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1919 –
A nagy szétesés

• Az Országgyűlés Hivatalának 
Közgyűjteményi és Közművelődési 
Igazgatósága és a Magyar 
Történelmi Társulat 1919 – A nagy 
szétesés címmel 
történettudományi konferenciát 
szervezett. 

• A konferencia fővédnöke Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke 
volt. 

• A konferencia levezető 
elnöke Hermann Róbert, a 
VERITAS Intézet kutatócsoport-
vezetője és egyben a Magyar 
Történelmi Társulat elnöke volt.







Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Bellavics István, az Országgyűlés Hivatala közgyűjteményi és 
közművelődési igazgatója megérkezik (Fotó: POLAKIA MAGAZIN/Buskó András)







Bellavics István, az Országgyűlés Hivatalának közgyűjteményi és közművelődési igazgatója köszöntőjében Károlyi 
Mihályról kifejtette, az Országház előtti téren a népköztársaság kikiáltására várakozók csodát reméltek tőle, de 
béketárgyalás helyett diktátum, társadalmi rend helyett zűrzavar, terror és idegen megszállás lett osztályrészük.



Hatos Pál, a Kaposvári Egyetem 
rektora arról beszélt, hogy Károlyi 
Mihály politikáját kezdettől fogva a 
sodródás, a szédület határozta meg. 
Úgy vélekedett, hogy Tisza István 
meggyilkolása bizonyosan nem az ő 
megrendelése volt, de tehetetlen volt 
a bűnösök felkutatásában. 

Hatos Pál megfogalmazása szerint a 
gyengeakaratú Károlyit és 
szociáldemokrata barátait nem 
a nemzet felszámolására tett kísérlet, 
hanem nemzeti elkeseredés és 
megaláztatás vitte végső soron 
bolsevik karokba.



Magyarországot száz évvel ezelőtt, 1918. őszétől 1920. nyaráig, egy felszámolási kísérlet 
megbénította, önvédelemre képtelen volt – hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke csütörtökön az 

Országházban a korszakról rendezett történettudományi konferencián.



Kövér László az 1919 – A nagy szétesés című tanácskozást megnyitó beszédében az első világháborút 
követő időszakról úgy fogalmazott: „azokban az években bejártuk azt az utat, nemzeti kálváriát, amely 
az országunk szétdarabolásához vezetett”.

Trianon következményeit sorolva felidézte, ezen az úton elveszítettük történelmi területünk 
kétharmadát, magyar ajkú nemzettársaink egyharmadát, akik idegen államok fennhatósága alatt 
jogfosztott, megalázott, alávetett kisebbségi sorba kerültek.

„A politikában és a történettudományban egyaránt vannak megkerülhetetlen kérdések és 
elodázhatatlan válaszok, amelyeket egyszer meg kell fogalmazni és ki kell mondani” – vélekedett a 
házelnök.

Ilyen kérdésként fogalmazta, hogy kiket szolgáltak azok a magyar állami vezetők, akik 1918 
novemberében lefegyverezték a magyar katonákat. Szintén ilyen kérdésként említette Linder Béla 
politikai karrierjének megfejtését, aki a Károlyi-kormány hadügyminisztereként kijelentette, hogy soha 
többé nem akar katonát látni, majd 1921-ben el akarta szakítani Baranyát Magyarországtól.

Kövér László annak a bonyolult korabeli érdekkörnek a bemutatására is javaslatot tett, amely jóval 1920 
előtt konkrét politikai és katonai forgatókönyvet tervezett Magyarország feldarabolására.
A Tanácsköztársaságról szólva kifejtette, száz év távlatából a történettudománynak egyetértésre kellene 
jutnia abban, hogy 1919 tavaszán államcsíny történt, amelynek eredménye egy külföldről irányított, 
bolsevik terrorképződmény lett.

A jelenre utalva Kövér László ugyanakkor azt hangoztatta, hogy mi magyarok jelenleg visszafelé tartunk 
azon az úton, amelyen száz esztendővel ezelőtt pusztulásba akartak küldeni bennünket. Erősebbnek 
bizonyultunk, mint azok, akik le akartak bennünket törölni a térképről.



Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntőt mond az "1919 - A nagy szétesés" című konferencián a 
parlament Felsőházi termében 2019. november 21-én.FORRÁS: MTI/KOVÁCS TAMÁS





Ifjabb Bertényi Iván történész „Magyarország és a nemzetközi helyzet 1918-1919 fordulóján” 
című előadásában megállapította, az első világháború utáni békerendszer nem tudott békét, 
megnyugvást és stabilitást hozni az kontinensnek.



Anka László, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár a „Kibontakozási programok 1918 őszén” című 
előadása



Hatos Pál, a Kaposvári Egyetem rektora „Károlyi Mihály gróf 1918-1919-ben” című előadásában arról beszélt, hogy 
Károlyi Mihály politikáját kezdettől fogva a sodródás, a szédület határozta meg. Úgy vélekedett, hogy Tisza István 
meggyilkolása bizonyosan nem az ő megrendelése volt, de tehetetlen volt a bűnösök felkutatásában. Hatos Pál 
megfogalmazása szerint a gyengeakaratú Károlyit és szociáldemokrata barátait nem a nemzet felszámolására tett 
kísérlet, hanem nemzeti elkeseredés és megaláztatás vitte végső soron bolsevik karokba.









Horváth Csaba „A munkásmozgalom, mint politikai alternatíva” című előadása







Hamerli Petra, PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLITIKATUDOMÁNYI ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK TANSZÉK
„A Tanácsköztársaság nemzetközi visszhangja és kapcsolatai” című előadása





Az Ötödik alosztály – Vörösterror az Országházban című dokumentumfilm 
történészszemmel



1919 a modern magyar történelem egyik legsötétebb 
éve. Az I. világháborúban végletekig kimerült ország még 
a vereség kínjától szenved, a forradalmi kormányzat 
képtelen úrrá lenni a gazdasági és politikai válságon. A 
káoszt kihasználva összeesküvők szűk csoportja ragadja 
magához a hatalmat, és 1919 márciusában kikiáltja a 
kommunista tanácsköztársaságot.
A Tanácsköztársaság idejére az Országház a rémuralom 
háza lett: itt rendezték be a politikai rendőrség bázisát, 
és itt kaptak helyet vallatásaikhoz a hírhedt ötödik 
alosztály tagjai is.
Hogyan történhetett meg mindez? Kik voltak a 
tanácsköztársaság fenntartói és hóhérai? Hogyan lett az 
Országház a kegyetlenkedések színtere?
A Tanácsköztársaság 100. évfordulójára készült Ötödik 
alosztály – Vörösterror az Országházban című 
dokumentumfilmből a nézők megismerhetik a 
kommunista uralommal elszabadult brutalizáció
gyökereit és működésmódját, valamint az 1919-es 
országházi eseményeket.
A látványos dokumentumfilm 15 színész 
közreműködésével, animációs betétek és archív 
felvételek felhasználásával készültek el. A filmben a 
korszak elismert kutatói: Hatos Pál, Szabó Viktor, és 
munkatársunk, B. Müller Tamás segítenek megérteni a 
vörösterror jelenségét és az 1919-es országházi 
eseményeket. A film az eddig két kiadást megélt, B. 
Müller Tamás kutatási eredményeit közreadó Vörösterror
az Országházban, 1919 című könyvön alapul.



1919 a modern magyar történelem egyik legsötétebb éve. Az I. világháborúban 
végletekig kimerült ország még a vereség kínjától szenved, a forradalmi kormányzat 
képtelen úrrá lenni a gazdasági és politikai válságon. A káoszt kihasználva 
összeesküvők szűk csoportja ragadja magához a hatalmat, és 1919 márciusában 
kikiáltja a kommunista tanácsköztársaságot. A Tanácsköztársaság idejére az Országház 
a rémuralom háza lett: itt rendezték be a politikai rendőrség bázisát, és itt kaptak 
helyet vallatásaikhoz a hírhedt ötödik alosztály tagjai is. Hogyan történhetett meg 
mindez? Kik voltak a tanácsköztársaság fenntartói és hóhérai? Hogyan lett az 
Országház a kegyetlenkedések színtere? A Tanácsköztársaság 100. évfordulójára 
készült Ötödik alosztály – Vörösterror az Országházban című dokumentumfilmből a 
nézők megismerhetik a kommunista uralommal elszabadult brutalizáció gyökereit és 
működésmódját, valamint az 1919-es országházi eseményeket. 

Rendezte: Borbás Barnabás, Réti László 
Fényképezte: Szalai Márk 
Animáció és grafikai tervezés: Köllőd Márton, Szita Barnabás 
Narrátor: Szatmári Attila 

Az Ötödik alosztály – Vörösterror az Országházban az Országgyűlés Hivatala 
Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság gondozásában készült.



Az Ötödik alosztály – Vörösterror az Országházban című dokumentumfilm





Bödök Gergely „A terror anatómiája, vörösterror, fehérterror” című előadása





Ligeti Dávid, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
„Hadsereg a változó politiki viszonyok között” című előadása





Perczel Olivér  „Magyarország román megszállása” című előadása



Az 1919-es magyar–román háború magvát az erdélyi románok vetették el
1918. december 1-jén, amikor kimondták Erdély csatlakozását a Román Királysághoz. 
1919 áprilisában a kommunisták átvették a hatalmat Magyarországon, a hadsereg pedig 
megpróbálta visszafoglalni Erdélyt, kirobbantva a háborút. A háború, melynek utolsó 
szakaszáig mindkét oldalon több mint 120 000 katonát vetettek be, 1919. augusztusában 
ért véget a Magyar Tanácsköztársaság bukásával, illetve Magyarország jelentős keleti 
területei és Budapest román megszállásával. A román csapatokat 1920 márciusában 
vonták vissza Magyarországról.



Nánay Mihály, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke
József főherceg a „homo regius” című előadása



Vitéz Habsburg–Lotaringiai József 
Ágost (ismert még mint Ausztriai József 
Ágost főherceg, teljes nevén József Ágost 
Viktor Kelemen Mária,
németül: Erzherzog Joseph August von 
Österreich; Alcsút, Ausztria–Magyarország, 
1872. augusztus 9. –Rain, Nyugat-
Németország, 1962. július 6.), a Habsburg–
Lotaringiai-házból származó osztrák
főherceg, magyar királyi herceg, honvéd 
tábornagy, a Felsőház tagja, aki 1918 
novemberében a Magyar Királyság királyi 
helytartója, majd a Magyar Népköztársaság
kormányzója 1919 augusztusában. 
A Horthy-korszak aktív szereplője, 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.





Gali Máté, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár „Horthy Miklós útja a hatalomig” című előadása





B. Müller Tamás történész, az Országgyűlés Hivatalának munkatársa 
„Új igék új színpada: az Országház tér 1918/1919-ben” című előadása









Csorba György „Új igék új színpada: az Országház tér 1918/1919-ben” című előadása



Zárszót mond Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke







Forrás:

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/11/21/kover-laszlo-1919-magyarorszag-xx-szazadi-felszamolasi-kiserlete-volt

https://www.youtube.com/watch?v=2-LDq9zT1Uo&feature=youtu.be

http://ujkor.hu/content/az-otodik-alosztaly-vorosterror-az-orszaghazban-cimu-dokumentumfilm-torteneszszemmel

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/11/21/kover-laszlo-1919-magyarorszag-xx-szazadi-felszamolasi-kiserlete-volt
https://www.youtube.com/watch?v=2-LDq9zT1Uo&feature=youtu.be
http://ujkor.hu/content/az-otodik-alosztaly-vorosterror-az-orszaghazban-cimu-dokumentumfilm-torteneszszemmel

