általában polgári eze-

mélyekkel szemben el  nem  járhatn•_'k, ellenük nem  
nyomozh tnak, s őket le nem tortóztathatják.  

3. §.  

Katonai hatóságok és az azok rendelkezése alatt 

álló közegek, illetve katonai nyomozók polgári  
személyek ellen csak a m. kir. minisztérium 

5.940/1919.  E.  számu rendeletének 1. §-ában 

felsorolt büncsele km.én: ek /az állami hadiereje  
elleni büntettek/ eseteiben járhatnak el. 

Lefoglalást, személymotozást és házkutatást, va-

lamint let :.rtóztatást azonbEln ez esetben is -  
tettonkapás esetét kivéve - csak a katonai ille-

tékes p:_r•ancsnok irásbeli rendelete alapj 4n foga-

n - .toeithatn-ik.  

Tettenkapás esetén a letart "itatott polgári egyén  
haladéktalanul lekésőbb 48 óra alatt az illetékes 

katonai ügyész elé állitandó.  
11  katonai  b'zntet törvénykönyv 327. §-a alapján  

katonai ha t ósügok és azok rendelkezé se alatt álló  
közegek, illetve katonai nyomozók polc,:.ri szemé-

lyek ellen csak akkor  lé)hetnek fel,  ha ezek b:.in-

cselekménre közvetlenül a 'h - derJ ellen_ i_ . nyul,  

illetae a hac'.eró érdekeit közvetlenül veszél ~ ez-

teti ,  
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Az  - _a tt az (,cmeneti , c_o alatt, ami_ az 	6s  
t.".rsac?a.lr.li rcncz véc  i  mét 	t:,;rv:`n ; .:k r -_eLe.lhot-  

, 
tatnak, ~; 	ezcn törvények vcLr ~. h..jt! sLirfa sz'_.sé-  
Lcs s'zcrve:= _ elrlli tta'~ ~_._ ,  L ': ton_..i ha.teLok és  
az azok _'L:nc_el 1 :=ez ',~~ e  itt  .`llc kozeek  

, i  o l 	 ;_ szc.~ r , i:1:•ek at^ l el_lröv ^tett bi?nc seleL-rz6-.1- `,i  

, e.,eteioel, ok 	i  1--  túkes i  o1L _ Yi 'o_ c..t éc lŰo«  
hozzá.ju'_: intézett r_c ~'.-ereséselr teljesitéaére és  ar-
ra sz0 -rJ_tkOzh2.tl.k, ho ~~T .. tuc'_om '=.sukra jutott cs0-  
tcicet a rendelkezésükre 	acatokkal  es  bizonyi-  
tFl-ok?ra.l 	ttn ; v:'.zlat ki_°éretben az illetcl_es  
pol ári határ•'Lhoz juttatjk.  

5. §.  

i.zok a  katonai 1"ÖzeÜek É:s ivoL2oz(1;., r?.l : ik hivatalos  
hatalmukkal viE5z'a.élve .-.z előző §-okb2n kör  ili rt  
rc:.  dell_ez _ seset r..eLnzeúik, azonnal 1ct rtóztatan -  

a, le;_;közaleni l.tona i  ható  " Ln°.lr _.tr_ca,nclólL.  

6. §.  

7,,z a  r.)ndclet ki 11i rdetéuének nap jn lép életbe, s  
, azt  a ra•-~.;;~-ar kir_ 1; i bel  üminicztcr, a mz ~ y2r ki -  

r :ly  i icazs 	ruin is ztc r 6:7 a.._auTar hir:ll ~ ri hon- 

védelmi miniszter ha.jtjál, véLre,  

/Bp-ten, 1920. év junius hó 12-6n/ Simonyi-Seilacon  

áLnC!Orl' ra,1<_i r ,L1~1 ./ 	 . 
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7 . / C.. ' zefot.1:  

z ellenforrdalmi köz- ée k::.toni igr:zgatás hatalo- 

rajutsa 	megerősitése sor.in állndóan 

azt hancortatta, hogy f211épésének okc 	"alkotmá- 

a "törvénessé" és a "joLrend" elyreél- 
Azonban visszr(ilitani, ..aogtartani. 

csak -- rz addig kimunklt burzso6 jogelvek, a hatályos 

jogszabi-ayok semmibevételéveltudt7. 

tarts.ához esetenknt még sz'lkség volt a saját köz-

ponti szervei dltal hozott jogszip12jok megsértésére 

is. Felvetődik a kérdés, hogy mi késztette a közira.z-

gati és katonai szerveket arra, hogy a burzsoá jogok 

szabta kereteket átléojék? Az okok között objektiv 

és szubjektív okokat találunk. Az "alkotmányosság" a 

"törvényesség" nem biztositotta volna az ellenforra-

dalom hatalmát a dolgozó osztályok felett. Ezért vol- 

rkényszer,j_lve a burzsoé. jogelvek és hatályos 

jogszabdlyok megsértésére. 

Tegyük vizsgáL.t tárgyvd az objektiv okokat. Ezen 

bell is meghL.Aározó szerepe volt a gazdasági ténye-

zőknek. Az előzkben láttuk,. hog; az ellenforradalom 

hataomra jutával a megye gazdasdgi viszonyai rom-

•lottak. Ezt igazolj.::  a  kivándorlási  mozgalom kezde-

ményeze, a készi5.16 sztrájk. E tekintetben nem )7 . 1- 

tozott a  helyzet  1920. első felében sem. A szombat-

helyi katonai körletparancsnoks"g "védelmi osztál-

nak" 194-8/Véd./1920. sz. bizalms jelentése követ-

kezőképpen foglalja össze a dolgozó oszt ._11yoknál jobb 

körülmények között lévő "középosztály"  helyzetét:  

...az  általános nyomor  olyan nag;, hogy félő, hog; 

egg r:i.zkódst  kibír-e  a végsőkig elkeseredett és 
nyomorb_n szenvedő középosztály... Kétségbeesetté 

te::zi a helyzetet az óriási laksinsév. , sok tiszt-

viselő nem bir  háztartást  vezetni... rossz vért szü l . 

a hadi özvegyek körében a hadisegélyek részbeni 
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be z'1ntetése..." /128/ Vas meg; ;  ében a proletáriá-

tus a központi rJnde1kszécek ellenére sem adta át 

a iu telmat. A  hatalomátvétel ny ilt katonai terroron 

alapult. Ilyen objektiv tényezők mellett csak az 

erősz•kon, törvénysértésen alapuló hatalmi eszkö-

zök ra_.radtak az ellenforradalmi rendszer kezében 

hatékony eszközként. 

Az okok másik csoportjába sorozhatjuk a szubjek-

tiv tényezőket. Ezek között kell megemlitenünk, 

hogy Vas megyében már polgári demokrí.tikus for-

radalom idején, de kiváltképpen a Tanácsköztársa-

ság alatt kialakultak azok a belső és külső ellen-

forradalmi szervezetek, amelyek 1919. augusztus 1-t 

követően azonnal, vagy hamarosan funkcionálhattak. 

Az ellenforrad:.lmi szervezetekben is meghatározó 

szerepük volt a szélsőséges jobboldali elemeknek. 

/Dome László, Szomor alezredes stb./ 

Az ellenforradalom hatalomra jutásában a közigazga-

tási és katonai szervek szerepét vizsgáltuk, a két 

fő tényezőn belül is döntő szerepe volt a katona-

ságnak. De tévednénk, ha azt hinnénk, hogy más  ha-
talmi ágak /pld. biróság/ és tényezők /a klerikális 

reakció és pártok/ nem játszottak volna benne sze-

repet. De igen. Ennek ellenére azt kell-  mondanunk, 

hogy az utöbbiak a köz- és katonai igazgatás nél-

kül a rendelkezésre álló eszközeikkel nem lettek 

volna képesek a burzsoázia h.t-:.imának visszaállitá-

s á_ra., megtartására. 

Nézzük meg, hogy az ellenforradalmi rendszer Vas 

megyében a sokold•.lu összetett eszközeivel és mód-

szereivel milyen eredményeket tudott  felmutatni.  Az 
eredmény sajnos meglepő. Amit talán legjobban az 

1920. januári választások er ..dményeivel mérhetünk 
le. Vas neg;.gében akkor tiz választ6kerül e t volt. 
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Ebből kilencben az ellenforradalmi célkitüzéseket 

legjobban illusztráló és meg;valósitó Keresztény 

Nemzeti Egyesülés Pártja szerezte meg az orsz : g-

gyülési mandátumot. A Keresztény Nemzeti Egyesülés 

Pártja 1919. október 23-án jött létre több keresz-

tényszocialista párt egyesüléseként. /Keresztény 

Szocialista Gazdasági Párt, Keresztény Nemzeti Párt 

stb./ A programjában hangzatos célokat hirdetett, 

azonban a nagybirtok és nagytőke érdekeit szolgálta. 

Országos összesítésben a szavazatok 35,1 %-át kapt a  

csak meg. A pártok szövetsége csak a választásig 

tartott, amig mandátumokat megszerezték, majd ismét 

a különböző burzsoá irányzatoknak megfelelő pártok-

ra bomlott. /129/ 

E párt képviselőiként lettek megválasztva: Gr. Anb-

rózy---Migazzi István, Benicky Ödön belügyminiszter, 

Bleyer Jakab miniszter, Gyömörei György miniszteri 

tanácsos, Huszár Károly miniszterelnök, Lingauer 

Albin lapszerkesztő, Gr. Sigray Antal kormánybiztós, 

Thomas Ferenc esperes, Dr. Vass Ferenc egyetemi ta-

nár. A Vas megyei ellenforradalom vezetői győzelmü-

ket ünnepelték. Nagyhangu kijelentéseket tettek: 

"...az egész ország tisztelettel, csodálattal te-

kint Vasvármegye népére...Vasvármegye fehér zászló 

alatt megy a pT2.rlamentbe!" /130/ adták hirül az altra- 

lommal kiadott röplapjaikon. Valóban "csodálhatta't 

Vasvármegyét az egész ország, de azért, hogy milyen 

koncentrált ellenforradalmi hatás nehezedett rá. 
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8. 	 •  .  iorr ~:je ~ ;;Tzek:  

1./ Anton Lehár: Erinnerungen. Gegenrevolution und 

resteurationsversuhe in Ungarn 

1918-1921.  

:fien, 1973.  

2./ Budapesti Közlöny 1919. évi számai 

3./ Deme-Keleti: Az ellenforradalom  Vasvármegyében  

és Szombathelyen. Szombathely 1920. 

4./ Gergely Jenő: Keresztényszoci:listák politikai 

szerepe az ellenforradalom első 

éveiben. /1919-1923/ 

Századok, 1976. 2. szám 234-248 1.  

5./ Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919-1945. 

I. köt. Bp. 1956.  

6./ Karsai Elek: A  kormánybiztosok hatásköre és te-

vékenysége az ellenforradalmi rend-

szer első hónapjaiban. Levéltári 

Közlemények  1955.  

7./ Karsai-Pintér: Darutollasok  

3p. 1960.  

8./ Ki kicsoda? Bp. 1937.  

9./ i .iagyar életr.jzi lexikon 2. köt. Bp. 1969.  

10./ Kagyarország f öllbi rtokosai és földbérlői.  

Ep. 1925.  
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11,/ Nemes Derső:  Ellenforradalom története 

I.ag`rarorsz gon 1919-1921, 

Bp, 1962. 

12,/ Dr.  Samu 	A Hort'ty-korszak államfor- 

mája és jogrndszere. Ta-

nulmányok a Horthy-korszak 

államáról és jog,íröl. 

Bp. 1956. 

13a/ SiEray Antal: 
	NyuLatmagyarors zág és  az 

ellenforradalom, 

Uj Magyar Szemle 1920. 2, sz o 

14,/ Dr.  Sik Ferenc: 	Jogi megtorlás a Tanácsköztér- 

sas:l.g politikai szereplői el-

len /1919-1921. 

Jogtörténeti tanulmányok III, 
köt.  

Bp, 19740 

150/ Soós Katalin: 
	BurL;er_la,nd az aurópai politi- 

kában, 1918-19210 

Bp. 1971, 

16:,/ Törvények gyüjteménye /1912-1914/ 

17./ Dr.  Vargyai Gyula: Katon_.i igazgatás és kormány- 

zói jogkör 

Bp. 1971. 

18,/ Vas megyei Levéltár:  - Nyugatmaggyarország Kor- 

mánybiztosi elnöki és 

általános iratok. 
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— Vasvármegyei Főispáni 

elnöki és általános iratok. 

19./ Ve.sv_írmegye /polit ikai n_.pilap/ 
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8. JeEyzetek:  

1./ Deme-Keleti:  Ellenforradalom VasvrmeEyében éÚ 

S zombathelyen. Szor.:b_.thely 1920.  12. 1. 

2. / U.o. 15. 1. 

3. / U.o. 15. 1. 

4./ U,o. 150. 1. 

5./ U.o. 19. 1. 

6./ Anton Lehr: Erinnerun€er. GeEenrevolution und 

Resteurationsversiche in UnEarn. 

1918-1921. 
/Tovbbiakban: Lehr:  Visszaemléke-

zései/ 

':lien, 1973.  72. 1. 

7./ Lehr: Visszaemlékezések. Wien, 1973. 84-85. 1. 

8./ Lehár: Visszaemlékezések. Wien, 1973. 86. 1. 

9./ Soós Katalin: Burgenland az európai poltikában. 

1918-1921. 

1971. 25. 1. 

10./ Lehár: Visszaemlékezések. Wien, 1973. 95. 1. 

11./ Deme-Keleti: Az ellenforradalom Ve.sv_".rmeEyében 

és Szomb - . thelyen. Szomb thely,  , 1920. 

19 5-160, 1. 

12./ Iehr: Visszaemlékezések: "Tier_, 1973 ,  87-93. 1. 

13./  Deme-Keleti: Az ellenforradalom VasvármeEyében 

és  Szombathelyen. Szombathely, 1920. 

182.  1. 

14./ U.o, 184. 1. 
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15./ U.o. 191-192. 1. 

16./ Vasv rraebye, 1919. szept. 30. sz. 3. 1. 

17./ Leh•zr: Visszaemlékezések. '.lien, 1973. 95. 1. 

18./ U.o. 103. 1. 

19./ Vas megei Levéltár /Tov" bbiakban: Vam. L. / 

Nyugatmagyarorsz égi Kormánybiztos /TovAbbi-
akba.n: Nym. Korm.bizt./ Elnök /Tovbbiakban: 

Eln.f 1919. 23. 

20./ Lehár: Visszaemlékezések. Wien, 1973. 113. 1. 

21./ U.o. 97. 1. 

22./ Sigray Antal:  Nyugatmagyarország és az ellen- 

forradalom. 

Uj Magyar Szemle 1920. 2. sz. 152. 1. 

23./ Vam. L. Nym. Korm.bizt. Eln. 1919. 67. 

24./ Vam. L. Vasv:;rmegye Főispán Elnöki. 1920. 125. 

25./ Vasvármegye, 1919. szept. 13.  sz. 3. 1. 

26./ Vasv='rmegye, 1919. szept. 14.  sz. 3. 1. 

27./ Vcsv _`. rmegye, 1919. szept. 20. sz. 3. 1. 

28. 7 Vam. L. Nym. Kormbizt. Eln. 1919. 30. 

29./ Dr. Sik Ferenc: Jogi megtorlás a Tanácsk öztár-

saság politikai szereplői ellen /1919 -1921/ 

Jogtörténeti tanulmányok III. köt. 

Bp. 1974. 57. 1. 

30./ Dr. Samu I.iih4: A Horthy-korszak államformája 

és jogrendszere. Tanulmányok a Horthy-korszak 

államáról és jogáról. 

Bp. 1958. 23-24. 1. 



31./ Dr. Vargyai Gyula: A katonai igazgatás és az 

ellenforradalmi ál1^.m keletkezése. 

Pécs, 1967. 5. 1. 

32./ Lehár: VisszaemlékezéseJ. '.7ien, 1973. 100. 1. 

33./ Soós Katalin: Burgenland az európai politiká- 

	

ban. 	1918-1921. 

	

Bp. 	1971. 	10-36. 	1. 

34./ Vam. L. Nym. Kormbizt. Fln. 1919. 

35./ Vasv_írmegye, 	1919. 	szept. 	10. 	sz. 

szep t. 	13. 	sz. 	3. 	1. 

36./ Vasv"rmeg:, e, 	1919. 	szept. 	23. 	1. 

37./ Vasvármegye, 	1919. 	szept. 	23. 3. 

38./ Vasv'rmeg;Te, 	1919. 	szept. 	30. 	2. 

47. 

1-2. 

1. 

1. 

1. 

1. és 

39./ Lehár: Visszaemlékezések, Fdien, 1973. 105. 1. 

40.7 Soós Katalin: Burgenland az európai politiká-
ban. 1918-1921. 

Bp. 1971. 33. 1. 

41./Lehár: Visszaemlékezések, Wien, 1973. 106. 1. 

42./ Iratok az ellenforra.d -_:lom történetéhez. 
1919-1945. I. köt. 

Bp. 1956. 125-127. 1. 

43./ Vam. L. Nym. Kormbizt. tatalános 1920. 1382. 1. 

44./ Vam. L. Vasvármegye Főispán f1talános 1921. 35. 

45./ Si`ray Antal : ITy ugatmagyarors zág és az  ellen- 
forradalom. 

Uj T.: g: ar Szemle. 1920. 2. sz. 150. 1. 
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46./ U.o. 149. 1.  

47./ Leh.7á.r: Visszaemlékez étek. ':'ien, 1973. 103. 1.  

48./ IiaEyar életrajzi lexikon 2, köt, 1969. 625. 1. és  
Iiagyarorsz _ g földbirtokosai és földbérlői.  
Bp. 1925. 437. 1.  

49./ Ki kicsoda?  

Bp. 1937. 133. 1.  

50./ EeEyar életrajzi lexikon. 2. köt.  

Bp. 1969. 346. 10  

51./ Karsai Elek: A kor.i.inybiztosok hat."sköre és te-  

vékenysé6e az ellenforradalmi  rend-

szer élső hónaD  j  aibn. /tov bbiak-  

bn n: A korm'.nybizto;;ok ha  tásköre. ,./  

Levéltári  Közlemények 1955. 233. 1.  

52./ Vam, L. Yym. Kormbizt . Lln. 1920.  285.  1,  

5 3./ Vam. L. U.o, 1920. 6.  

54./ Karsai-Pintér: Darutollacsok.  

Bp. 1960. 184-186. 1.  

55./ Buda2sUti Közlöny 1919. `.u,, 23, 92. alz.  

56./ Vail. L. Nym. Tior.bizt. Eln. 1919. 246.  

57./ 	 ~L~tal: ? `'u  „,~ t; •  .~~~ rol s z:~:" es  az ellen- 

forradalom 

llen-

forradalom 

 

Uj L.aLyar Szei:1e 1920. 2. sz. 148. 1.  

58./ Bud^.pe 9ti ;íözlöny 1919. 111.  m.  

./ 	
,  

59 	'L%Y'.3^; ~`lel.: iio=`i.~nybi ztosok  

i::;zle:.én;,;::'_c 1955. 225. 1.  

6C./ v m. L . 	;:or:al,i zt. _,ln. 1919. 126. 1,  



• Vpm. 	 _it. :1 19. 1 5:0 

62./ U.o. 1920. 1 04. 
63.7 U.o. 1920. 1 04. 

64./ U.0. 1319, 172„ 

65.7  Var.  L. 	Eln, 1919. 3. 

• VP,m, T. IT:rm. Koz:lbizt. 	1939. 362. 

• 7.2"1-1. 	1919. 437. 

62.7 Vam, I. U.o. 1919. 529, 

69./ Dr. 73amu rih6.1y: A Horthy-korzak cIllamformja 

joL,rendszere. TF.nulm6.n:ok a 

Horthy-korc ,zak'..11am6./.61 es jo-
-64-r61 

Bp. 1953 ,  30. 1. 

70.7 Dr. Sik Fercnc: Jo_i ire_Lorls a 7anj,cskUzt"rsa- 

s'„ polii_ai 3zar9161 ellon 

'rL-„nr(c- c, 'Lon. 1919-1921. 

Jo_t":2t:noi 

3p. 1374. 68. 1, 

71./ Vam. L. Vc-,v'zmec 	:)t. 1319. 120. 

72./ Van. L. Ii. 1:ormouizt. 'lt. 1919. 572, 

73./ Vc -, , 	U.o. 1919. 1562. 

74./ 'Jr. 	l'orenc: Jo:i mctor3»c 	Taa:csközt -',rsa- 
s - L politnni .,zereplGi ellen 

Larop2sz'on /1319-1921/ 

Jo_tör6neti tanulm.:11:-ok ITT.köt. 
Bp. 1974. 67. 1. 

757 Yam. L. K7,71. 	 :ln. 1320. 135. 



76./ Tr to'__ a z elle:i forr : alo._. t:;rt6noté.lez  

köt. . T . '_rö ~ .  
Ep. 19 5 6 . 240-241. 1.  

77./ Dr. Samu 	Horthy-korszak  ::.1_ ~or•m~.~~. 

é^ joLrenc_szere. TanL_l:-:Z:nJolf a  

Horthy-korszak Mala  ír•él a jo-  
olcról.  

Bp. 1958. 20. 1. 

78./ Vasvr,leuy e , 1919. nove_:ber 30. sz.. 2. 1.  

79./ Iratok az ellenforradalom történetéhez 

1919-1945. I. köt,  

Bp.. 1956. 120-121. 1._  

80. / Ne -:es Dezső: 	e11enforradalom története I.:a-  

sy2r•orsz "con. 19 19- 1921.  

Bp. 1962. 37. 1. 

81./ I,ar;ai-Dintdro DarutollLsok. 3p. 1960. 184-186. 1.  

82./ ITe:_ms Dezső: _Lz ellenforr^dalom. tört6ncte aLyar-  

orsz on 1919- 1921.  

Bp. 1962. 46. 1,  

83.7 Vasv`rme`; -;.re 1919. szept. 10. sz. 3.  1. 

84./ Vam. L. U.o. L t. 1920. 1106.  

86.7 Budapesti Iiözlön;;T 1919._AIL. 11-i sz. és Vws-  

v rmesye 1919.   nov. 14. sz. 3. 1.  

87./ VaYl. L. ITym. Ko  rabi  zt. eln. 1919. 238. 1.  

88./ Vasv :rr: :;(ye, 1919. november  16. sz. 2. 1.  

89./ Vam. L. I?ym. IiOri:?bi zt . Bln. 1920.  237.  

90./ 	Vistizo .emlé'Lezc:sel.e 7ien, 1973. 113. 1.  
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91./ Uoo. 103 0 1, 

92./ Vam. L. 1?jrm. Kor.abizt. :ln. 1919. 80 

? 3 . / I-r•atok az ellenforradalom történetéhez 

1919-194 5 . I. köt. 

Bp, 1956. 161. 1. 

94./ Deme-Keleti: Az  ellenforradalom Vasv: r- 
megyében éÚ Szoiabathclyen. Szombathely 

1920. 182-183. 1. 

95 ./  Vasv:rmegye, 1919. aug. 10 ., sz. 3. 1. 

96./ Deme-Keleti: Az  ellenforradalom VPsv .rme- 
gyében ás Szombathelyen. 

Szombathely 1920. 190. 1. 

97./ Vasv•'.rmeu-e, 1919. szept. 20. sz. 2-3. 1. 

98./ Demo-Keletig Az ellen.tiorr•dalom Vasv :`.rme-

g-Tében és Szombathelyen. 

Szombathely 1920. 190, 1. 

9 9 ./ Vasv .irmeEye, 1919. nov. 29. sz. 1-2. old. 

100. / Vam. L. TIym. Kormbizt. fit. 1919. 190. 

101. / Vam. L. 11m. Kormbizt. Uln. 1919. 7 . 

102./ Vam. L. ITym. Kormbizt . Lt. 1920.  697. 

103./ Dr. VarÚyai Gyula: K tonai igaz&..t s és kor- 

m.•_n;; zéi jogkör 

Bp. 19 71. 107. 1. 

104./ U.o. 108-1090 1. 

105./ V^ . m. L. Va:,v"r•megye Főisp«n Dln. 1921.  25. 

106. / Dr. Var•g;,Tai Gyula :  K_.ton i 	ás kor- 
m:ínyzói jogkör. Bp.1971. 42.1. 
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107./ Vcr:l. L. I?yt:1. Korr..bi zt . Eln. 1919.   246. 

108./ Va.m. L. N;;Tm. Kormbizt . Eln. 1919.   52. 

109./ Vam. L. U.o. 1919. 91. 

110./ Vam. L. U.o. 1919. 336. 

111./ Vasv " -r•megye, 1919.   aug. 10. sz. 3. 1. 

112.7 Vam. L. Nym. Kormbizt. Lln. 1919. 77. 

113./ Vam. L. U.o. 1919. 36. 

114./ Vam. L. U. o . 1920.  229.  

115./ Vam. L. Vasvármegye Főispán Eln. 1920. 44. 

116./ Vam. L. Nym. Kormbizt. Ált. 1919. 700. 

117./ Vasvirmegye, 1919. nov. 30. 3. 1. 

118./ Vam: L. Nym. Kormbizt. fa t. 1920. 1317. 

119./ Iratok az ellenforradalom történetéhez 
1919 -1945. I. köt. 
Bp. 1956. 372. 1. 

120./ Vam. L. Vasvírmegye Főispán Ált. 1921. 18. 

121./ Vasv rmegye, 1919. _ , ug. 17. sz. 3. 1. aug. 19. 

3. 1. és szept. 19. sz. 3. 1. 

122. / Vam. L. Nym. Kormbizt. Eln. 1920. 69. és ált. 
1920. 1167. 

123./ Vam. L. Nym. Kormbizt. fit. 1919. 110. 

124. / Vam. L. Nym. Kormbizt. Eln. 1919. 163. 

125./ Vam. L. U.o. 1919. 163. 

126.7 Vam. L. Vasvármegyei Főispán fa t. 1919. 136. 
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127./ Vam. L. I?yr_i. Kormbizt.  ~ln. 1919.   299.  

128. / Vam. L. Nym. Kormbizt. Lln. 1920. 2 5 9 . 

129./ Gerely Jenő: A keresztényszocialisták po- 

litikai szerepe az ellenforra-

dalom első éveiben /1919-1920/ 

Sz:izadok, 1976. 2. sz. 234-248. 1. 

130./ Vam. L. Norm. Kormbizt. á.1t. 1920. 504.  



- 113 -  

Témavá zle.t és tartalomjegyzék:  

1./ 	Az ellenforradalmi hatalom átvé- 

tel előkészitése és végrehajt-ása: 	1 

2 ,/ 	Az ellenforradalmi hatalom ideo- 

lógiai alá -V, maeztása, az alkalma- 

zott közi ~~azgatsi és katonai esz- 

közök és módszerek saVtossigai:.. 	12 

3../ 	A Hyugatmagyaro ,rszgi Kerületi és  
Vasvá.rmegyei kormÚnybiztosság:.... 	19 

3.1. 	A kormánybiztossá" létrejöttének 

okai:  . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 . .  19  

3.2, 	A kormánybiztoss6,gok szervezeti 

felépitése, ,hatjskörtk és tevékeny- 
ségüko ............................ 	23  

3.3.. 	A rendészeti megtorláse........... 	31  

4.7 	A n7ugatmagyar•orsz6gi és vasvárme-  
gyei  Katonai Par ~ .ncsnoksgok: . . . . . 	37  

	

4.1. 	A katonai szervezet létrejötte és 

tevékonysé;ének főbb  területeié... 	37  

	

4.2. 	A katonai szervek "nyomozás' tevé- 

kenységeé ......................... 	40  

	

4.3. 	A köz- és katonai igazgatás egymás- 

hoz valé 
	

46  

5./ 	Ellenforradalmi célokat szolgáló 

sajátos uj szervezeti formáké...,. 	51 



- 114 -  

5.1. 	A k :tonai szervek ir:5.nyit ísa, befo- 

lvsorsa alatt lló szervezetelv°  0  . 	52  

5.2. 	_z közigazgat-ísi é; k:ttonai szervek  

közUs irdnyitdoa alatt L'.l1ó  szer-

vezetek:...........................  

6./ 	.i. magyar  belügyminiszter 191-1920.  
évi rendeletei e 0  O  O 0 0 0 O O 0 0 O 0 0  0  0 0 0 0 0 0  

6.1.. 	A forradalom vivmanTrait vezélyezte-  
tó egyének rendőri felür7y elet al  
helyezésének é.. őrizet  al :" vételének 
szab = lyozdsárhlo 0. 0 0 0 0 0 C O C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	58  

6.2o 	Az alkotm nyozó nemzetgyülési vá-  

lasztd sokrcíl szóló  1919; 1urV. nép-

törvény véLrehajt ~.sa 	60  

6.3. 	A  rendőri  büntető biráskod.ir ideiL-  
lenes s zab:ayo z  ísdrúl és végreha j tá- 

63  

6.4. 	Az allar!1 bizton  s "ga vagy 	t ~  rsadal-  
mi rend.  és  béke szempontjdból,-  v_ lű-  

mint a  '•:ö zbiztonsdLra veszélyes, a.g-  

glyos és gyanus, ugyszintén LazJasL:-  
Li okolvb ` l '_v _ros e{,;:  ének rend :;ri felü-
gyelet al•" holJezéuéről, őrizetbe véte- 
léről 6s lntcrn 1a r "i ~ .  . • , • , • , , . . 	68  

6 0  5 . 	A  belügyminisztérium  kebelékében  
szervezett  nyomozó osztly m:_köv?6sé- 

55  

58  

84  



- 115 -  

6.6. 	r. katonai hat -'ok  é;; közeek, ille-  
tóleL ?,ai,onai n - , - omozók polL:Lri szeu.é-  

1T-ekkcl szemben való elj : r'. s L',nak .!:aeL-  
szntett:sár•ól, illetóleL  korl ~~ toz's_`- 

85  

70/  GÚs ze  foL:1 .  CA S e . . . . . .. . • • • • . • 0 . 0 0 . . 0 0 0  ~ 8  

8./  Forr  7
lJ 6110  . • • • • . 0 0 0 0 0 • 0 0 . . . . . . 0 0 . 	 91  

	

9./ 	JeguTzeteko 00  ................. 00 ...... 	94  

	

10./ 	lll ~~sztr ciók ~ .......................103 





FRIDEICH. ISTVÁN (HADt?GY). 

Friedrich Istvn hdyrninI zter 



Friedrich Istvé.n  had~ivymir_ ~_r •ter 





- 10G - 

1 











Felvonulók csoport`[ 





91'T g  ezEq  
suaoop oszaQ T.b~ZBdasp•.z~ .. 
 . . . . . . . .  . . . . : E G~ L'  svue4 TmaqaEa•nzsq. souvr za~g•1Q  x~~  R  

qpeoTeo3 
.  . 	. • • . .  . . 	. . 

~~~  

:  seTa4T 11 icumpeTx  

 

(I'. ' 

 

• r~ $~ :  r~  
%y~..,•,~y,S~  

~oavy  ~ .  

. • •  • . 
 .6T' ~ 	

` Fa  -  ~ ? 3 . daz s  66L6T  

'T9qIRT90  

—aNauTo oTen ueqse4.nbu931 e sa Te49n eqs-941eT xeuPsasw+nfuox ex92:3u 4  

Tupe4V xaCPaxsenTzs uqq.n esaq.TZSaxTo q,eTesTq e 4sa2exeqsa q,Tex$TTem 
 

'.Sem e44o4TdeTT9 tzgq .erdeu qsToqn deuqq XTpemxBq  

.qqoqTmezs 1941e49Azegz931 e  49CepT,zv4eg TqqosaxSeT xeuve .94Vnzaq  s9  

xeuasaqTzeaxTe q.eTESTq e Neme '  esug.ezas.eg,eg eme xutleaTnsoeaB4 mounTq  

—Te3 49vaTenT3 senTzs sseq.nTg sczsse3csa pegeza ueae2 •xaCpesaorzs  

TuTVaTqiiem 4ze Ineu'masaxTe3 Te44e1e4zsT4  qasazexeqsa Tsoqxep nmTo 

• • 	• 	• 	•  
Oz61-6161 uaq9S0am 	Tazoxzsa Teuo4e7 Be  Ts4e0zeStz931 xeu9sV4n?  

. 
 esmoTeg.eg sazspuas TmTepesso3uaTTa zy :3asz92 TICSataung  e~Te~taTTo:: 

10s.94nTg sczsea?osS  

s.9ue4 TmaqaSSa •nz sq.  
7pus.z9qnTa souU 20911•41  

 

oTO e qsezssTP qp T :qeTxaTTe ➢d  
•e4eTsatzs  TsciTa  :s941.91 

 aa szgr TESataung  

 

 

•6G6T/S9 —ST  

• 	•  

• 



13irr..~ ala  t  

Iiticnhogyi József:  Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutásinak  

közigazgatasi 6s katonai eszközei Vas hegy©bon  

1919-1920, 4110 dMiiori disszertáoiö járó!.  

A dolgozat k szitó jómOk timavalasztaaat több körülmény  

is  indokolta;  a megye földrajzi fekvése /Ausztrikval szomszédos/,  

az ellonforradalua erűm viszonylag koncentrált jelenléte, araini  

oz az órtokozésbűl is kittluik Vas megyében igen kortan kiópiiltek  

az ollontorradalzai szervezetek, a  nem  utolsó sorban az erőszak  

apparátus meghatározó szerepe a Horthy -fasizmus rendszerónok  

létrejöttében. Ilyen  körülmények között az utolsóként jelzett  

kérdésnek a vizsgálata fontos feladata Iaolytörtónoti kutatóinknak.  

)isszortúciö fában a szesz $ számos fontos Usszofüggóaét  

tárja fol a nyugatrnagyn 'orsz gi ellenforradalmi azorvezkeasnek,  

a Horthy-fasizmum eröszakszorvezetei kgpiilé.MMk. Különösen jól  

sikoriilt részei a dolgozatnak az ellenfor adilssi rendszer kato-

nai szervezeteit ős a kiilönbözG riogtorlésokat /pld. az u.n.  

rendészeti megtorlás 31-37.  old./ tárgyaló részek. 2rénye az  

a iörekvóao isi c szorzanak, bogy a fontosabb megyei vonatkozá-

sokat az országossal egybevetve lett tárgyapi, Viszonylagos  

tényanyag gazdagsága is értéke a 011106004  

Kivamatos lett volna azonban aliduy bérdór elmdlyiiltebb  

elemzéses *► pld. nem elégséges csak jel ani a Horthy-fasizmus  

demagógiája!  a  köz- ős katonai igazgatás egymáshoz való viszo-

nya* is árnyaltabban kellett volna eleimezni. A disszortáoiö tor-

jodelméhez képest /90 old. szgvages rósz!/ tulzottak sok az  él-

talénos rósz. A belögyminiszter rendeleteit /1919-1920./ közel  



30 oldalban ismerteti, oz OYai;,oz•latilag olbagylotó lott volna.  

De tiaivitbe tfirvdnyeseGcot feltételozn.i 6s várni no ollorforra-  

daLni rendszertől /30. old./  

Ugy-anakkor órtólo dolco•t,atna2t a felhasznált irodalom  

ds lovóltári források viszonylagos gezdaca~,,~a. Mindozok u].ap--  

An a disszert€icsiGt rite minősitlsaol javaslom olfogadni.  

Szeged, 1979.  október  29.  

/Dr. Ráoz János/  

egyetemi tanár  


