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A felíveléstől a stagnálásig. A Heimwehrek 
magyar és olasz kapcsolatai (1927–1929)
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Az első osztrák köztársaság működését az 1918. november 12-i kikiáltásától az 
1938. március 12-én végrehajtott német bevonulásig a legkülönbözőbb meg-
osztó vonalak nehezítették, amelyek végighúzódtak a közigazgatástól, a társa-

dalmon át az ideológia minden területén.1 A monarchiát felváltó államforma a szövet-
ségi köztársaság jelezte és visszatükrözte a szervesen, évszázadok alatt kialakult tarto-
mányi felosztást. Azonban a tartományok léte, nem csak területi, közigazgatási, törté-
nelmi, gazdasági és társadalmi megosztottságot jelentett a korszakban, hanem a külön-
böző tartományi identitások párhuzamos továbbélését és elsőbbségét is eredményez-
te. Ennek a szervesen kialakult megosztottságnak köszönhetően nem létezett a két vi-
lágháború között egységes osztrák éntudat, mint a nemzeti/szövetségi identitás elő-
feltétele. Ernst Bruckmüller osztrák történész ezt az állapotot „fundamentális, kollek-
tív identitásválságnak” interpretálta.2 A megosztottság a Heimwehr mozgalom eseté-
ben is számos területen konstatálható volt. Minden tartománynak megvolt a maga 
Heimwehr-alakulata, sőt voltak olyan tartományok, mint például Bécs városa,3 ahol 
több jobboldali félkatonai fegyveres mozgalom is tevékenykedett egymással térben és 
időben is párhuzamosan az 1920-as évek végén. 

Az ifjú köztársaság megalakulásától kezdve az osztrák társadalom ideológiailag 
rendkívül megosztott volt, amely az egész korszakon áthúzódó, több száz áldozatot 
követelő hosszú hideg polgárháborúban öltött testet. A politikai élet két, egymástól 
markánsan különböző táborra oszlott, létezett egy bal- és egy jobboldal, saját ideoló-
giával körülbástyázva, egymás iránt egyre csökkenő toleranciával. Ez a politikai, ide-
ológiai megosztottság csapódott le a lakosságban is. A társadalmi széttagoltságot és 
erőszakra való nyitottságot jelezte, hogy a civil lakosság nagy számban képviseltette 
magát a sokszínű jobboldali (Heimwehrek) és az egységes baloldali (Schutzbund, véd-
erő) félkatonai szervezetekben. 
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A Heimwehrek felemelkedése (1927)

A Heimwehr (Honvéderő) szó gyűjtőfogalom az Ausztriában a két világháború között 
működő jobboldali paramilitáris szervezetek megnevezésére.4 Az első világháború vé-
gén kezdett alulról induló önszerveződéssel kialakulni, elsősorban ön- és területvédel-
mi célokból. Azon tartományokra jellemző korai kialakulásuk, amelyeket a szomszé-
dos országok fegyveres egységei területszerzés céljából fenyegettek. A külső veszéllyel 
szemben viszonylag gyorsan kialakult egy össztartományi vezetés. A tiroli Heimwehrek 
Olaszországgal szemben igyekeztek Dél-Tirolt megvédeni, ahogy a karintiai és stájer 
szervezetek az új délszláv állam katonai alakulataival küzdöttek. A nyugat-ausztriai 
Heimwehr-szervezetek szoros kapcsolatokat ápoltak az 1920-as évtized első éveiben a 
hasonló ideológiát képviselő bajor szervezetekkel.5 Burgenlandban, az „ajándék” tarto-
mányban – részben a késői integráció miatt – kicsi volt a Heimwehrek társadalmi bázi-
sa. A St. Germain-i békeszerződéssel azonban megszülettek Ausztria végleges határai, 
így az egymástól függetlenül működő tartományi alakulatok célkitűzésébe új elemeket 
kellett beemelni, paradigmaváltásra volt szükség. Az új ellenségkép a „vörös veszély” 
lett, a baloldallal való leszámolás és a polgárság megvédése vált országosan, tartomá-
nyi hovatartozástól függetlenül a legfontosabb feladattá. Erre válaszlépésként alakult 
meg a szociáldemokrata párt fegyveres alakulata 1923-ban Republikanischer Schutzbund 
(Köztársasági Véderő) néven. Alsó-Ausztriában és Bécsben igen alacsony volt a jobb-
oldali önvédelmi szervezetek a támogatottsága, ezekben a tartományokban a szociál-
demokrata Schutzbund befolyása érvényesült.6 Itt élt az osztrák munkásság jelentős 
része, s ők a szociáldemokrata párthoz kötődtek.

A baloldali félkatonai szervezet az egész korszakban egységes maradt, nem alakultak 
különböző ideológiák mentén önálló paramilitáris egységei. Ezzel szemben a Heimwehr 
mozgalmat mindvégig az ideológiai és így végső célbeli különbségek jellemezték. 
A Heimwehrek nem egy jobboldali párt fegyveres alakulataként jöttek létre. Az 1920-as 
években egy közeledési kísérlet figyelhető meg ugyan a jobboldali, elsősorban a keresz-
tényszocialista és nagynémet pártok részéről a mozgalom irányába. A jobboldali pár-
toknak nem voltak önálló katonai szervezeteik, így a Heimwehrekben az eszközt véltek 
felfedezni a baloldal ellenes közös cél eléréséhez. A Heimwehreknek pedig nagy szolgá-
latot tett a kormányzati támogatás, amely az anyagiakban is megmutatkozott.

A Schutzbund pénzügyi hátterét a szociáldemokrata párt biztosította, így tartomány-
tól függetlenül pártpénzből finanszírozták a működést, nem voltak regionális különb-
ségek az egységek felszereltsége és ellátottsága tekintetében.7 Addig a Heimwehrek 
pénzügyi hátterét az 1920-as évek utolsó harmadáig gyakorlatilag tagdíjakból és magán-
adományokból biztosították. A központi pénzelosztás hiánya miatt a különböző tarto-
mányok Heimwehrjei eltérő fegyverzetbeli felszereltséggel rendelkeztek. Például Tirol-
ban magas volt a taglétszám, így a tagdíjak számának megfelelően katonailag az egyik 
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legjobban felszerelt egységről volt szó. Stájerországban pedig a helyi gyártulajdonosok 
magánadományainak, fegyveradományainak köszönhette a mozgalom katonai felsze-
relését. Ehhez képest Alsó-Ausztriában vagy Burgenlandban, ahol a Schutzbundnak 
volt nagyobb a népszerűsége, jóval szerényebb volt a jobboldali katonai szervezetek 
fegyverzetbeli ellátottság szintje. A burgenlandi Heimwehr többször is panaszkodott a 
tartomány magyar nagybirtokosaira, hogy nem adnak semmilyen anyagi támogatást. 8 

A Heimwehr mozgalom a korszakban mindvégig megosztott maradt, ami erősen 
korlátozta az erők koncentrációját. Ez a jelenség több tényezőből fakadt. A tartományi 
identitás és hagyományok továbbélése az önálló egységek megőrzését eredményezte. 
1927–1928 folyamán kezdett egy országos-szövetségi szintű vezetés kikristályosodni, 
azonban a tartományi vezetők között továbbra is megmaradtak a személyes rivali-
zálás és az eltérő hosszú távú célok is. A tartományi megosztottsággal együtt járt az 
ideológiai megosztottság is. Igaz mindegyik szervezet a jobboldalon foglalt helyet, de 
távlatilag Ausztria számára eltérő jövőképpel rendelkeztek. A közös jellemzők a kon-
zervatív jobboldali orientáció, a baloldal ellenesség, többnyire az antiszemitizmus és 
az évtized végére egyre erősödő tendenciaként a demokráciaellenesség voltak. Állam-
jogi szempontból azonban különböző elképzelésekkel rendelkeztek, a legitimizmus, 
az önálló Ausztria és az Anschluss támogatása egyszerre voltak jelen a mozgalomban. 
Ebből fakadt a további megosztó elem. A Heimwehr mozgalom nem egy pártnak volt 
a katonai szervezete, mint a Schutzbund a szociáldemokratáknak. A mozgalom egyes 
tartományi egységei önállóan, egymástól függetlenül közeledtek az évtized végén az 
egyre nagyobb hajlandóságot mutató polgári pártokhoz. A Heimwehrek azonban nem 
alakultak soha egységes párttá és nem rendelték magukat kizárólag egyetlen pártnak 
sem alá. A megosztottság fenntartását segítette elő, hogy újra és újra kívülről, pártoktól 
és befolyásos politikusoktól kísérletek történtek a Heimwehr bekebelezésére, és ezen 
keresztül a baloldallal szembeni katonai nyomásgyakorlás kifejtésére.9 

Az 1920-as években, a békeszerződések aláírását követően a jobboldali fegyveres 
alakulok veszítettek jelentőségükből. 1927 közepéig egyértelműen a Schutzbund kato-
nai és szervezeti fölénye, gyakorlatilag egyeduralma érvényesült az „utcán”. Az egyik 
fordulópontot a Schutzbund 1926-os linzi öntelt és realitásoktól elszakadt programja 
jelentette,10 amely meghirdette az osztályharc és a proletárdiktatúra szükségességét. 
Ez természetszerűleg ijedelmet keltett a konzervatív lakosságban. Ezen baloldali „vö-
rös-veszélytől” való félelmet tovább erősítették az 1927. nyár közepi események, és 
az ezt követő jobboldali kormánypropaganda is.11 Az 1920-as évek utolsó harmadára 
tehető a jobboldali fegyveres alakulatok közeledése, az egységesülési folyamatnak és 
némi szerencsének köszönhetően egyre nőtt a népszerűségük az 1927. júliusi megmoz-
dulások után és ezzel párhuzamosan a fegyveres összecsapások – és a halottak – száma 
a Schutzbund és a Heimwehrek között. A tanulmány célja a jobboldali mozgalom fel-
emelkedésében játszott magyar és olasz segítség bemutatása. 

KSz2010_2.indb   112 2010.06.29.   23:12:22



1132010. nyár

A felíveléstől a stagnálásig

1927. július 15-én fegyveres összecsapás történt a tüntető bécsi munkásság és a bécsi 
rendőrség között, amely számos halálos áldozattal járt.12 1927. július közepén Ausztria 
polgárháború-közeli helyzetbe sodródott, főként a lakosság politikai megosztottsága 
és mentális erőszak-hajlandósága13 miatt, amely részben még a világháborús frontszel-
lemből eredt, és azt a képzetet keltette, hogy a saját ideológiai irányvonala az egyetlen 
igaz. Az események után országos méreteket öltő baloldalellenes hisztéria miatt az erős 
kezű Ignaz Seipel kancellár és a tömegbe lövetést elrendelő bécsi rendőrfőnök Johannes 
Schober, illetve a Heimwehrek népszerűsége markánsan megnőtt. 

A júliusi események során a Heimwehrek különösen azon tartományokban, ame-
lyekben jelentős alakulatokkal rendelkeztek részben a hatóságokkal együttműködve, 
részben egyéni akciókkal részt vállaltak a rend helyreállításában. Az aktív és határozott 
fellépésük a baloldallal szemben, illetve a rend és nyugalom helyreállítása érdekében 
tett intézkedéseik növelték a mozgalom népszerűségét. A jobboldali értékekkel szim-
patizáló lakosság a rend és a biztonság megteremtésének a képességével ruházta fel 
őket, taglétszámuk 1927. második felében jelentősen megnőtt. 

A taglétszám és a pénzügyi támogatások ugrásszerű növekedése a Heimwehrek 
vezetőségének az önbizalmát azonban túldimenzionálta.14 Miközben a mozgalom 
továbbra is nagyon sokszínű maradt úgy ideológiai, mint területi-tartományi alapon, 
nem rendelkezett egységes, országos vezetéssel, sőt a tartományi vezetők közötti vi-
szonyt az erős rivalizálás és csoportképződés tovább terhelte. Először 1927 októberé-
ben kezdett a mozgalomban egy országos vezetőség15 formálódni.16 

A külföldi érdeklődők

A Heimwehr mozgalom legfőbb ismertető jelei, az antimarxizmus, az autoriter be-
rendezkedés iránti elkötelezettség nem álltak távol a bethleni, de különösen nem a 
Mussolini-féle vezetéstől. Idő kérdése volt az egymásra találás. 1927 júliusa meghozta 
az erre alkalmas időt. Ekkor a Heimwehrek vidéki fellépése a szociáldemokratákkal és 
az általános sztrájkkal szemben megmutatta, hogy a mozgalom tagjai hajlandók a kar-
hatalmi szerveknek szükség esetén a rend megtartásában segíteni, ha azt a baloldaltól 
veszélyeztetettnek vélnék. A Heimwehr-vezetők azonban egyre nyíltabban hangoztat-
ták, hogy akár a kormány megdöntésére is hajlandóak, ha az nem képes vagy akar a 
baloldali veszélynek ellenállni.17 Ekkor azonban még maguk a mozgalom vezetői sem 
számoltak egy erőszakos hatalomátvétel sikerével. Ez az irányvonal azonban az olasz 
és a magyar érdeklődést is felkeltette.

Ambrózy Lajos bécsi követ folyamatosan beszámolót küldött az nyári osztrák belpo-
litikai eseményekről és az erősödő Heimwehr-szimpátiáról a külügyi vezetésnek. Így 
a Heimwehrek relatív megerősödését a magyar diplomácia is konstatálta, ugyanakkor 
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nem tévesztette szem elől a mozgalom gyengeségeit sem. A realitásnak megfelelő ma-
gyar interpretáció szerint mind a tagok mobilizálása, mind az akció végrehajtása nehéz-
kes és vontatott volt júliusban, „amely lassúság a működésben eltöltött napok számával 
még fokozottabban érezteti hatását.” A mozgalom vezetősége a bajok forrását a pénz-
hiányban látta.18 A kapcsolatfelvétel a bécsi magyar követségen osztrák kezdeménye-
zésre indult meg.

A bethleni vezetés a Schutzbund és a szociáldemokrata párt iránti ellenszenve nem 
csak ideológiai indokokra vezethető vissza. A magyar Heimwehr-támogatás okai igen 
sokszínűek voltak, és az évek folyamán ezek folyamatosan változtak, új elemek kerültek 
be, míg mások aktualitásukat veszítették. A kooperáció nem egy előre kigondolt straté-
gia eredménye volt, hanem időközben alakította mind a két fél, majd idővel Olaszország 
is a saját érdekeinek megfelelően. Az 1927. őszi magyar közeledést jelentős mértékben 
egy külpolitikai tényező indukálta. A magyar vezetés olyan szóbeszédekről – részben a 
sajtóból,19 részben a Heimwehren20 keresztül   szerzett tudomást, hogy egy 1926–1927 
folyamán aktuálisnak és reálisnak tartott szociáldemokrata hatalomátvétel esetére már 
előre megegyezett az osztrák baloldal Burgenland átadásában egy szláv korridor kiala-
kításához. Mindez lehetetlenné tenné a magyar–olasz szárazföldi kapcsolatot is, amely 
a bethleni aktív külpolitika számára a kisantant gyűrűjének a bezárulását is jelentené; 21 
illetve ellehetetlenítené az olasz illegális fegyverszállítást Ausztrián keresztül.

Mivel a Heimwehr mozgalom nem volt egységes, így kezdetben minden tartományi 
vezető a saját intuíciója és ötletei alapján kezdett külföldi szponzort keresni. Anton 
Rintelen, stájer tartományfőnök és Heimwehr-vezető nem hivatalos utakon kapcso-
latba lépett az olasz külügyminisztériummal, hogy anyagi támogatást szerezzen tar-
tományi mozgalma számára.22 Ez az olasz közeledés azért érthető egy stájer mozga-
lom részéről, mert ennek a tartománynak nem voltak, mint Tirolnak, követelései déli 
szomszédjával szemben. Másrészt a szomszédos és hasonló ideológiával rendelkező 
országok közül az olasz támogatás megszerzése látszódott a legkifizetődőbb útnak. 
A stájer vezető azonban biztosra akart menni és hasonló kapcsolatfelvétellel a magyar 
külügyminisztériumban is kísérletezett.23 

Az intenzívebbé váló olasz–magyar kapcsolatokból adódóan Dino Grandi24 olasz kül-
ügyi államtitkár 1927 kora őszén több alkalommal is értekezett az osztrák helyzetről a ró-
mai magyar követséggel. Hory András római magyar követ megítélése szerint Grandi jól 
informált az osztrák belpolitikáról, bár Schober szerepéről25 nincs kellően tájékoztatva. 
Az olasz külügyi államtitkár véleménye szerint Rintelen nem tekinthető „komoly ember-
nek” és terveit is „teljesen komolytalannak és kivitelezhetetlennek” tartotta. A magyar–
olasz támogatást valóban nem a stájer, hanem éppen a tiroli Heimwehr szerezte meg, 
jelezve ezzel is Dél-Tirol fontosságát az olasz–osztrák kapcsolatok alakulásában. 

Grandi ekkor még tét nélkül fejtette ki, hogy „Olaszországnak rendkívüli érdeke, 
hogy Ausztriában végre olyan rendes rezsim kezében legyen a hatalom, amely elég erős 
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ahhoz, hogy a szociáldemokratákat félretolja.” Hory és Grandi szóban megállapodtak 
arról, hogy az osztrák helyzetre vonatkozó értesüléseiket állandóan kicserélik.26 Ez a 
megállapodás volt hivatott megakadályozni, hogy a különböző osztrák Heimwehr-
szervezetek az olasz és a magyar tárgyalópartnereket egymás ellen kijátszhassák. 

A magyar külügyi vezetés több irányból és forrásból próbálta a kérdést megvilá-
gítani. Ambrózy 1927 folyamán elsősorban Schober rendőrfőnökkel, a Heimwehr-
szervezkedések beavatott emberével, kevesebbszer Seipel kancellárral tárgyalt a 
mozgalom helyzetéről. Mindeközben pedig a bécsi magyar követség fogadta a tar-
tományi vezéreket, akik az erkölcsi támogatáson túl pénzügyi pártfogást és az olasz 
pénzek megszerzéséhez közbenjárást reméltek. Az olasz követség 1927–1928 folyamán  
nem ápolt közvetlen kapcsolatokat az osztrák Heimwehrrel, mindig csak a magyar 
közvetítésen keresztül. Az osztrák félkatonai szervezetetekkel kiépített illegális kap-
csolattal és azok folyamatos ápolásával a magyar politikai döntéshozók – a külpolitikai 
aktivitás jegyében – elfogadták az osztrák belpolitikai életbe való aktív beavatkozás 
lehetőségét. 

A kapcsolattartással 1927 nyarán vitéz Jánky Kocsárd27 lovassági tábornokot bízták 
meg. 1927 folyamán Jánky rendszeresen beszámolókat készített a hadügyminisztérium 
számára, amelyet Khuen-Héderváry Sándornak, a külügyminiszter állandó helyettesé-
nek is azonnal továbbítottak. A korabeli döntéshozatali mechanizmusnak megfelelően 
Jánky azonban a hadügyminisztérium közvetítésével Bethlentől, mint legfőbb (kül)po-
litikai döntéshozótól várta és kapta az instrukciókat. 

Jánkyt 1927. július végén felkereste néhány prominens Heimwehr-vezető, hogy moz-
galmuk ausztriai esélyeiről beszéljenek. A Heimwehrek Seipeltől28 zokon vették, hogy 
nem lépett fel radikálisabban a szociáldemokratákkal szemben továbbá, hogy időt 
hagyott soraik újbóli rendezésére. Ez szerintük összefügg a bécsi Heimwehr-vezetés 
gyengeségével is, így a mozgalom élére mindenképpen vidéki vezető állítását szorgal-
mazták. Ilyen összefüggésben a tiroli Richard Steidle29 és a Heimwehrekkel szoros kap-
csolatokat állító bécsi rendőrfőnök, Schober30 neve került szóba. A mozgalom vezetői a 
kapcsolatfelvétel elején még pozitívumként tüntették fel, hogy függetlenek a kormány-
tól. 1928-ban a bizalom megszerzése és a támogatás megtartása érdekében azonban 
már éppen ennek ellenkezőjét hangsúlyozták, minden lehető alkalommal kiemelték, 
hogy melyik kormányközeli politikussal ápolnak kapcsolatokat. A mozgalmuk kiépí-
téséhez nem ajándékot, hanem kölcsönt kértek, amelyet hatalomra jutásuk esetén Bécs 
város „5 billió titkolt”31 megtakarításából fizetnének vissza. A terv sikeres keresztülvi-
tele, azaz a hatalomátvételt követően szoros együttműködést kívántak Magyarország-
gal kialakítani. „A két – polgári uralom alatt álló – ország 15 milliós lakossága nemcsak 
a maguk gazdasági fellendülését érhetné el, de egymaga az a körülmény, hogy Európa 
centrumát felszabadította a vörös uralom alól, hatalmas impulzust adna egész Európa 
beteg gazdasági életének meggyógyítására.”32
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1927. augusztusban Jánky beszámolót küldött a hadügyminisztériumba a Heimwehrek 
erősödő kapcsolatteremtő és „politikai együttműködő” szándékáról. A mozgalom veze-
tői tehát Magyarországtól anyagi segítségre számítottak. Egyrészt fél éven át havi 50 ezer 
schillinget igényeltek szervezetük ütőképessé tétele céljából. Másodsorban a burgenlandi 
frontharcosok szövetsége, amely szintén a Heimwehrekhez tartozott, Sopron környékén 
egy fegyverraktár létesítését kérte. Mivel indoklásuk szerint egy burgenlandi fegyverrak-
tár a Schutzbund állandó ellenőrzése miatt nem sokáig maradhatna titokban.33 

1927. augusztusban sem a támogatás időtartamát, módját, sőt még az okát sem tisz-
tázták; ez a kérdés Bethlen 1928. áprilisi milánói útjáig lezáratlan maradt. A bethleni 
vezetés kezdetben, az olasz–magyar kapcsolat kialakulásakor még számolt azzal a le-
hetőséggel, hogy támogatása fejében Burgenlandot a békés revízió első sikereként visz-
szakaphatja. Éppen a magyar revízió ellen létrejött frontharcosok szövetségének eset-
legesen nyújtandó fegyverzetbeli segítség (Sopron környéki fegyverraktár) miatt tűnt 
kétségesnek, hogy Burgenland visszaszerzésével reálisan lehetett volna számolni.34 
Másrészt a kisméretű területi revízió, mint Burgenland visszaszerzése nem képezhette 
a bethleni politika elsődleges célját. A magyar vezetés is tisztában volt azzal, hogy az 
ezzel járó komplikációk és az egyetlen nem kisantant ország jóindulatának elvesztése 
nagyobb károkat és hátrányokat okozott volna, mint a kisméretű területnyereség. 

1928: a nagy tervek ideje

Az egymástól független kapcsolatfelvételi és financiális támogatást célzó kísérletek 
1928. kezdetén is még tetten érhetők, hiszen a Heimwehrek pénzügyi gyengesége és a 
központi vezetés kérdése még mindig megoldatlan volt. A tartományi különbözőségen 
túl a tartományokon belül is megmaradtak az ellentétek, éppen a vezetők rivalizálásá-
ból adódóan. Erre a legjobb példa a stájer vezetés volt, ahol több önjelölt is törekedett a 
vezető pozícióra, így Anton Rintelen tartományfőnök, Ferdinand Pantz35 földbirtokos, 
Walter Pfriemer Heimwehr-vezető is, aki 1931-ben egy sikertelen puccskísérlet vezető-
jévé is vált. 

A milánói titkos találkozón megállapodott irányvonalnak megfelelően a magyar ve-
zetőség a „hivatalos” osztrák Heimwehrrel, azaz a tiroli Steidle által vezetett szervezet-
tel 1928 tavaszán egyre intenzívebb kapcsolatokat kezdett kiépíteni. A kapcsolattartási 
feladatokat a követségre tanácsosként kinevezett vitéz Jánky Béla36 lovassági tábornok 
látta el, aki már 1921-ben a bajor szélsőjobboldali kapcsolatok kiépítésében is jeleske-
dett. Jánky, noha követségi titkári kinevezéssel bírt, feladatköre jóval szélesebb terüle-
tet ölelt fel. Nem Ambrózy követnek tartozott elsősorban beszámolási kötelességgel, 
hanem közvetlenül a külügyi központba küldte jelentéseit, amelyeket 1928 folyamán 
„szigorúan titkos használatra” még a követ rendelkezésére bocsátott.37 1929 nyarától 
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azonban a követség kimaradt a közvetítésből, Jánky már nem diplomáciai szolgálatban 
látta el ezt a feladatot. 

Miután a bécsi magyar követségen kiépült a kommunikációs csatorna, és a 
Heimwehr-vezetés tudomására jutott az áprilisban Mussolini által megígért magyar 
támogatás híre, elkészült az első memorandum. Ezt az 1928. május 23-i, innsbrucki 
keltezésű emlékiratot Steidle látta el kézjegyével. Mussolini ígéretével a tarsolyában 
Steidle megfogalmazta a Heimwehrek célját, a „vörös bécsi utca nyomása alatt kiadott 
félbolsevista alkotmány megváltoztatását, függetlenül attól, hogy ez milyen ellenállást 
és eseményeket fog kiváltani.”38 Ezek szerint a mozgalom az alkotmány átalakítását 
tervezte, akár egy államcsíny árán, és ennek véghezviteléhez bíztak a magyar kormány 
segítségében. Steidle kifejtette, hogy az osztrák kormánypártok saját céljaikra szeretnék 
a mozgalmat felhasználni, pénzt csak annyit juttatnak számukra, amely elég a fenn-
tartáshoz, de ez kevés a fejlesztéshez, bővítéshez. A Heimwehr-vezér szerint az 1927. 
júliusi események tanulsága abban rejlik, hogy a mozgalomnak szüksége van ütőképes 
és felvonulásra alkalmas egységekre. Ehhez azonban pénz kell, azonban Steidle szaba-
dulni kívánt kormánya „láncon tartott őrzőkutya”39 szerepétől. Így a kieső osztrák kor-
mányzati támogatás kiegészítésére magyar közvetítéssel olasz pénzügyi fedezetet re-
mélt. A fegyveres egységek felfejlesztéséhez két „részletben” kívánt Steidle financiális 
keretet kapni, egy azonnali és egy későbbi részletben. Az azonnal kiutalandó 524 ezer 
schillinget a tartományi alakulatok felszerelésére és egy saját sajtókommunikáció ki-
építésére, az „alkotmánymódosítás” (Verfassungsrevision) népszerűsítésére fordítanák. 
A később „de mihamarabb” érkező 970 ezer schillinget további felszerelésre, speciális 
a hatalomátvételkor bevethető egységek kiépítésére költenék. A kért anyagi támogatás 
harmadik része kifejezetten az olasz fegyverzetbeli támogatásra irányult.40 

Minden bizonnyal az osztrák jobboldal előtt sem maradt titokban Bethlen egy év-
vel korábban elért olasz tárgyalásainak eredménye, amikor is az első világháború alatt 
Olaszországba került egykori monarchiabeli fegyverek visszaadását elérte el a magyar 
miniszterelnök Mussolininél. Ennek példáján felbuzdulva „az országban [Ausztria] fel 
nem lelhető, de talán a környező országokban használatban nem lévő egykori oszt-
rák felszerelés” visszaadását kezdeményezte Steidle. A memorandum az „azonnali” 
kategóriában felsorolt támogatás haladéktalan kiutalását kérte, hogy az esetlegesen 
fellépő körülménynek és kihívásnak, mint például egy általános „politikai sztrájk”, a 
Heimwehr meg tudjon felelni.41 

Steidle nem fordult, mert nem is fordulhatott közvetlenül Mussolinihez segítségért, 
hiszen a dél-tiroli kérdés42 miatt a tiroli mozgalom nem ápolt jó viszonyt déli szom-
szédjával, éppen azzal szemben jött létre az első világháború végén. Gyakran rendez-
tek felvonulásokat Innsbruckban és egyéb tiroli helyszíneken az erőszakos németelle-
nes olaszosító politika végett.43 Az alapvetően olaszellenes indíttatásból létrejött tiroli 
Heimwehr vezetője nem léphette át saját árnyékát, ezért volt szüksége egy közvetítő 
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csatornára az olasz pénz- és fegyverforrások megcsapolásához. Ennek a szerepnek 
a betöltéséhez optimális személynek bizonyult Bethlen, aki nem vetette meg a titkos 
diplomáciai eszközöket, és mint konzervatív politikus a közép-európai országokból a 
legjobb kapcsolatokat ápolta Mussolinivel.

Steidle a májusi memorandumát eljuttatta Bethlenhez, s ennek hatására június ele-
jén személyes találkozót is tartottak. Ezen Steidle részletesen ismertette a Heimwehrek 
állapotát, és igyekezett Bethlent meggyőzni a szervezet erejéről, illetve annak a kor-
mányhoz, különösen Carl Vaugoin hadügyminiszterhez fűződő jó viszonyáról. A szer-
vezet a tervek szerint két részre oszlana, az egyik végrehajtaná a kormánypuccsot, 
míg a másik fele a rendfenntartó szerepet töltené be. Az akcióra csak egy megfelelő 
ürügy esetén kerülhet sor, amelyről a mozgalom akár maga is képes gondoskodni. 
A fellépésre alkalmas jogcím lenne egy az 1927. júliusi zavargásokhoz hasonló ese-
ménysorozat, vagy az éppen aktuális 1928. júniusi Kun Béla44 kiadatási ügye, bár egy 
sztrájkmozgalmat is elégségesnek tartott a tiroli vezér.45 Bethlen rákérdezett a konkrét 
időpontra, a Heimwehr-vezér egy ősz előttit nem tartott alkalmasnak, még ha addig 
kedvező ürügy is adódna, éppen a pénzhiányból fakadó elégtelen szervezettség miatt.  
A magyar miniszterelnök kedvező benyomást szerzett az osztrák tárgyalópartnerétől, 
ezért úgy döntött, hogy a Steidle-féle Heimwehrek érdemesek a támogatásra, és így 
„beajánlhatók” az olasz vezetésnél is.46 Bethlen azonban nem közölte Steidlével, hogy 
Mussolininek már az év tavaszán Milánóban beszélt az osztrák Heimwehr mozgalom-
ról, de közölte, hogy a tervbe vett kormányváltás a magyar és az olasz kormányoknak 
is szimpatikus. A magyar miniszterelnök azon kijelentése, hogy a puccs esetén Ausztria 
a dél-tiroli kérdésben Olaszország részéről enyhülésre számíthat, nagy hatást gyako-
rolt Steidlére.47 

A budapesti központ letette voksát a Steidle vezette mozgalom mellett, megkezdő-
dött az olasz támogatás megszervezése és azzal párhuzamosan a többi osztrák „pályá-
zó” elutasítása is. A Steidlébe vetett bizalmat növelte, hogy a tiroli Heimwehr-vezér 
ismertsége és befolyása is nőtt az osztrák belpolitikában. Ennek az egyik legnyilván-
valóbb jele volt, hogy Steidle lett a szövetségi parlament (Bundesrat) elnöke. Ebben a 
funkciójában Ausztria legfőbb közjogi méltóságaival folytathatott tárgyalásokat.

Franz Hanisch köztársasági elnök kifejtette Steidlének, hogy a Heimwehr a jelen-
legi állapotokban egy „üdvös és szükséges” mozgalom, amelytől a „vörösök” félnek. 
A Seipel–Steidle-tárgyalások során konkrétumokról is szó esett. Mindkettőjük véle-
ménye szerint a Heimwehrek olasz segítséggel történő megerősödésének útjában a 
dél-tiroli kérdés állt. Hiszen a tiroli Heimwehr létalapjának jelentős részét a dél-tiroli 
irredentizmus adta. Steidle ígértet tett Seipelnek a Mussolini-ellenes irredenta akciók 
csökkentésére, miközben a tiroli vezér úgy vélte, hogy erről az ügyről a kancellárnak 
személyesen kellene az olasz vezetéssel tárgyalni.48 Ezt a kancellár meg is ígérte, bár 
erre a találkozóra már nem került sor. 
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A Heimwehr sem tétlenkedett, a szervezkedés tovább folytatódott. Cletus von Pichler 
altábornagy a Heimwehr katonai parancsnoka több osztrák tábornokkal is tárgyalt egy 
esetleges katonai akció részleteit illetően. A katonai jellegű megbeszélések is sikeresnek 
bizonyultak, végső megállapodás született, hogy szükség esetén a Heimwehr egyes 
egységeit Schober rendőrfőnök rendelkezésére bocsátják, míg más egységek hátrama-
radnak, és a rend biztosítását végzik.49

A Steidle–Bethlen-tárgyalásról készített feljegyzést és Steidle memorandumát Hory 
római követ útján eljuttatták az olasz vezetéshez. Mussolini nagy érdeklődéssel hall-
gatta a római magyar követ beszámolóját, és tartalmát helyeslőleg vette tudomásul. 
Mussolini kifejtette, hogy Olaszországban is hasonló volt a helyzet, mint a jelenlegi 
Ausztriában. A polgári pártok és a liberálisok „tapsoltak a fasiszták kommunista el-
lenes akcióihoz”, miközben féltek azok túlságos megerősödésétől. Az olasz vezér azt 
tanácsolta, hogy részletes akcióprogram kidolgozása lenne célszerű, amely lehetővé 
teszi a sikeres végrehajtást.50 Tudomásul véve a kért támogatás szükségességét és a ma-
gyar közvetítő szerepet, megígérte a budapesti olasz követségen keresztül a kért összeg 
átutalását. A megállapodásoknak megfelelően Durini di Manza51 budapesti olasz köve-
ten keresztül bonyolította le a pénzügyi tranzakciót. A fegyverek tekintetében még to-
vábbi részletek tisztázását tartotta Mussolini szükségesnek.52 Az olasz miniszterelnök 
biztosítékot is ígért az osztrák Heimwehreknek, ha elérkezik az idő „én elsőnek fogom 
az új regimet elismerni” jelentette ki Mussolini.53 

Az olasz támogatás előkészületei megkezdődtek. Grandi, aki kezdetektől beavatott 
volt a magyar–osztrák titkos tárgyalásokba mindvégig szkepszissel tekintett az osztrák 
szélsőjobboldali mozgalom nagyravágyó terveire, és nem bízott egy erőszakos hata-
lomátvétel sikerében. Mindezek ellenére, felső parancsra magához kérette a római ma-
gyar követet a részletek tisztázása céljából. Az államtitkár kifejtette az olasz álláspon-
tot, miszerint egy új, jobboldali kormány Magyarország számára „talán bizonyos fokú 
előnyt jelent” és Olaszország számára is szimpatikus. Azonban hozzáfűzte, hogy az 
olasz közép-európai befolyás kialakítását jobban elősegítené egy gyenge északi szom-
széd „félig vörös” baloldali kormánnyal, mintha „ott is rendes elemek kormányozná-
nak”, akik határozottabban lépnének fel Dél-Tirolért.54 Grandi megerősítette a Mus-
solini által megígérteket, a kért összeget és a fegyvereket. Ennek teljesítését azonban 
egy feltételhez kötötte. „Ha segítünk szomszédunknak akár egy külpolitikai botrány 
vállalásával talpra állni, akkor annak garanciát kell vállalnia, hogy a dél-tiroli kérdést 
nem feszegeti, de ezt írásbeli deklarációba kell adnia.”55 

Már Bethlen és Mussolini milánói tárgyalásakor is szóba került, hogy egy jobbol-
dali kormányváltás esetén a Duce hajlandó engedményeket tenni a kisebbségi kérdés-
ben. Azonban a tárgyalások komollyá válásával az olasz vezetés segítsége fejében egy 
Dél-Tirolról lemondó nyilatkozatot várt el az új osztrák vezetéstől. Ennek megfelelően 
tájékoztatta Bethlen Steidlét. Egy ilyen jellegű deklarációval, illetve annak technikai 
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kivitelezésével kapcsolatban Bethlennek azonban kételyei merültek fel. Hiszen a puccs 
után létrehozandó kormány feje – akinek a nevét mindössze szóban közölte a magyar 
miniszterelnök az olasz kormányfővel – csak a legnagyobb titokban vesz részt az ak-
cióban, így egy írásbeli nyilatkozat kompromittáló lenne számára. Másrészt a jövendő 
kormány összetételét még nem rögzítették, ekkor még igen képlékeny volt. Bethlen 
olvasatában a tervezet osztrák hatalomváltás annyiban különbözik az olasz „marcia su 
Roma”-tól, hogy az akció vezetői nem teljesen azonosak a majdani kormány tagjaival. 
Végül Bethlen áthidaló javaslata valósult meg, miszerint Steidle írásban kötelezettséget 
vállal a megalakítandó osztrák kormány nevében.56 

Hory július közepi táviratában arról számolhatott be Budapesten, hogy Mussolini 
szó szerint elfogadta a levélben foglalt nyilatkozat szövegét, és annak titkosságát. Ezzel 
párhuzamosan az olasz pénzügyi segítség első részletét eljuttatták Durini követhez, 
miközben az olasz hadügyminiszter utasítást kapott az olasz–osztrák határra szállítan-
dó fegyverek összeállítására.57 

A Steidle vezette olasz–magyar kapcsolatfelvétel realizálódásával az osztrák kor-
mány és személy szerint Seipel kancellár is markánsan enyhülékenyebb hangot ütött 
meg a Dél-Tirolt érintő nyilatkozatokban. Mindez azért volt feltűnő, mert a kancellár 
1928. elején még erősen kritikus hangon bírálta az olaszosító politikát. A hivatalos ver-
zió szerint a gazdasági kapcsolatok és a munkanélküli ráta javítása érdekében töreke-
dett az osztrák kormány az olasz–osztrák viszony javítására. Ennek fényében Seipel 
üzenetet küldött Mussolininek, amelyben a dél-tiroli vitát az osztrák kormány olvasatá-
ban egy tisztán kulturális kérdésnek nyilvánította, amit egyértelműen olasz belpolitikai 
ügynek tekint, és ebbe felelősségteljes osztrák személyek nem kívánnak beleavatkoz-
ni. A kancellár ezen nyilatkozata egy olasz hírügynökség révén nyilvánosságra került, 
amely Ausztriában meglepetést és egyes körökben felháborodást is okozott.58 Steidle 
első Bethlennel folytatott tárgyalása és Seipel „lemondó” nyilatkozata feltűnő módon 
időben nagyon közel estek egymáshoz. Ezek után természetszerűleg felmerül a kérdés 
Seipel és Steidle kapcsolatának és kommunikációjának intenzivitásával kapcsolatban, 
különben miként szerzett volna tudomást a kancellár, hogy egy enyhülékenyebb han-
gú Dél-Tirolra vonatkozó nyilatkozat éppen akkor szerencsés lépés lenne a hivatalos 
osztrák vezetés részéről? Azonban szinte biztos, hogy a kancellár ekkor még nem ren-
delkezett pontos információkkal a Heimwehrek olasz kapcsolatairól és pénzügyi se-
gítségéről. Volt egy másik tényező is, ami a kancellárt az olasz ellenes él csökkentésére 
sarkallta, Olaszország ismételten megakadályozta Ausztria kölcsönfelvételi kérelmét, 
ami végezetül Seipel lemondásában is szerepet játszott.

Bethlen ismételten személyes találkozásra invitálta az osztrák Heimwehr-vezért jú-
lius 28-ára Fonyód-Bélatelepre. Közölte vele a dél-tiroli irredentizmusra vonatkozó 
olasz feltételeket és átadta az olasz–magyar tárgyalások eredményeként kialkudott nyi-
latkozat szövegét. Steidle válaszában kifejtette, hogy ő személyesen egyetért a szöveg 
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tartalmával, azonban az aláírást megelőzően Pichler altábornaggyal, a Heimwehrek 
katonai vezetőjével meg kívánja azt tárgyalni. Steidle ígéretet tett mozgalma nevében, 
hogy opportunista módon Dél-Tirol kérdését a továbbiakban nem feszegeti. Az osztrák 
tárgyalópartner az akciójuk biztonsága érdekében szintén egy hivatalos, azaz legfel-
sőbb olasz körökből származó nyilatkozatot kért, hogy az olasz kormány az akció si-
kere esetén azonnal elismeri az új kormányt, nehogy a külföldi elismerés hiányában az 
ország pénzügyi háttere megrokkanjon. Bethlen ígéretet tett ezen kérés közvetítésére és 
megállapodtak abban, hogy Steidle a nyilatkozatot „a legrövidebb időn belül” aláírja. 
A megállapodás szerint a pénzügyi tranzakciót Jánky követségi tanácsos vezényli le, 
akitől a Heimwehr-vezér személyesen veheti át az olaszok által felajánlott pénzössze-
get. Az Olaszországból származó fegyvereket Karintián keresztül tervezték Ausztriába 
becsempészni. Steidle megígérte, hogy a Mussolini által kért részletes terv kidolgozá-
sát Bethlennek küldi meg.59  

A fonyód-bélatelepi tárgyaláson a Heimwehr-vezér bemutatta Bethlennek a kor-
mánypuccs addig kidolgozott részleteit. Pozitív fejleményként fejtette ki, hogy Al-
só-Ausztriában, ahol addig a Schutzbund rendelkezett nagyobb támogatottsággal, 
mozgalma egyre nagyobb befolyásra tett szert. A szervezkedés Wiener Neustadtban, 
a Schutzbund egyik fellegvárában is előre haladott. A miniszterelnök tájékozottságát 
és a külügyi apparátus eredményességét jelezte Bethlen célirányos kérdése, hogy va-
lóban terveznek-e október 7-re Wiener Neustadtba Heimwehr-felvonulást? Nem volt 
a magyar miniszterelnök kérdése véletlen, hiszen Bethlen véleménye szerint egy ilyen 
rendezvény alkalmat adhatna az osztrák kormány megdöntésére. Steidle azt taglalta, 
hogy „ha erőpróbára kerül sor, könnyen meglehet, hogy abből »Marsch auf Wien« lesz, 
ha alkalom adódik arra.”60

Steidle a mozgalom megerősödését további érvekkel igyekezett magyar tárgyaló-
partnere előtt bizonygatni. Hangsúlyosan kiemelte, hogy Seipel kancellár szimpátiája – 
Steidle véleménye szerint a támogatása is – nőtt a Heimwehrek iránt. Így a Heimwehr-
vezér szerint nem lehetetlen, hogy a kancellár az akció sikerét látva csatlakozik, és átáll 
a mozgalomhoz.61

Bécsben Jánky Béla követségi tanácsos tartotta továbbra is a kapcsolatot. Augusztus 
6-án kelt jelentésében Jánky arról tájékoztatta a külügyminisztériumot, hogy amióta 
Steidle a Bundesrat62 elnöke lett, többször látogat Innsbruckból a fővárosba, és egyre 
gyakrabban tárgyalt Seipel kancellárral. Steidle közlése szerint, „úgy a kancellár, mint a 
nagyipar teljesen osztja a Heimwehr azon meggyőződését, hogy belátható időn belül /a 
legjobb lenne az ősz/ a leszámolás a vörösökkel elkerülhetetlen, ezért a nagyipar Seipel 
úr nyomására Steidlénak a rendelkezésére bocsátotta azt az összeget, melyet szervezete 
fenntartására szükségesnek tartott, tehát mint eddig csak a fenntartásra, de nem a to-
vábbi kiépítésre”.63 Seipel a központi költségvetésből továbbra is pénzzel támogatta a 
mozgalmat, hogy fenntarthassa önmagát, azonban annak bővítését, továbbfejlesztését 
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1928. nyarán még nem tartotta szükségesnek. Steidle a Jánkyval folytatott tárgyalás 
végén hangsúlyozta, hogy az akció sikeréhez nem elég a mozgalom élére álló Seipel 
vagy Schober nemzetközileg is elismert tekintélye, hanem „okvetlen szükséges a hason 
érzelmű külföldi barátok támogatása.”64 A Heimwehr mozgalom hatalom átvételi ter-
veinek megvalósításához a belső, Ausztriából származó állami és magántámogatások 
nem bizonyultak elegendőnek 1928 nyarán, ezért fordult Steidle egyre intenzívebben a 
külföldi pénzforrásokhoz. 

Seipel kancellárt személyesen megviselték az 1927. júliusi események, különösen 
a nagyszámú kilépések a katolikus egyházból, amelyet a szociáldemokrata párt szor-
galmazott. A munkásság a júliusi kíméletlen és brutális eljárás miatt elítélte Seipelt, a 
baloldal sajtókampányt indított ellene. A polgári lakosság nagyobb része azonban a 
nemzet és Ausztria megmentőjeként üdvözölte a kancellárt, aki képes volt a bolseviz-
mus vörös veszélyét feltartóztatni.65 A szociáldemokraták, akik Seipel számára egyet 
jelentettek a kommunista „vörös veszéllyel,” visszaszorítása azonban nem járt sikerrel, 
így a kancellár gyakorlatban is lépéseket tett a Heimwehrek irányába, maga is szorgal-
mazta a közeledést. Tudomásul véve a mozgalom erejének növekedését, amely részben 
a központi pénzekből évek óta gyarapodhatott, Seipel személyes nézeteiben és az általa 
üdvösnek tartott kormányzási gyakorlat tekintetében is közeledett egy autoriter típusú 
vezetésmodellhez. 

Az osztrák kancellár 1928 folyamán egyre távolodott a demokrácia kizárólagosan 
„üdvözítő” eszközétől, mindinkább közeledett a Heimwehr mozgalomhoz, azonban 
a fasizmust, amelyet a Heimwehrek többsége ekkor már magáévá tett, nem fogadta el 
fenntartások nélkül.66 Helyette egy keresztény elveken működő hivatásrendi államban 
gondolkodott, amelynek eszmerendszeréről egyre többet nyilatkozott, mindez a Dollfuss 
idején megvalósuló, de attól sokban különböző Ständestaat (rendi állam) eszmei előfu-
tárának tekinthető. Seipel, ahogy Schober is, polgári államban gondolkodtak, ezen az 
alapon határolódtak el az osztrák szociáldemokraták által elméletben hangoztatott pro-
letárdiktatúrától (ausztromarxizmus) is. Az osztrák belpolitika tragédiája volt, hogy ezt 
a radikális proletárdiktatúrát a baloldal csak propagandájában, jelszavak szintjén han-
goztatta, gyakorlati megvalósítására azonban nem törekedett, hiszen minden eszközzel 
ragaszkodott a parlamentáris demokrácia kereteihez. Ugyanezen demokratikus, parla-
mentáris kiindulópontból nem tartotta a két befolyásos jobboldali, konzervatív államférfi 
a fasizmust lehetséges megoldásnak. A fasizmust képviselő Heimwehreket mindketten 
csak eszköznek, lehetséges „pótfegyvernek” tekintették a baloldali veszéllyel szemben, 
noha rövid idejű hatalomátvételüket szükség esetén elfogadhatónak vélték. 

Az események a nyár végén felgyorsultak. A balatoni személyes találkozót követően 
augusztus elsején Steidle elküldte Bethlennek az aláírt nyilatkozatot. Az Innsbruckban 
kelt kísérő levelében a tiroli Heimwehr-vezér a haza szolgálatának tekintette a nyilatko-
zat aláírását, amely a „reálpolitikai” adottságokat vette figyelembe. Steidle ismételten 
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hivatkozott Bethlen azon ígéretére, hogy a „nyilatkozatot kérő hely” az „akció sikere 
esetén a dél-tiroli németeknek kulturális területen /iskola/ könnyítéseket engedélyez”. 
Továbbá kérte a magyar miniszterelnök közbenjárását, hogy a kilátásba helyezett első 
„küldemény” a megbeszélt úton mihamarabb célhoz érjen, hogy egy esetleges októberi 
akcióhoz az előfeltételek megvalósulhassanak.67 Az olasz külügyi vezetés az összeg ki-
fizetésével nem késlekedett, hiszen „a kilátásba helyezett pénzből 500.000 líra” már ek-
kor a budapesti olasz ügyvivőnél volt deponálva, aki sürgönyi felhatalmazásra azonnal 
diszponálhatott felette. A második részletet is már készenlétbe helyezték.68 Augusztus 
25-én az olasz megbízott Apor Gábor osztályvezetőnek átadta a megígért pénzösszeg 
két csekkjét. „De Astis megjelent nálam   szólt Apor feljegyzése   és átadott 2 csekket (…) 
az egyik 500 000 líráról, a másik 1.120 000-ről. Ezeket átvettem, és nyugtát adtam.”69 
Az olasz fél kérte, hogy Steidle is adjon nyugtát az átvett pénzösszegekről, és azok ma-
gyar közvetítéssel jussanak el mihamarabb Rómába.70 

Jánky szeptember elején tovább folytatta az egyeztetéseket, hiszen az előzetes ígé-
retek alapján egy ősszel bekövetkező fordulattal számoltak. A Heimwehr-vezetők té-
nyekkel és bizonyítékokkal az egyre növekvő belpolitikai támogatottságukat és tervük 
kivitelezhetőségét törekedtek a magyar tárgyalófélnek bizonyítani. Így arról számoltak 
be, hogy Seipel még inkább közeledett a mozgalmukhoz, és egyre markánsabban kris-
tályosodik ki a kancellár támogatása.71 Ennek bizonyítására hozta fel Steidle a kan-
cellárral folytatott egyeztetését, amikor is arra a konkrét kérdésre, hogy hajlandó-e a 
kancellár velük együttműködni a „jelenlegi socialista regime megbuktatásában”, igen-
nel válaszolt. Seipel ezen beszélgetés során megígérte tárgyalópartnereinek, hogy az 
október 7-re tervezett Wiener Neustadt-i (Bécsújhely) felvonulásukat engedélyezni 
fogja. Az osztrák kancellár válasza szintén pozitív volt arra a kérdésre, hogy az állami 
karhatalmi szervek egy „komoly összetűzés esetén” a Heimwehr oldalára állnak-e? 
A kancellár ezek ellentételezéseként arra kérte Steidlét, hogy a mozgalom ne provo-
káljon, „mert az az osztrák közvéleményre rossz hatással volna”. Jánky beszámolóját 
köve tően Khuen-Héderváry engedélyezte az Olaszországból származó pénzügyi se-
gély első részletének (597 ezer schilling) átadását.72 Ez a folyósított összeg szentesítette 
a milánói titkos megállapodást, azaz az olasz–magyar közös segítségnyújtást és társré-
szességet az osztrák kormány megdöntési kísérletében.  

A Heimwehr-vezetés elérkezettnek látta az időt az első erőpróbához 1928 őszére. 
Az osztrák központi pénzekből származó, önmagában csak a szinten tartásra elegendő 
támogatás mellett az Olaszországból már megérkezett és további kilátásba helyezett 
pénzek birtokában a erődemonstrációt tervezett, amelyhez Seipel jóváhagyását is meg-
szerezték. Az október 7-ére Bécsújhelybe, Alsó-Ausztria szociáldemokrata fellegvárába 
szervezett tömeges Heimwehr-felvonulás egyértelműen provokációnak számított.73 
A felvonulás engedélyezése a kancellár részéről világos állásfoglalást jelentett az erősö-
dő Heimwehr mozgalom és annak céljai mellett.
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A vezetőség azzal számolt, hogy az erőfitogtatáson túl Wiener Neustadtban lehető-
ség nyílik a Schutzbunddal való összecsapásra is, amely akár egy erőszakos hatalomát-
vétel kiindulópontjául is szolgálhat. Mivel Seipel nem csak a felvonulást engedélyezte, 
hanem a karhatalom támogatását is megígérte egy esetleges fegyveres összetűzés ese-
tére, a Heimwehr joggal számíthatott sikerekre. Azonban a szociáldemokrata vezetés 
nem törekedett a két tábor közötti feszültség fegyveres kihordására, így már az esemé-
nyek előkészítése során is önmérsékletre szólította fel fegyveres szervezetének tag jait.74 
A Heimwehr-felvonulás okozta presztízsveszteség kivédésére a szociáldemokrata párt 
szintén felvonulást szervezett ugyanarra a napra Bécsújhelyen. A két demonstráció le-
folyását előre nem lehetett megjósolni, felmerült egy polgárháborús eszkaláció lehe-
tősége. Ennek kivédésére a hatóságok, noha mind a két felvonulást engedélyezték, de 
időben elkülönülve, egymás után, illetve a felvonuló tömegeket egymástól egy semle-
ges, felfegyverzett hatósági erőkkel felügyelt zónával választották el. 

Ezen óvintézkedések eredményeképpen a sorsdöntőnek szánt nap összetűzések és 
rendbontások nélkül, békés felvonulásokkal ért véget.75 A szociáldemokrata többségű 
városban a Heimwehr-felvonulás „nézettsége” alacsonyabb volt, mint a baloldali erő-
demonstrációé, amivel maguk a szervezők is számoltak. Ezt a tényt a baloldali sajtó 
vereségként interpretálta. A Heimwehr és a jobboldal számára azonban az október 7-i 
felvonulásnak egy pozitív pszichológiai következménye is volt: a Heimwehr megjelent, 
markánsan reprezentálta magát az utcán, felvonulásaik, akár baloldali városokban is 
legális tömegrendezvénnyé váltak.76 A Schutzbund egyeduralma ezzel megtört az ut-
cán. Azonban a Heimwehrnek október 7-én még sem sikerült a kormánypuccs és az 
alkotmánymódosítás kierőszakolása sem. 

Október elejétől az előkészületeket és főként a fegyveres alakulatok gyülekezését 
és felvonulási irányait a magyar honvédelmi minisztérium napi minuciózus pontos-
sággal, térképek felvázolásával követte nyomon, hogy az esetleges határvédelem vagy 
akár katonai beavatkozás lehetőségét biztosítsa.77 A magyar és az olasz vezetés is nagy 
reményeket fűzött az októberi felvonuláshoz, számoltak egy kormánypuccs lehető-
ségével. Az október 7-i alsó-ausztriai események békés, összecsapások nélküli lezaj-
lása azonban csalódást keltett az olasz78 és a magyar vezetésben is, ennek ellenére a 
Heimwehrek támogatásától nem álltak el. 

1928. decemberben egyre jobban körvonalazódott a kancellárban, hogy a megoldás 
kulcsa a Heimwehr mozgalomban rejlik, ezen nézetének már az év végén nyilvános 
beszédben is hangot adott. December 18-án Grazban tartott előadásában az „osztrák 
politika hajtóerejéről” szólt és ezzel összefüggésben kitért a Heimwehrek szerepére is. 
„A Heimwehr mozgalom egyik legerősebb hajtóereje a vágy az őszinte demokrácia 
után. (…) Hogy a Heimwehrek nem tartoznak egyik többségi párt alá sem, bizonyos 
nehézségeket és veszélyeket rejt magában, mégis én magam pártember lévén is azt kell 
mondanom, hogy én sem egyetlen pártnak, sem a létező pártoknak nem tudom enge-
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délyezni, hogy minden részvételt a nyilvános életben csak magának és a pártéletnek 
sajátít ki, másrészről én egyáltalán nem szeretném, ha minden osztrák párt egy saját 
gárdával rendelkezne. Mi nem irigyeljük a szociáldemokratákat az ő »Schutzbund«-
jukért.”79

Seipel a grazi beszédével egyöntetűen jelezte a kéznyújtását a Heimwehr mozgalom 
által képviselt demokrácia-felfogás irányába, amely egy keresztény alapon működő 
hivatásrendi államban testesült meg. Alapvetően hasonló alapokra épült az 1931-ben  
XI. Piusz pápa által meghirdetett Quadragesimo anno pápai enciklika is.80 Ezen új állam 
kiépítésére az ő életében nem történt kísérlet, a megvalósult dollfussi Ständestaat azon-
ban a seipeli elképzeléstől már igen távol állt. 

1929 tavasza: aktivitás eredmények nélkül

A Heimwehr-aktivitás fokozódása a kormányzati felelősséggel bíró pártokban81 és a 
pártok között növekvő feszültségben csapódott le. A legnagyobb törés a vezető kor-
mánypártban, a keresztényszocialista pártban tárgyiasult. Seipel kancellár 1928. decem-
ber 18-án a Heimwehreket a demokrácia egyik legfontosabb erőforrásának titulálta.82 
Míg Leopold Kunschak83 keresztényszocialista, jelentős befolyással bíró parlamenti 
képviselő a demokrácia veszélyforrásának nevezte a mozgalmat.84 Nyilvánosságra ke-
rült konfrontációra azonban a vezető kormánypárton belül nem került sor. 

A keresztényszocialista párt megosztottsága mellett a polgári jobboldal ellentéteit 
tükrözte, hogy mind a három jobboldali párt igyekezetett saját önvédelmi alakulatot 
szervezni, vagy legalábbis a Heimwehr mozgalmat saját befolyása alá vonni. A keresz-
tényszocialista vezetés, részben Seipeltől függetlenül a Freiheitsbund85 megalapítására 
tett kísérletet, azonban a nyilvánosság előtt azt hangoztatták, hogy ez a félkatonai szö-
vetség is a Heimwehr mozgalom részének tekinti magát. A Heimwehrek egyik része 
a nagynémet párttal szimpatizált, így Anschluss-párti volt, míg a másik részük egy 
önálló osztrák, autoriter rendszer kiépítésére törekedett. 

Az év elején a jobboldali Heimwehrek körüli polémia felerősödését a mozgalom foko-
zódó aktivitása okozta, mindez a társadalomban is egyre erősebb törésvonalakat okozott, 
erősödött a hideg polgárháborús feszültség. Az 1928. október 7-i Wiener Neustadt-i felvo-
nulást további utcai erődemonstráció követték főként a „vörös” Bécsben.86 Február 24-ére a 
Heimwehr csaknem négyezer tagja Meidlingbe, Bécs egyik negyedébe szervezett felvonu-
lást. Azonban ezzel a rendezvénnyel szemben is, mint minden alkalommal, a szociáldemok-
rata Schutzbund mintegy kilencezer fővel ellendemonstrációt tartott. A hatósági óvintézke-
dések és tárgyalások eredményeként ezek a tavasszal különböző bécsi és vidéki helyszínen 
szervezett felvonulások, ahogy a február végi meidlingi is, rendbontás és fegyveres össze-
tűzés nélkül zajlottak le.87 A Heimwehr ezen első bécsi felvonulásával demonstrálta, hogy a 
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„vörös” Bécsben is kezdett gyökeret verni, azonban a főváros lakossága ekkor még többnyi-
re közönyösen és érdeklődés nélkül fogadta a jobboldali félkatonai alakulatok kísérleteit. 

A Heimwehrek még 1929. elején sem mondtak le teljesen német kapcsolatairól. 
Waldemar Papst88 porosz származású katonatiszt, Steidle jobb keze, a tiroli Heimwehr 
második embere továbbra is kapcsolatokat ápolt a német Stahlhelm mozgalommal.89 
A német mozgalom vezetői figyelmesek lettek a hasonló célokkal rendelkező osztrák 
mozgalom aktivitására és kérték közvetítésüket az olasz pénzügyi forrásokhoz.90 Ha-
mar világossá vált azonban az osztrák mozgalom vezetői számára, hogy a hasonszőrű 
német mozgalmak nemhogy nem tudnak pénzügyi támogatást biztosítani, hanem még 
ők kérték az osztrák–magyar közvetítést az olasz segélyek megszerzéséért. 

Steidle március 4-én Innsbruckban megírta az emlékeztetőjét Bethlen számára a né-
met kapcsolatokról.91 Ezek alapján a német jobboldali katonai szervezetek kapcsolatokat 
kerestek konzervatív országokkal, így Magyarországgal és Olaszországgal is, bár leszö-
gezték, hogy a dél-tiroli kérdést nem lehet rendezetlenül hagyni. A Stahlhelm Steidle 
magyar kapcsolataira hivatkozva kérte az olasz vezetéssel történő kapcsolatfelvétel 
elősegítését, amivel Steidle is egyet értett a „vörösök elleni közös harc” miatt. A tiroli 
vezér ebben az emlékeztetőben azonban saját szervezetére is gondolt, hiszen az addigi 
pénzügyi segítséget megköszönve és a megelőző érdemeket hangoztatva további anyagi 
támogatásért folyamodott a propaganda kiszélesítéséhez. Az anyagi támogatás biztosí-
tására egy pénzügyi alap létrehozását javasolta, amely a Heimwehrnek függetlenséget 
és szabadságot jelentene. Hiszen ebben az esetben maga a vezetés dönthetné el, hogy mi-
kor érkezett el az idő a hatalomátvételre és nem a pénzforrás hozná meg ezt a döntést. 

A Jánkynak átadott emlékeztető végén azonban rákérdezett Steidle – éreztetvén, 
hogy tisztában van a függő viszonnyal – hogy részt vehet-e a pünkösdi németországi 
Stahlhelm-felvonuláson? Walkó külügyminiszter táviratban közölte, hogy ha Steidle a 
továbbiakban is szeretne pénzügyi támogatást, akkor a szóban forgó felvonuláson ne 
vegyen részt.92 Jánky Hédervárynál még egyszer rákérdezett Steidle pünkösdi felvo-
nuláson való részvételére, hátha az emlékeztető után megváltozott Bethlen elvárása.93 
Azonban a tiltás továbbra is fennállt.94 Ez a parancs jelezte az osztrák Heimwehr-vezetés 
erős függő helyzetét, amelytől természetes módon igyekezett távolságtartást nyerni. 
A tiltó parancsot Bethlen csupán közvetítette, miután a beavatott olasz döntéshozókkal 
egyeztetett és az ő kívánságukra ellenezte a müncheni rendezvényeken az osztrák rész-
vételt.95 Bethlen politikai elképzeléseit tekintve egy ilyen típusú magyar–olasz–német/
osztrák együttműködéssel alapvetően egyet értett volna. Hiszen Magyarország számára 
hosszú távon egy ilyen hármas kapcsolatrendszert tartott üdvözítőnek, amelynek azon-
ban elkerülhetetlen feltétele lenne az Anschluss. Ez az együttműködés ekkor és ilyen 
formában azonban nem valósult meg, elsősorban az olasz ellenállás miatt. 

Március 23-án éjjel az osztrák kancellár és a Heimwehr vezére négyórás titkos megbe-
szélést folytatott. Seipel felszólította Steiedlét, hogy az olasz „fascio” mintájára lépjenek 
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ki az addigi passzivitásból, mivel ő ehhez a közhangulatot jól előkészítette. A kancellár 
a grazi beszédére és a meidlingi, első bécsi Heimwehr-felvonulásra utalt. Seipel úgy 
vélte, hogy az ő papi személye nem alkalmas egy új irányvonal vezetésére, azonban ő 
kellő időben átadja a helyét 1929 őszén vagy a következő tavasz folyamán.96 

Seipel előzetes terveivel ellentétben már március végén meghozta a döntést. Lekö-
szön, hogy az általa is támogatott új irányvonalnak, egy fasiszta típusú „demokráciá-
nak” átadja a helyét. Hiszen az addigi parlamentáris keretek és eszközök mellett nem 
látta biztosítottnak a szociáldemokrata befolyás visszaszorítását. Az ő személyes tragé-
diája, hogy még nem tudhatta, hogy a félkatonai szervezetek által kiharcolt és fenntar-
tott rendszer nem egyeztethető össze a valós demokráciával. 

Steidle a kancellárral folytatott tárgyalása után kiadta a parancsot, hogy egy esetle-
ges provokáció esetén a Heimwehrek ne várják be a hatóságokat, hanem azonnal avat-
kozzanak be.97 Seipel nem mérte fel reálisan a stafétabot átadás körülményeit, túlzott 
reményeket fűzött egy fasiszta alapú Ständestaat közeli kialakításához. A Heimwehr 
mozgalom ekkor azonban még egy ideológiailag és célok tekintetében is erősen szét-
forgácsolódott képződmény volt. A különböző csoportokat csupán egy közös cél,  
mégpedig a baloldal háttérbe szorítása, felforgácsolása tartotta össze. További prob-
lémát jelentett a mozgalom pénzügyi hátterének a biztosítása, hiszen 1929. tavaszán 
egyértelmű volt, hogy egy ilyen olasz–típusú hatalomátvételhez pénz, mégpedig sok 
pénz kell.

Nem véletlen, hogy Steidle a kancellárral folytatott megbeszélése után, Seipel ígé-
retével a zsebében ismét a magyar összekötőhöz, Jánkyhoz fordult. Az osztrák vezér 
igyekezett meggyőzőnek hatni, hogy a hatalomátvétel politikai és a kapcsolati tőkéje 
megfelelő, még csak a pénzügyi oldal hiányos egy kicsit. Steidle kifejtette Jánkynak, 
hogy a Heimwehrek többsége jó kapcsolatokkal rendelkezik a hadsereggel, sőt az ak-
ció esetén Carl Vaugoin98 hadügyminiszter - maga is Heimwehr-szimpatizáns - támo-
gatására, de legalábbis jóindulatú passzivitására számíthatnak. Továbbá jelezte, hogy 
az anyagi tekintetben sem függenek teljes mértékben a magyar–olasz támogatástól, 
hiszen az osztrák nagyipartól is csurran-cseppen esetenként anyagi segítség, sőt egy 
„zsidó pártoló”, a Rothschildok megnyerését is kilátásba helyezte. Jánky azonban a 
központi utasításnak megfelelően az esetleges további magyar pénztámogatást csupán 
májusban tartotta esedékesnek.99 

Az osztrák belpolitika 1929. év elején számos parlamenti kérdés, főként a szociális 
ellátással összefüggő törvényjavaslatok miatt feszült volt. Nem csak az ellenzéki szo-
ciáldemokrata párt és a polgári kormánypártok között volt a viszony barátságtalan, 
hanem a jobboldalon belül is. A nagynémet párt, noha koalíciós partner volt, a seipeli 
politikával ellentétes irányvonalat is elfogadott a német csatlakozás elősegítése érde-
kében. A nagynémetek az ellenzékben lévő szociáldemokrata párttal együtt, a koalíció 
ellenére, megszavazták a parlamentben a német házassági törvény harmonizációját az 
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osztrák törvénykezésben. A nagynémetek ilyen jellegű kilengései a polgári koalíció fel-
bomlásával veszélyeztetett. A másik koalíciós partner, a Landbund részéről is merültek 
fel kritikák a kormány működésével szemben, elsősorban a védővámok emelésével az 
osztrák gazdák védelmét sürgették, amely lépések a későbbiekben a magyar–osztrák 
gazdasági kapcsolatokra is kihatással voltak. A magyar követ azonban az osztrák álta-
lános vélekedést magáévá téve – tévesen – ítélte meg az aktuális belpolitikai helyzetet: 
a közeljövőben nem várhatók a belpolitikában változások.100

A feszült belpolitikai- gazdasági helyzet, a jobboldal megosztottsága és a baloldallal 
erősödő ellentétek Seipelt lemondásra ösztönözte. Leköszönésekor optimizmussal fej-
tette ki, hogy az osztrák külpolitika alapelve, amelyet mostanra már minden párt elfo-
gadott, helyes. Miszerint az osztrák külpolitikának őszinte reálpolitikának kell lennie, 
és a jövőre nézve az a legjobb, ha az egyoldalú kötődést kerüli, függetlenül attól, hogy 
melyik oldal és csoportosulás irányába.101 Seipel az utóbbi hónapokban több program-
adó beszédében is egy reformidőszak, egy új jövő kezdetét jósolta.102 „El van döntve! 
Nem vagyok akadály” többé,103 így 1929. április 3-án az osztrák köztársaság fennál-
lásának tíz évéből csaknem öt évig miniszterelnöki funkciókat ellátó Seipel kancellár 
lemondott, lépését az egész minisztertanács követte. Seipel romló egészségi állapotá-
ra hivatkozott, illetve leköszönésével az „állam megújulását” kívánta elősegíteni, bár 
kifejtette, hogy a demokráciát, éppen a Heimwehr jelenléte miatt, nem látja veszély-
ben.104 Seipel és egész kormányának visszalépése nagy meglepetést keltett nem csak 
a politikai ellenfelekben, hanem a közvéleményben is.105 Azonnal felmerült a kérdés, 
hogy ki legyen a tehetséges politikus utóda egy ilyen labilis időszakban? 

Számos találgatásra adott okot a kancellár távozása. Seipel az első köztársaság első 
évtizedének az egyik legmeghatározóbb, ha nem a legmeghatározóbb politikusa volt, 
s több cikluson keresztül viselte a kancellári tisztséget. A hirtelen bejelentett és megle-
petésszerű lemondása mindenütt megdöbbenést váltott ki. A döntésében azonban nem 
csupán egy tényező játszott szerepet. A lemondással összefüggésbe hozható a koalíció 
pártjai között és magában a keresztényszocialista párton belül is élesedő ellentétek. 
Azonban Seipel hosszú politikai pályafutása során nem egy ilyen feszült helyzet ala-
kult ki. A lakásügyi törvény, illetve az alkotmánymódosítás körül kialakult parlamenti 
viták is megbújhattak a lemondás mögött, de bizonyosan nem egyedüli okként. Az oszt-
rák Seipellel foglalkozó legrészletesebb szakirodalom,106 amely nagyban támaszkodik 
Seipel saját naplójára, a kancellár egészségügyi állapotát jelöli meg a visszavonulás oka-
ként, miszerint az idősödő, cukorbeteg kancellár nem kívánt a demokrácia megreformá-
lása útjába állni. Keresztényszocialista pártkollégái, így Kunschak is az amerikai kölcsön 
megszerzésének a kudarcában vélték a döntő okot meglelni. A közvéleményben olyan 
híresztelések is elterjedtek, hogy Seipel prelátus a Vatikán nyomására mondott le, mi-
szerint a kancellár egyházi pozíciója és a katolikus egyházból való kilépések magas szá-
ma, illetve a szociáldemokrata támadások szoros kapcsolatban álltak egymással. Ezeket 
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a feltételezéseket az osztrák külügyi hivatal erélyesen visszautasította.107 Seipellel szem-
ben az olasz vezetés egyre erősebb ellenszenvet táplált 1929. elején, amely a kancellár  
figyelmét sem kerülhette el. Ha lemondásakor nem is rendelkezett megbízható infor-
mációkkal a Heimwehr olasz támogatásáról, sejteni mindenképpen sejthette. Mussolini 
nem kedvelte Seipelt, szívesebben látott volna más kormányt Ausztria élén, ez a sze-
mélyes antipátia is a Heimwehrek támogatása mellett szólt.108 A kancellár Steidléval 
március 23-án éjjel folytatott titkos tárgyalásán tett kijelentései alapján Seipel tudatosan 
készítette elő a Heimwehr színrelépését és számolt azzal, hogy adott időpontban, ha 
nem is április elején, de az arra alkalmas időben lemond. 109  

Seipel lemondásának valódi okára utalhat, de legalábbis a megítélést árnyaltabbá 
teszi Jánky értesülése, miszerint a lemondott kancellár olyan utódot keresett, aki egy 
kötelezvényt ír alá Steidlénak, hogy „a vörösökkel egyetlen kérdésben sem paktál le 
önállóan.” Ebben a kérdésben fontos volt Steidle személye, mint a Heimwehrek szövet-
ségi vezetője, aki ha nem is számított Anschluss-ellenesnek, de elsődleges célja nem a 
Németországhoz való csatlakozás kierőszakolása volt, hanem önálló Ausztriában gon-
dolkodott, ahogy a lemondott kancellár is. A titkos egyeztetések közben Pfriemer stá-
jer Heimwehr-vezér is felajánlotta saját személyét a kancellári pozícióra a Heimwehr-
vezetésnél, ahol azonban heves ellenállásba ütközött, éppen erős nagynémet kapcsolatai 
és Anschluss-barátsága miatt. Jánky szerint Seipel el kívánta kerülni annak a látszatát 
is, hogy autoriter rendszer kialakítására törekszik, ezért időlegesen utódjának szánta 
az alkotmánymódosítás feladatának a végrehajtását.110 

A külügyminisztériumban egy kézírásos, aláírás nélküli, de feltehetően Aportól 
származó feljegyzése elemezte a Heimwehrek szerepét a feszült osztrák belpolitikában. 
A feljegyzés szerint a mozgalom megerősödése egyértelmű, és ez jó hatással volt az 
osztrák „külpolitikai magatartásra, mivel a magyar kormány a Heimwehrek útján nyo-
mást tudott gyakorolni Bécsben.” Magyarország számára pozitív fejleménynek tartja a 
feljegyzés, hogy Steidle magyar tanácsra betiltotta az olasz ellenes megmozdulásokat 
illetve, hogy az 1921-es lanai szerződést111 az osztrák kormány Csehszlovákiával nem 
újította meg. A jelentés tisztában volt azzal, hogy a Heimwehrek szervezeti felépítése 
és fegyverellátottsága még kívánni valót hagyott maga után az 1928. augusztusi olasz 
pénzügyi segélyt követően is. A fejlesztésre figyelmesek lettek a Stahlhelm mozgalom 
német vezetői is, és ismét arra kérték Steidlét, hogy közvetítsen a magyar–olasz „érdek-
közösségbe való bekapcsolásba”. A jelentés azonban leszögezte, hogy egy erős német–
osztrák együttműködés Magyarország számára nem lenne kedvező. Ha azonban egy 
ilyen osztrák–német összefonódásban az osztrákok töltenék be a vezető szerepet, ami 
emelné az osztrák önérzetet, az a magyar befolyás szempontjából is kedvező lehet.112 

Egy hónapos kormányalakítási nehézség után egy rövid életű átmeneti kormányt 
nevezett ki Miklas köztársasági elnök. Ernst Streeruwitz kancellár113 május 4. és szep-
tember 25. között maradt hatalmon. Streeruwitz kormányalakítását követően Ambrózy 
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búcsúlátogatást tett Seipelnél. Aki arról biztosította a magyar követet, hogy Magyar-
országgal szemben az új osztrák kormány politikai irányelvei nem változnak.114 Ugyan-
ez az ígéret hangzott el az új kancellár bemutatkozó programbeszédében is.115

Miután Seipel megtette, amit a március végi titkos megbeszélésen „megígért” 
Steidlénak, a Heimwehr-vezér is aktivizálta mozgalma tevékenységét. Április 21-én 
Innsbruckban egy választási nagygyűlésen tartott beszédében kifejtette, hogy szüksé-
ges az alkotmányreform, mert a hatályban lévő alaptörvények jelentik a szociáldemok-
rácia legerősebb bástyáját. Ezen túl egy erős államfői pozíciót és egy pártfüggetlen és 
államfő által kinevezett kormány életre hívását követelte.116 

A parlamentben 1928. késő őszén a bécsújhelyi felvonulást követően a pártok közö-
sen törekedtek egy kompromisszumra a fegyveres véderő alakulatok lefegyverzésében. 
1929 első hónapjaiban erre már – a parlamentáris eszközökbe vetett hit csökkenése miatt 
– már nem is tettek kísérletet. Seipel lemondását követően több alkalommal is fegyve-
res felvonulásokra került sor országszerte. Május elsején a stájerországi Kapfenbergben 
Heimwehr-tagok összetűzést provokáltak a Schutzbunddal, húsz sebesültje volt az ese-
ményeknek.117 Ilyen regionális összecsapások és Heimwehr-provokációk napirenden 
voltak egész tavasszal. Május közepén ismét nagy felvonulások színtere volt Bécs, nem-
csak a Schutzbund, hanem a Heimwehr mozgalom különféle alakulatai is a főváros 
különböző kerületeiben, egymástól térben jól elkülönülve demonstrációkat tartottak. 
A rendfenntartó erők csaknem tízezer fővel és a hadsereg készültségbe helyezésével 
biztosították sikeresen a rendet, nagyobb rendbontások ekkor sem történtek. 118  

Steidle a mozgalom legprominensebb támogatóival, Schoberrel és Vaugoinnel to-
vábbra is szoros kapcsolatban maradt. Május 12-én a bécsi rendőrfőnökkel, egy nap-
pal később a hadügyminiszterrel tárgyalt csaknem három óra hosszat. Ezek a tényleges 
hatalmi eszközökkel bíró politikusok szövetséget kötöttek egymással, hogy Ausztria 
jövőjének alakítását a kezükbe veszik. Legalábbis május 16-án erről számolt be Steidle 
Jánkyval folytatott beszélgetésén.119 Azonban tavasszal még mind a bécsi felvonulások-
ban résztvevők száma, mind a lakosság szimpátiája a szociáldemokrata politika és fegy-
veres alakulatának markánsabb támogatottságát mutatta a Heimwehrekkel szemben. 

1929 nyara: a nagy remények

Május 2–6-án Dino Grandi olasz külügyi államtitkár Magyarországra látogatott, amely 
Bethlen 1927. áprilisi római látogatására volt válasz. Ekkor elsősorban a Magyaror-
szágnak adandó olasz fegyverkezési kölcsönről folytak a tárgyalások. Azonban a 
Heimwehrek által tavasszal kért fegyverkezési és pénzügyi segély folyósítása is szóba 
került. Bethlen azt ajánlotta Grandinak, hogy a pénzt két részletben fizessék ki, hogy 
ellenőrizni lehessen az események alakulását és a segély felhasználását. Grandi ezzel 
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egyetértett, bár azt kérte, hogy a fegyverszállítmány részleteinek megbeszélésén ne a 
korábbi összekötő személy, Jaromir Diakow ezredes képviselje a Heimwehrt.120 1929 
őszén Waldemar Papst utazott a titkos fegyversegély megszervezése céljából Rómába. 

Steidle igyekezett március végén a kancellárral folytatott titkos tárgyalásán tett ígé-
retét betartani, a Heimwehrek aktivitását fokozni. Karl Seitz121 Bécs szociáldemokrata 
polgármestere nyárra minden fegyveres felvonulást megtiltott a főváros területén. 122 
Alsó-Ausztriában szeptember 15-ig szintén betiltották a felvonulásokat az idegenfor-
galom érdekében. 123 Ennek ellenére május 25-én Aspangban a Heimwehr egy csaknem 
kétszáz főnyi csapattal felvonulást rendezett. Ezt a megmozdulást a keresztényszocia-
lista párt vezetősége erősen kritizálta.124 További Heimwehr-bojkottok és felvonulások 
jellemezték a júliust is.125 

A Heimwehr-aktivitást érzékelve az olasz vezetés is jónak látta a közvetlen kapcso-
latfelvételt és kapcsolattartást a mozgalommal. Ezzel a feladattal Auriti bécsi követet 
bízták meg. Az eddigi közvetítő szerepet betöltő magyar fél számára ez a közvetlen 
kapcsolattartás üzenetértékű volt.126 Mivel a magyar vezetés tisztában volt az olasz 
segítség szükségességében, így az összekötő szerepet tovább folytatta. 

1929. június elején Jánky megszervezte az újabb találkozót a Heimwehr és a beavatott 
olasz vezetőkörök között, amikor megegyeztek a fegyversegély részleteinek előkészíté-
sében. A fegyverszállítás megtárgyalására Papst vezérkari főnök Rómába utazott, ahol 
Grandival kívánt – Hory közvetítésével – az ügyben tárgyalni.127 Papst valóban meg 
is érkezett a megbeszélt időpontban Rómába, azonban Grandi szándékosan nem tar-
tózkodott az olasz fővárosban. Visszaérkezése után pedig elfoglaltságaira hivatkozva 
nem kívánta fogadni az osztrák küldöttet. Azonban Grandi128 távollétében is sor került 
tárgyalásra Hory hathatós közbenjárására, ahol a juttatandó segély átcsoportosításáról 
állapodtak meg, mert az olasz fél a fegyverszállítást túlságosan veszélyesnek vélte.  

Hory az olasz külügyi apparátussal és Grandi negligáló távolmaradásával való elé-
gedetlensége miatt közvetlenül Mussolinihez129 fordult. A Duce hajlandónak mutat-
kozott az osztrák kérések teljesítésére, ha a Heimwehr írásos kötelezettséget vállal az 
akció végrehajtásának időpontjára, és ha Grandi is beleegyezését adja. 130 A tárgyalá-
sok részét képező segély több tételből tevődött össze: egyrészt 900 ezer líra, másrészt 
500-600 ezer líra, amelyből az olasz határ mellett, megbeszélt helyen felállított fegyver-
raktárból szükség esetén a Heimwehr pénzért megvásárolhatja a „szükséges anyagot” 
A pénz átutalását július és augusztus hónapra ütemezték elő.131 Az eredeti osztrák el-
képzelés szerint az olaszok illegálisan fegyvert adományoznának a Heimwehrnek, ezt 
azonban az olasz vezetés túlságosan veszélyesnek ítélte, ezért ajánlották fel a második 
kisebb pénzösszeget, amelyből az osztrák határ közelében létesített fegyverraktárból 
megvásárolhatók a fegyverek. 

Grandi elővigyázatosságát és a tárgyalásoktól távolmaradását azzal indokolta, hogy 
megbízható bécsi információi alapján nem tartja a Heimwehrt elég erősnek az általa ter-
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vezett akció végrehajtására. Tehát ekkor már kézzel foghatóvá vált az olasz közvetlen 
információszerzés Ausztriában, amely a magyar közvetítés szükségességét is megkér-
dőjelezte. Hory véleménye szerint Grandi, ha szeretette volna, akkor teendői ellenére 
is tudott volna a tárgyalásra időt szakítani, így attól tartott, hogy Grandi személyes el-
lenállása veszélyezteti a segélyt. A külügyminiszteri elutasítást követően a magyar kö-
vet ismételten Mussolinihez fordult, aki a hosszú tárgyalás során figyelmesen hallgatta 
Hory részletes helyzetelemzését. A magyar követ egy burkolt fenyegetéssel igyekezett 
hatást elérni. Hory úgy érvelt, hogy ha a Heimwehrek nem kapják meg a segélyeket, 
amellyel az akcióképességüket fokozni tudnák, akkor a jelenlegi támogatók kihátrálnak 
mögülük. Hory meggyőző taktikája sikerrel járt, mert a Duce megígérte, hogy 900 ezer 
lírát és a plusz 520 ezer lírát folyósít, illetve rendelkezik a határ közeli fegyverraktár 
felállításáról, amelyből három héttel az akció megkezdése előtt a Heimwehr átveheti a 
fegyvert. 132 

Mussolini ragaszkodott azonban ahhoz, hogy a segély folyósításáért cserébe a 
Heimwehr-vezetők tegyenek kötelező érvényű ígéretet, hogy egy általuk megjelölt „fix 
időben” az akciójukat megindítják. Erről egy „határozott és visszavonhatatlan nyilat-
kozatot” vár el magyar közvetítéssel. Hory tárgyalásainak eredményéről egy kézzel írt 
titkos levélben számolt be budapesti feletteseinek. Ebben felhívta a külügyi vezetés fi-
gyelmét arra, hogy tudatosítsák az osztrák vezetőkben a kötelezettségvállalás kockáza-
tát, hiszen az akció ismételt elhalasztása Magyarországot is kompromittálná a „főnök”, 
azaz Mussolini szemében. Továbbá a római követ kifejtette, hogy egy ilyen vállalás 
visszautasítása az osztrákok részéről nagyon kedvezőtlen benyomást keltene, és azok 
malmára hajtaná a vizet – itt többek között magára Grandira133 utalt – akik nem bíztak 
az akció sikerében.134 

Jánky összekötő tevékenysége nem maradt teljesen titokban. Június 5-én a Münchner 
Post szociáldemokrata lapban megjelent egy cikk a Heimwehr terveiről, amelyben 
Jánky szerepét az olasz fasizmus és az osztrák Heimwehr között is megemlítették. Így 
a magyar külügy Aporon keresztül arra szólította fel Jánkyt, hogy még elővigyázato-
sabban járjon el, és hasonló jellegű indiszkrécióknak ne adjon lehetőséget annak „ka-
tasztrofális következményei” miatt.135

A német sajtócikkből nem lett botrány, továbbra is Jánky feladata maradt az olasz 
feltételek ismertetése a Heimwehr-képviselőkkel. Majd augusztus 10-én megérkezett 
Jánky közvetítésével az aláírt nyilatkozat, amely csupán kézzel írott másolatban ma-
radt fenn, négyen írták alá: Pfriemer, Steidle, Pabst és f. v. R. t (talán Rintelen). Ebben 
a nyilatkozatban vállalták, hogy legkésőbb 1930. február 15. és március 15. között az 
akciójukat végrehajtják.136 

Augusztus 24-én Hory Apornak írt jelentésében közölte, hogy aznap átadta a nyi-
latkozatot137 Mussolininek, aki a nyilatkozat láttán „felderült és elkezdett a levegőben 
boksz mozdulatokat csinált.” A Duce javaslatára a pénz átadásának az 1928-as módo-
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zatot, azaz Apor személyén keresztül történő pénzfolyósítást választották, a részletek 
egyeztetése végett azonban Grandihoz küldte a magyar követet.138 

A hatalmát még tartani tudó Streeruwitz kancellár igyekezett a Heimwehr mozgal-
mat megtűrve és az egyensúlyt a szociáldemokratákkal megőrizve a mérleg nyelvét ját-
szani. A szélső jobboldal azonban nem csökkentette az aktivitását. A lemondott Seipel 
kancellár a közelmúltban tartott beszédeiben hangsúlyosan dicsérte a Heimwehr moz-
galmat, amely egy esetleges baloldali mozgolódás esetén a rendőrséggel és a katona-
sággal egyesítve a kormány erős támaszát jelentheti. Seipel háttértámogatása jutott 
érvényre az augusztus 8-án a bécsi Heldenplatzon és Meidlingbe szervezett Heimwehr-
gyűlés megrendezésében is. Seitz polgármester által meghirdetett felvonulási tilalom 
ellenére mind a két gyűlés megtartásra került, amelyek erős rendőri felügyelet mellett 
békésen értek véget.139 Augusztus 11-én Purkersdorfban nyílt fegyveres összetűzés 
volt a Heimwehr és a Schutzbund tagjai között. 140 

Augusztus 18-án a stájerországi St. Lorenzen im Mürztalban a Schutzbund és 
Heimwehr tagjai között ismételt összetűzésre került sor, amely során három ember 
meghalt és 57-en megsebesültek.141 Egyes Heimwehr-körökben ezt a stájerországi 
megmozdulást tartották kedvező kiindulópontnak egy puccskísérlet megkezdéséhez.  
Starhemberg és Papst felkeresték Schober rendőrfőnököt, és arra kérték, hogy támogassa 
erőszakos hatalomátvételüket, amelynek célja a parlament feloszlatása és egy radikális 
alkotmányreform. Ezt az utat azonban a rendőrfőnök visszautasította.142 A stájer fegy-
veres összecsapásnak a következtében augusztus 25-én Streeruwitz kancellár lemon-
dott. A magyar külügyi vezetés nem tekintett erre a fegyveres összecsapásra úgy, hogy 
a Heimwehr mozgalom az általa megígért célokat ezen incidens kapcsán kezdené meg-
valósítani, nem hozták – utólag jogosan – a stájerországi eseményekkel összefüggésbe 
egy esetleges polgárháború kezdetét. A belpolitikai feszültséget, amely elsősorban az 
alkotmány átalakítására tett kísérletekből fakadt, azonban nem Seipel visszatérése, vagy 
Streeruwitz rendteremtése oldotta meg, hanem Schober második kancellársága. 

A nyár végére egyre nyilvánvalóbbá vált a Heimwehr mozgalom hatalommegraga-
dási törekvése és az alkotmánymódosító célja. A mozgalom aktivitásával párhuzamo-
san azonban törésvonalak jelentek meg az addig viszonylag egységesnek nevezhető 
vezetésen belül. 1929. július 13-án a „nyári szünetben” Felső-Ausztria tartományi ve-
zetőjévé választották a 27 éves Ernst Rüdiger Starhemberg herceget,143 aki egy radiká-
lis és aktív Heimwehr-fellépést tartott célravezetőnek. Steidle befolyásának megcsor-
bításaként értékelte az ifjú herceg megválasztását, ezért szeptember közepén felvette 
Jánkyval a kapcsolatot. Arra kérte a magyar összekötőt, hogy október elejére szervez-
zen számára egy találkozót a beavatott magyar vezetőkkel, ahova feleségét is magával 
hozná, a feltűnés elkerülése végett, hogy a „reá bízott papírokkal” elszámoljon. Ezzel 
párhuzamosan Steidle a nála lévő pénzeket, amelyek magyar és olasz forrásból szár-
maztak, szétosztotta a stájer Pfriemer és saját egységei között, Starhembergék azonban 
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nem kaptak belőle, a pénzeket katonai felszerelésre költötték.144 A kapkodásba mene-
külő Steidle azonban 1931-ig maradt a Heimwehrek vezetője. 

Az olasz–osztrák államközi kapcsolatokban jelenlévő feszültségeken Seipel lemon-
dása sem változtatott lényegesen. Noha Streeruwitz kancellár hivatalba lépésekor 
Grandi a római osztrák követnek pozitívan nyilatkozott az osztrák kölcsönfelvétel 
támogatásában. Az új kancellár, maga is gazdasági szakemberként ettől a kölcsöntől 
remélte részben a gazdasági és az ebből fakadó belpolitikai konszolidációt. Mussolini 
augusztusban ígéretet tett, hogy egy sikeres őszi Heimwehr-puccs esetén az amerikai 
kölcsönfelvételt nem fogja akadályozni. Azonban ez az államcsíny nem következett be 
és az olasz vezetés nem kívánta ezt az ígéretét betartani, továbbra sem támogatták az 
osztrákok kölcsönigényeit.145 

Walko Lajos külügyminiszter Aporral, a politikai osztály vezetőjével Rómába uta-
zott az Ausztriával kapcsolatos ügyek tisztázása végett. Szeptember 12-én került sor 
egy tárgyalásra Mussolinivel, ahol a magyar külügyminiszter részletesen tájékoztatta a 
Ducét a Heimwehr mozgalom helyzetéről és annak őszi terveiről. A mozgalom vezetői 
szeptember 29-re tervezték akciójuk végrehajtását. Ami a bécsi városháza elfoglalásá-
val venné kezdetét, miközben az alsó-ausztriai Heimwehr megakadályozná a bécsúj-
helyi Schutzbund bevonulását a fővárosba. Az esetleges cseh beavatkozást Hainburg 
irányában állítanák meg. Azonban Walko kifejtette, hogy az újabb információkról és a 
mozgalom felkészültségi fokáról csak a hazaérkezése után tud nyilatkozni. 

A magyar külügyminiszter felvázolta Mussolininek Magyarország jövőre vonatko-
zó tereit, miszerint az új rezsimmel barátsági szerződés megkötését tervezik, amely-
nek tárgyalásait már a hatalomátvétel előtt megkezdenék. Ez kiterjedne olyan meg-
állapodásokra, hogy egyik ország sem kötne egy szomszédos harmadikkal – a másik 
megkérdezése nélkül – megegyezést, illetve tisztázni szeretnék a magyar–olasz tran-
zit lebonyolításának kérdését. Walko továbbá felvetette, hogy már az akció megkez-
dése előtt célszerű lenne Magyarország számára kedvező gazdasági szerződést kötni, 
amelyből az új osztrák vezetés nehezen tudna kihátrálni. A magyar külügytől nem állt 
távol egy ígéretet kieszközlése egy észak-burgenlandi határkiigazítást illetően. A nem 
éppen visszafogott magyar tervek ecsetelése után Walko kifejtette, hogy az olasz veze-
téstől milyen engedmények meghozatala lenne célszerű. Mégpedig kedvező lenne, ha 
az új osztrák kormány megkapná az olasz támogatást az amerikai kölcsönfelvételhez, 
amelyet tavasszal az olasz külügyi vezetés ismét megakadályozott. Illetve a dél-tiroli 
németajkú kisebbséggel szemben „jobb bánásmód” előirányozását is célravezetőnek 
nevezte a magyar külügyminiszter.146

Mussolini hangsúlyozta, hogy az osztrák ügyet eleinte nem vette komolyan, noha azt 
mind Magyarország, mind Olaszország szempontjából „legnagyobb jelentőségűnek” 
tartja. A Duce kifejtette, hogy a meggyőző érv számára nem is a szeptember 29-re kitűzött 
akció meghirdetése, hanem Bethlen aktív támogatása és a mozgalom felkarolása volt, 
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ami egy morális garanciát jelent számára. Ezt követően az olasz miniszterelnök részletez-
te az osztrák hatalomváltás utáni elképzeléseit. Így az osztrák miniszterelnöki székben 
Schober rendőrfőnököt látná legszívesebben, mert az ő személyében garanciát látott a 
szociáldemokratákkal szembeni energikus fellépéshez,147 de nem ragaszkodott minden 
áron a személyéhez. Az új kormánnyal szemben nem lennének a kisebbségi-kérdésre 
nézve elvárásai, mert arra már tavaly garanciát kapott, hogy a dél-tiroli-kérdést nem fog-
ják feszegetni. Megígérte, hogy ha az „új rezsimnek elismerésre van szüksége”, akkor 
azt Olaszország azonnal megadja, és ha Csehszlovákia mozgósítana, akkor diplomáciai 
úton fellép ellene, illetve a kölcsönfelvételt sem fogja megakadályozni. A magyar terveket 
illetően egy előzetes szerződést a kölcsönös tájékoztatásról, illetve az olasz fegyverszál-
lításra vonatkozó megállapodásokat helyesnek vélte Mussolini. Azonban a gazdasági 
együttműködés és Burgenland kérdést még túlságosan korainak tartotta. Ilyen államközi 
tárgyalásokra véleménye szerint a rendszer megszilárdulása után kell sort keríteni.

Mussolini megígérte a tervezett őszi Heimwehr-akció előtt az olasz határról a fegyve-
rek Ausztriába szállítását, aminek a fedezéséhez 4,5 millió lírát bocsátott rendelkezésre. 
A felelősség megosztása végett azonban az engedélyt a magyar fél jóváhagyásától tette 
függővé. Ha a bethleni vezetéstől az akció komolyságáról kap értesítést, akkor meg-
kapják a Heimwehrek az olasz fegyvereket. Ezen feltételekkel Grandi is egyet értett, és 
megállapodtak, hogy a pénz ismételten a budapesti olasz követség és a magyar külügy 
közbenjárásával jut el a célállomásra.148 

Szeptember 3-án a római magyar követség felszólítást kapott Budapestről, hogy tá-
jékoztassa az olasz vezetést az ausztriai szituációról. Grandi tudomására hozták, hogy 
nyugati szomszédunknál „az állapotok rohamosan fejlődnek”.149 Négy-hat héten belül 
számolni lehet a „döntő harc” bekövetkeztével, így szükséges lenne az augusztusban 
megígért támogatás folyósítása. Illetve a magyar külügy felhívta Grandi figyelmét a 
szociáldemokrata párt erősödő csehszlovák támogatására és a német vezetés növekvő 
ellenszenvére a Heimwehrrel kapcsolatban, annak növekvő arisztokrata befolyása és 
esetleges Anschluss-ellenessége miatt, ezekkel az érvekkel is törekedtek a megígért tá-
mogatás folyósítására sarkallni az olasz vezetést.150 

Walko külügyminiszter szeptember 19-én Bécsbe utazott, hogy ott a meghatáro-
zó osztrák, Heimwehrrel kapcsolatban álló politikusokkal tárgyaljon. Először Seipel 
volt kancellárt kereste fel, mégpedig a lakásán, ebből következően nem hivatalosan. 
A magyar külügyi vezetés abból indult ki, hogy lemondása ellenére még mindig a volt 
kancellár mozgatja a szálakat, így az ő elképzelései és tervei nagy befolyást gyakorol-
hatnak az osztrák belpolitika alakulására. Ekkor már egyértelműen számolni lehetett 
Streeruwitz bukásával és már az új kancellár személyének a kérdése volt a meghatá-
rozó. A volt kancellár kifejtette, hogy véleménye szerint a Heimwehr legális hatalom-
ra jutása az egyetlen kivezető út a jelenlegi válságos helyzetből. Seipel sem tartotta 
a szeptember 29-re meghirdetett Heimwehr-felvonulást a hatalomátvételre elegendő-
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nek, azzal csupán azt bizonyíthatja a mozgalom, hogy Bécs környékén erős pozíciókra 
tett szert. Az új kancellár személyében nem Schobert, hanem inkább Rintelent vagy 
Vaugoint látta volna szívesen. Walko kikérte Seipel véleményét, ahogy a római megbe-
szélések idején Mussoliniét is, hogy célszerűnek látja-e az új kormánnyal egy barátsági 
szerződés megkötését, ezt az együttműködést a volt kancellár markánsan támogatta, 
helyesnek vélte egy demonstratív barátsági szerződés megkötését.151 

Walko külügyminiszter szeptember 20-án személyesen felkereste Steidlét annak bé-
csi lakásán. Steidle kilenc nappal a tervezett akció megkezdése előtt az osztrák belpo-
litika legújabb fejleményeiről tájékoztatta a magyar külügyminisztert. Ekkor már tár-
gyalások folytak a különböző politikai csoportosulások között Steeuruwitz kancellár 
lemondásáról és egy alkotmánymódosítást végrehajtó átmeneti kormány létrehozásá-
ról. Steidle elképzelése szerint ezen átmeneti kormány után venné át a Heimwehr a ha-
talmat és számolna le a baloldallal, ha addigra azt az átmeneti kormány nem végezné 
el.152 A tiroli Heimwehr-vezér kifejtette, hogy a legális hatalomátvétel számukra igen 
fontos lenne. Legkedvezőbb helyzet akkor alakulna ki ehhez, ha a szociáldemokraták 
provokálnák ki a Heimwehrek fellépését, de ennek valószínűségét alacsonynak ítélte 
meg Steidle, és leszögezte, hogy a baloldallal való végleges leszámolására töreksze-
nek. A magyar külügyminiszter azt tanácsolta, hogy ne késlekedjenek, és ne hagyják 
ellaposodni a mozgalmat. Walko beszámolt római tárgyalásainak kedvező osztrák vo-
natkozásairól és az olasz támogatás módjáról. Walko megígérte, hogy az 520 ezer líra 
első felét Jánky útján a napokban folyósítani fogják, a második részletről is majd tőle 
kapnak értesítést. Végezetül abban állapodtak meg, hogy Steidle tájékoztatni fogja a 
helyzet normalizálásakor Walkót, hogy kik azok a személyek, akikkel a magyar–oszt-
rák viszony alakulásáról tárgyalni lehet.153

A magyar külügyi vezetés konstatálta az osztrák kormánypuccs-kísérlet tervét, 
azonban az erős érintettség miatt további információkat, biztosítékokat várt el. Apor 
Gábor, a külügyminisztérium politikai osztályának vezetője levelet intézett Jánkyhoz, 
hogy tisztázzon néhány kérdést a Heimwehr-vezetéssel a szeptemberre tervezett kor-
mányváltással összefüggésben. Bethlen egyrészt a mozgalom és Schober által tervezett 
alkotmánymódosítás részletei iránt érdeklődött, erre Steidle írásban válaszolt. Más-
részt és ez volt a magyar miniszterelnök számára a fontosabb kérdés, hogy garantálja-e 
Steidle Bécs városának „teljes kifüstölését”? Mert ha a szociáldemokrata városvezetés 
a fővárosban maradna, akkor Bethlen véleménye szerint a mozgalom eredménytelen 
lenne. Bethlen aggódását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Heimwehr különböző 
pártvezérekkel folytatott tárgyalásai és egyezkedései a mozgalom ellaposodásához ve-
zethetnek. Így Bethlen Jánkyn keresztül azt üzente Steidlének, hogy „a megijedt ellen-
felet fejbe kell vágni, mert ha tárgyal az ember vele, felocsúdik és újra erőre kap.”154 

Szeptember végére Starhemberg négy helyszínre felvonulásokat tervezett. Az engedé-
lyezéshez a tartományfőnök és/vagy Streeruwitz kancellár beleegyezése szükségeltetett.155 
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Noha mind a két politikus keresztényszocialista volt, és nem állt tőlük távol az autoriter 
rendszer, illetve a Heimwehr mozgalom célkitűzései, a mozgalom demonstratív fellépésé-
vel nem értettek egyet.156 Szeptember 29-én, három nappal az új Schober-kormány beikta-
tását követően megtartották Alsó-Ausztriában mind a négy helyszínen a felvonulásokat. 
Buresch tartományfőnök végezetül nemcsak engedélyezte a felvonulásokat, hanem be-
szédében már a nyári véleményével és tiltó rendelkezésével szakítva pozitívan és támo-
gatóan nyilatkozott a mozgalomról.157 A szociáldemokraták ellengyűléseket tartottak, a 
katonaság, csendőrség és a rendőrség nagy erőkkel biztosította a felvonulások zavartalan 
és erőszakmentes lebonyolítását. Rendbontásra azonban nem került sor.158 

A magyar vezetés a Steidle által ígértek alapján egy nagyobb mérvű, összehangolt 
megmozdulással, hatalomátvétellel számolt, így a szétaprózott, helyi felvonulásokat 
nem tartotta se célravezetőnek, se figyelemre méltónak. Maga a Heimwehr-vezetés sem 
volt egységes a jövőbeli stratégiát illetően, különösen a Starhemberg okozta feszült-
ségek miatt. Az egyik csoport úgy vélte, hogy az erők koncentrálásával egy jól előké-
szített, összpontosított akcióval kell a hatalomátvételt kicsikarni. Míg a másik csoport 
szerint az ilyen kisebb, regionális összecsapásokkal, az „izgalom állandó ébrentartá-
sával” készítik elő leghatásosabban a talajt az akciójuk sikere érdekében.159 Amikor 
a régi vezetőgárda által megígért időpontban a Heimwehrnek a puccsot végre kellett 
volna hajtania, már új kancellárja és vezetése volt Ausztriának. Így a Heimwehren belül 
a régi és az új vezetés közötti feszültségek kihordására 1929 folyamán már nem került 
sor. Azonban Schober szeptemberben kezdődő kancellársága megváltoztatta a magyar 
kormány viszonyát az osztrák belpolitikához, alkotmánymódosító tervei miatt jelentő-
ségét veszítette a magyar vezetés szemében a zenitjén túljutott Heimwehrek támogatá-
sa és törekvése. 

1929. szeptemberben az események kimenetele tekintetében azonban a magyar kül-
ügyi vezetés számolt azzal, ami végül be is következett, hogy mégsem történik meg a 
Heimwehr hatalomátvétele és így a magyar befolyás az osztrák bel- és külpolitika alaku-
lására nem nőhetett meg olyan mértékben, mint azt Bethlen szívesen látta volna. A ma-
gyar hadügyminisztérium a Heimwehr körüli események fokozódása idején „rendkívü-
li hírszerzési hálózatot” működtetett Ausztriában, amelyet azonban a Schober-kormány 
hivatalba lépésével, és a Heimwehr erőszakos hatalomátvételének valószínűtlenné válá-
sával beszüntetett, amint erről a miniszterelnöki hivatalt tájékoztatta.160

1929 ősze: a lehetőségek és remények szertefoszlása

A Heimwehrek 1927-es felemelkedésével párhuzamosan 1929 őszére általános válság 
alakult ki Ausztriában, amelynek a következtében ismételten, mint 1921–22 folyamán, 
Schober személyében egy párton kívüli foglalhatta el a kancellári széket.161 Szeptem-
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berben Streeuruwitz bukásával már hetek óta számolni lehetett. Az új Schober-kormány 
egy nappal a régi kancellár lemondása után szeptember 25-én összeállt, ami jól mutat-
ta, hogy nem érte váratlanul a bécsi rendőrfőnököt a feladat, készült rá. Schober má-
sodik kancellársága a Heimwehr mozgalom 1929. tavaszi, Seipel lemondását követő 
fellendülésének és az ebből fakadó antidemokratikus tendencia erősödésének lett az 
eredménye. A bécsi rendőrfőnök erőskezű ember hírében állt, akinek baloldal-ellenes-
sége ismert volt, különösen az 1927. július 15-i erőszakos rendteremtése óta. Másrészt 
a Heimwehrek állandó felvonulásai okozta nyugtalanság és bizonytalanság csökken-
tésére is alkalmasnak vélték személyét. Mind a külföldi konzervatív körökben, mind 
az osztrák polgári körökben nagy népszerűségnek örvendett, határozott fellépése és 
baloldal ellenessége miatt, az állami hatalom megtestesítőjének számított sokak sze-
mében.162 Számos magas rangú politikai szereplő, köztük Schober is titkos viszonyban 
állt a mozgalommal, akik csak „szükség esetén” foglalják el a helyüket, addig nem 
hozzák nyilvánosságra a mozgalomhoz fűződő kapcsolataikat.163 Schober rendőrfő-
nök Seipel kancellársága idején, már 1922-ben is erős kapcsolatokkal rendelkezett a 
Heimwehrekhez, a mozgalom állami, főként pénzügyi támogatásának az egyik kulcs-
figurája volt az 1920-as évek folyamán.164 Seipel lemondása előtt Schoberrel karöltve 
igyekeztek a Heimwehrek vezető állásait „megbízható és hozzáértő egyénekkel” be-
tölteni. A Heimwehr 1929 végén elérte a befolyásának a zenitjét, és ezt kívánta kama-
toztatni, mégpedig egy hatalomátvétel formájában. Azonban ezen tendencia ellen a 
baloldal markáns fellépésére lehetett számítani, amely egy esetleges eszkalálódást, egy 
polgárháború kitörését sem zárta ki. Ennek a válsághelyzetnek a megoldása volt az új 
kancellár feladata volt. 

Noha az új kormányfő a bemutatkozó beszédében165 kiállt a Heimwehr mozgalom 
mellett, méltatta addigi tevékenységét és a kormány együttműködéséről biztosította 
a mozgalmat, amennyiben az legális úton támogatja az ő alkotmánymódosító terveit. 
Gesztus volt a mozgalom irányába, hogy a Heimwehr-szimpatizáns Vaugoin hadügy-
miniszter megtarthatta tárcáját, és megkapta az alkancellári széket is. Azonban jelzés-
értékkel bírt, hogy a Heimwehrek egyetlen vezető személyisége sem kapott pozíciót az 
új kormányban, ez jelezte Schober távolságtartását és alapvetően elutasító magatartá-
sát a mozgalommal szemben. Az új kancellár meggyőződésénél fogva a Heimwehreket 
csupán politikai eszköznek, nyomásgyakorlásra alkalmas kelléknek tartotta, így a moz-
galmat hajlandó volt saját céljaira – az alkotmány átalakítására – felhasználni, de nem 
engedte ki a kezéből a vezető szerepet. 

Az új kancellár bemutatkozó beszédében leszögezte – a Heimwehrek céljához ha-
sonlóan – az alkotmány módosításának szükségességét, amely elsősorban a parlament 
jogkörének csökkentésében és a szövetségi elnök jogosítványainak kiterjesztésében 
állna. Az új kormány céljának tekintette továbbá az amerikai kölcsön megszerzését. 
Külpolitikai tekintetben az addigi irányvonalat kívánta Schober követni, azaz egyet-
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len államcsoporthoz sem kívánta Ausztriát csatlakoztatni és kifejtette, hogy az osztrák 
külpolitika nem irányul senki ellen. Végezetül egy gesztus tett a nagynémet párt felé, 
amikor kifejtette, hogy a békés politikában Ausztria egynek érzi magát Németország-
gal, „amelyhez jó és rossz napokban testvériesen hűek maradunk.”166 

A magyar sajtóban szimpátiával szóltak a bécsi rendőrfőnök ismételt kancellári kine-
vezéséről. Az újságcikkek értékelése szerint Schober egy olyan személy, aki soha nem 
tér le a törvényes útról.167 Mussolini az osztrák kancellárváltást helyeselte, szimpátiával 
figyelte Schober tevékenységét és a Duce bízott abban, hogy az új kancellár az Olasz-
ország számára is kedvező célokat el tudja érni.168 Október folyamán az olasz külügy 
kapcsolatba lépett Schoberrel és támogatásáról biztosította a kancellárt, sőt megígérte a 
kölcsönügylet támogatását is.169 

Schober mindvégig megvetette az agresszív és populista politikát folytató Heim-
wehreket, azonban a baloldal visszaszorítása, a politika elitizálása érdekében eszköz-
ként felhasználta őket. Schober ilyen tartalmú hozzáállása a mozgalom vezetői számára 
sem volt ismeretlen. Számoltak azzal az eshetőséggel, hogy a rendőrfőnök kancellársága 
nem jelenti automatikusan az ő hatalomátvételüket is. Azonban a kancellár keze is meg 
volt kötve. Gyakorlatilag kétfrontos háborút vívott, egyrészt igyekezett a szociáldemok-
rata befolyást legális úton, elsősorban az alkotmánymódosítással csökkenteni, másrészt 
megpróbálta a Heimwehrek mozgásterét keretek közé szorítani. Így az a kényes helyzet 
alakult ki számára, hogy kancellársága idején mind a két „ellenségnek” engedménye-
ket kellett tennie, azok segítségnyújtása érdekében. Ez a kettősség és az ebből fakadó 
korlátok okozták kancellárságának végét is. A Heimwehrnek köszönhetően lett kan-
cellár, így bizonyos követeléseket kénytelen-kelletlen teljesítenie kellett. Schober tisztá-
ban volt azzal, ha nyíltan a mozgalom ellen fordulna, akkor hamarosan új kancellárja 
lenne Ausztriának Vaugoin személyében, aki a rendőrség élére minden bizonnyal egy 
Heimwehr-vezért ültetne. Így a két pólus között egy rövid ideig patthelyzet alakult ki. 
A Heimwehr 1929 őszén már nem titkolta, de még nyíltan nem is hangoztatta, hogy a 
szociáldemokrata párt meggyengítését, majd megsemmisítését az alkotmánymódosítás 
útján csak az első lépésnek tekinti, távlatilag a meglévő polgári pártokat, főként a ke-
resztényszocialista pártot kívánja felszámolni. Ez a távlati cél volt az, amiben Schober és 
a mozgalom vezetői nem értettek egyet. Az alkotmánymódosítás keresztülvitele körül 
kialakult feszültség kihordására nyilvánosan nem került sor. A kancellár a színfalak mö-
gött folyamatos egyeztetett nem csak a szociáldemokrata hanem a Heimwehr vezetők-
kel is. Schober október 12-én tárgyalásokat folytatott Steidléval, Papsttal és Pfriemerrel. 
Ekkor megállapodtak az alkotmányjavaslat minimális kereteiben, így a kormány és a 
mozgalom közötti szövetség ideiglenesen tovább élt. 170 

A magyar sajtó, csupán a baloldali lapok kivételével, szimpátiával kísérte Schober 
kancellár alkotmány megreformálásával összefüggő tevékenységét, amelyet általános-
ságban, mint „harc a vörös Bécs ellen” interpretálnak, noha a módosítás részleteivel 
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és az általános osztrák belpolitikai helyzet megítéléséhez szükséges információkkal a 
magyar újságolvasó közönség és maguk a cikkek írói sem rendelkeztek.171 

Az új kancellárhoz fűzött általános belpolitikai remények, a fegyveres felvonulá-
sok élének csökkentése és a rendteremtés megvalósulni látszottak szeptember végén. 
A szeptember 29-ére tervezett Heimwehr-puccsból nem lett semmi, sőt egy nyugodt 
lefolyású békés felvonuláson kívül más nem is történt, ami a nagyszámú és erős rend-
védelmi alakulatok jelenlétének volt köszönhető. Október 18-án az új kormány beter-
jesztette a parlamentbe az alkotmánymódosító javaslatait.172 Október közepén a kor-
mány többször igyekezett megnyugtatni a lakosságot nyilatkozataival. Tagadta, hogy 
az ország egy polgárháború és egy pénzügyi csőd szélén állna. A pénzügyminiszter a 
schilling stabilitását hangoztatta.173

A garanciával megígért Heimwehr-akció elmaradása az olasz vezetés előtt is nyil-
vánvalóvá vált október elejére. Mussolini véleménye szerint az osztrák helyzet békés 
irányba forduló megoldása miatt már nem szükséges a kilátásba helyezett, és a ma-
gyar külügyminisztériumhoz már átutalt összeg folyósítása. Hiszen a kormányközeli 
Heimwehr-kapcsolatok az olasz segély nélkül is lehetővé teszik a fegyverszükséglet 
közvetlen kielégítését. Mussolini ezt a pénzt „nem zsugoriságból akarja megtakarítani” 
fejtette ki Grandi, hiszen ezt a pénzösszeget más közös magyar–olasz célra kívánná in-
kább hasznosítani, így arra kérte a magyar miniszterelnököt, hogy gondolja meg, nem 
lehetne ezt a pénzt „jobban és célszerűbben felhasználni.”174 

Ennek az olasz ajánlásnak a következtében a magyar külügy kényes szituációba ke-
rült, hiszen a pénz felét már szeptember végén Jánky útján ki is fizették. A magyar 
fél helyzetét tovább nehezítette, és függő viszonyát markánsan tudatosította Grandi 
ötlete, amely az osztrák kölcsönfelvétellel állt összefüggésben. Walko római útján ígé-
retet kapott Mussolinitől, ha a Heimwehr átveszi a hatalmat Ausztriában, akkor Olasz-
ország nem fogja akadályozni az osztrák kölcsönkérelmet. Mivel azonban a tervezett 
és megígért puccs nem valósult meg Mussolini azt az utasítást adta, hogy az osztrák 
kölcsönfelvételt mindaddig nem támogatják, amíg a „magyar kormánnyal egyetértőleg 
erre a pillanatot psychologiailag” érettnek nem látják. Ez akkor következhet be az olasz 
elképzelés szerint, ha ezzel a Heimwehrnek valós szolgálatot tesznek és ezzel az oszt-
rák mozgalom az olasz és magyar kormány iránt ténylegesen lekötelezettséget érez.175 
Grandi ezzel a lépéssel átruházta a magyar félre nem csak a kölcsönengedélyezés idő-
pontjának meghatározását, hanem a felelősséget is a Heimwehrek további támogatá-
sát illetően. Ebben az összefüggésben az olasz fél mihamarabbi döntést várt a magyar 
vezetéstől.  

Csáky Károly októberben még poszton lévő honvédelmi miniszter,176 aki maga is 
szimpatizált a Heimwehr hatalomátvételével, elrendelte az osztrák katonai viszonyok 
felmérését, mert igyekezett egy esetleges magyar beavatkozás előtt tisztázni a lehető-
ségeket és a lehetséges következményeket. Erről született egy emlékirat is, amely rész-
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letezte azokat az erőket, amelyek az esetleges magyar beavatkozás oldalán és az ellen 
harcolnának Ausztriában. Illetve számba vette a magyar beavatkozással szemben vár-
ható kisantant reakciókat is. Az emlékirat abból indult ki, hogy egy csehszlovák beavat-
kozással és így egy magyar–csehszlovák háborúval biztosan számolni kell, amelynek 
kivédésére Magyarország egyedül nem elég erős. Ezért a honvédelmi miniszter egy 
magyar beavatkozást csak abban az esetben tartott eredménnyel és nem bukással ke-
csegtetőnek, ha egy biztos és szilárd olasz ígéret érkezik, hogy Magyarország minden-
képpen számíthat az északi szomszédjával szembeni támogatásra.177 Ilyen magyar ka-
tonai beavatkozásra nem került sor, de nem azért, mert a magyar külügyi vezetés ettől 
a lehetőségtől kategorikusan elzárkózott,178 hanem elsősorban azért, mert a Heimwehr 
nem indította meg az ígért akcióját, amellyel összefüggésben a magyar fegyveres erők 
beavatkozhattak volna. 

A bethleni vezetés úgy vélte, hogy csupán a Heimwehr további támogatása, aktivi-
tásának növelése az egyetlen eszköz az osztrák kancellár szociáldemokratákkal kiegye-
zésre törekvő politikája ellen. Így ennek az előfeltevésnek tudatában a magyar külügyi 
vezetés úgy döntött és ezt az olasz vezetés tudomására is hozták október közepén, hogy 
a megígért olasz pénzsegély második részét is kifizetik a Heimwehrnek. Október 21-én 
Apor Gábor kézzel írt levele mellett egy táskát is küldött Jánkyhoz Bécsbe, amelyet a 
magyar összekötőnek a „tudott célra” kellett eljuttatnia. Még egy részlet érkezésével 
számolhatott Jánky, hiszen Apor közölte, hogy 1 300 000 lírát még nem váltott át, mert 
a feltűnést kerülni akarta ilyen nagy összegek beváltásával. Azonban hozzáfűzte, hogy 
ezt a pénzt „oly hosszas és kínos tárgyalások útján tudtuk kicsikarni, hogy kizártnak 
tartjuk, hogy ennél többet kapjunk.” Ehhez az olasz segélyhez csatolta még Apor azt 
a „havi 30,5 ezer schilling” összeget, amelyet feltételezhetően havi rendszerességgel a 
magyar költségvetésből utaltak át a Heimwehrek részére. Apor kérte Jánkyt, hogy erre 
a tényre hívja fel „bérces barátunk”, azaz Steidle figyelmét is. „Ezzel az összeggel ki 
kell jönniük.”179 

Ennek a pénzösszegnek a folyósításával véget ért a Heimwehr magyar közvetítéssel 
kieszközölt olasz segélyezése. A mozgalom vezetői örültek a pénzsegélynek, azonban 
számoltak a megígért fegyverzetbeli segítséggel is, amely megszervezésével a stájer 
Pfriemert bízták meg, és várták a részletes információkat, hogy kivel és mikor tárgyal-
hatnak.180 November elején Grandi kijelölte azt a személyt, akivel a fegyverek ügyében 
Rómában megkezdődhetett a tárgyalás.181 Az olasz kormány azonban 1929 végén nem 
adta meg a kért és korábban megígért fegyvereket. 

Ősz folyamán az osztrák jobboldali sajtó a Schutzbund csehszlovák fegyversegé-
lyeiről cikkezett, míg a szociáldemokrata sajtó a Heimwehrek olasz fegyverszállítmá-
nyairól írt. Ezek a sajtóhírek a külföld érdeklődését is felkeltette. Az angol kormány 
november közepén valamennyi Ausztriával szomszédos állam figyelmét jegyzékben 
hívta fel arra, hogy a határőrizet szigorításával az illegális fegyverszállítás elkerülhető, 
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elkerülendő. A magyar külügyi vezetés a budapesti angol követtel beszélt az ausztriai 
illegális fegyverkérdésről. Lord Aretas Akers-Douglas Chilston182 budapesti angol kö-
vet nem keltette Walkóban azt a benyomást, mintha az angol külügy Magyarországot 
is összefüggésbe hozná a fegyvercsempészettel.183 

A gazdasági nehézségek 1929. őszén azonban tovább fokozódtak. Streeruwitz kan-
cellárnak, gazdasági szakemberként sem sikerült a gazdasági egyensúly helyreállítása, 
hiszen az olasz vezetés továbbra is az amerikai kölcsön megakadályozása mellett dön-
tött és a kancellár által kezdeményezett csehszlovák közeledés sem vezetett eredmény-
re, ezek a fokozódó gazdasági nehézségek is hozzájárultak a kormányváltáshoz. Az ősz 
folyamán Csehszlovákia a gazdasági válságot megérző osztrák gazdasági nehézségek 
további erősítésére törekedett, hogy így fejezze ki Schober alkotmánymódosításával 
szemben érzett ellenszenvét. Ennek érdekében a csehszlovák és az osztrák szociálde-
mokrata sajtó a lakosságot a banki betétek kivételére sarkallta, illetve javasolta számuk-
ra, hogy megtakarításaikat dollárban tartsák, és értékeiket menekítsék külföldre.184 
A kancellár baloldal ellenessége és ideológiai elkötelezettsége miatt nem választhat-
ta a csehszlovák gazdasági közeledést, így az olasz támogatás megnyerésében látta a 
kivezető utat.185 Októberben az 1926-ban a hosszú távra megígért külföldi kölcsönt 
befagyasztották, ami az osztrák gazdaságot érzékenyen érintette, a munkanélküliség 
tovább nőtt.186 Schober kénytelen volt a Heimwehr külkapcsolatait segítségül hívni, 
és ezáltal függését a mozgalomtól beismerni. Arra kérte a Heimwehr vezetését, hogy 
járjanak közre olasz és magyar kapcsolataiknál egy esetleges kölcsönfelvétel támoga-
tása érdekében, amelyre az osztrák kormány csak azután pályázna, miután a kancellár 
keresztül vitte az alkotmánymódosítást.187 Október 18-án történt egy tárgyalás Auriti 
Steidle és Papst között, ahol minden közös kérdést, úgy a gazdasági segítséget, mint a 
dél-tiroli kérdést is érintették. Ennek eredményeként Auriti arra kérte Mussolinit, hogy 
az olasz vezetés tegyen meg mindent az osztrák gazdaság megsegítésére, elsősorban a 
schilling értékének stabilizálásával.188 

Október végén Auriti bécsi olasz követ már arról tájékoztatta Schobert, hogy az 
olasz kormány hajlandónak mutatkozik Ausztriának gazdasági kérdések tekintetében 
segítségére lenni.189 Grandi kijelentette, hogy Schober kancellári tevékenységének kö-
vetkeztében Ausztria nagyot nőtt az olasz vezetés szemében.190 Schober a támogatás 
fejében megígérte, hogy a dél-tiroli kérdés hangoztatói ellen szigorúan fel fog lépni. 
November folyamán azonban a magyar követség arra kérte az olasz vezetést, hogy az 
osztrák kölcsönügyletet mégse támogassák.191 Mussolini és Bethlen is Schobert látta 
volna még Streeruwitz kormányzása alatt szívesen kancellárként, annak Heimwehr 
felé tanúsított jóindulata miatt. Azonban az alkotmányreform békés megoldási kísér-
lete és a baloldallal szembeni kompromisszum készsége a legfelsőbb magyar külügyi 
vezetést arra indította, hogy a már megígért olasz kölcsöntámogatás felfüggesztését 
kérje mindaddig, amíg a Heimwehr nagyobb mértékben nem részesül a kormányzati 
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hatalomból. Az olasz vezetés megköszönte a magyar figyelmeztetést és valóban nem 
támogatta az osztrák kölcsönkérelmet. A magyar külügyi vezetés november második 
felében már nem látott esélyt egy Heimwehr-fordulat bekövetkeztére. Nemcsak a moz-
galom ellaposodásától tartottak, hanem a kancellár szociáldemokratákkal folytatott 
egyezkedéseitől és engedménytételeitől is. Így nem látta biztosítottnak a Heimwehr 
közeli hatalomra jutását, ami viszont sem az olasz, sem a magyar érdekeknek nem 
felelt meg. A magyar vezetés úgy vélte, hogy a jobboldali tömegek lelkesedése egyre 
csökken, míg a baloldal időt nyert az ellenállása megszervezésére, amelyhez Csehszlo-
vákiától minden segítséget megkap. Mivel az olasz hírszerzés is hasonló következte-
tésre jutott Bécsben, mint a magyarok, így a bécsi olasz követség arról tájékoztatta a 
mozgalom vezetőségét, hogy ha majd egy Heimwehr-kormány áll Ausztria élén, akkor 
fogja Olaszország az osztrák kölcsönt támogatni.192 

Az ősz folyamán több kisebb jelentőségű Heimwehr-rendezvényre, felvonulásra ke-
rült sor. Peter külügyi vezértitkár Ambrózyval folytatott beszélgetésén kifejtette, hogy 
a mozgalom népszerűsége különösen Bécsben nőtt meg. Ennek egyik jele éppen az 
volt, hogy a fővárosban világoszöld vászonszövet, amelyből a mozgalmi egyenruhát 
készítik, hiánycikké vált. Továbbá egyre nagyobb tömegek vettek részt a bécsi kisebb-
nagyobb rendezvényeken.193 

A Heimwehr mozgalmon belüli fesztültségek azonban októberben sem hagytak 
alább, sőt a meghiúsult puccs következtében ezek a személyi ellentétek tovább foko-
zódtak az év végére. Papst népszerűsége egyre csökkent és mind több kritika érte ami-
att, hogy beleszól a rá nem tartozó politikai döntésekbe. Schoberrel is több alkalommal 
került összetűzésbe, hiszen irányítani akarta a kancellárt, erősen parancsoló hangot 
engedett meg vele szemben is. Ennek ellensúlyozására Schober felhívta Papst figyel-
mét, hogy nem szabad elfelejtenie, hogy ő tulajdonképpen az osztrák lakosság „fizetett 
alkalmazottja”, utalva a kormánytól származó pénzbeli támogatásra. Steidle azonban 
kiállt vezérkari főnöke mellett, nehogy pozícióját (országos vezető) elveszítse és azt 
riválisa Rintelen vagy Pfriemer szerezze meg.194 

Egy további feszültséget jelentett a vezetésen belül, hogy Steidle, Rintelen és Pfriemer 
között sem voltak a célok azonosak, azonban abban megegyeztek, hogy a szociálde-
mokraták visszaszorítása közös törekvés, így 1929 végén önálló lépésre egyik vezér sem 
tett kísérletet. Steidle inkább a keresztényszocialista, míg Pfriemer és Rintelen a nagy-
német pártban látta a lehetséges szövetségest, és ehhez járult még Ausztria tartományi 
és ebből fakadó pártsokszínűsége is. Így egyes tartományok kizárólag keresztényszo-
cialisták (Vorarlberg, Tirol), míg mások éppen nagynémet párt hívei (Karintia, Stájer-
ország) voltak és léteztek olyan tartományok is, ahol mind a kettő nézet és ideológia 
képviseltette magát. Ennek megfelelően egyes tartományok a tiroli vezetést, míg mások 
a stájer Pfriemert vagy Rintelent látták volna szívesen a Heimwehr élén.195 A vezetés 
megosztottságának látszatát 1929 őszére úgy küszöbölték ki, hogy az eskü szövegében 
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nem egy személyre, hanem a „vezetőségre” kellett felesküdni, a jelvényeket azonban 
továbbra is tartományi szimbólumok alapján viselték. Starhemberg személye továbbra 
is megosztó jellegű volt. A fiatal Heimwehr-vezérnek tudomása volt a magyar–olasz 
pénzsegélyekről, de annak elosztási módjával illetve, hogy Steidle diszponálhatott egy 
személyben a pénzek fölött nem értett egyet.196 De 1929 őszén kenyértörésre még nem 
került sor a vezetőségen belül. 

Steidle november 18-án arról tájékoztatta a magyar összekötőt, hogy a március-
ban a Heimwehr által kezdeményezett tárgyalások Louis Nathaniel Freiherr von 
Rothschilddal197 eredményre vezettek. Louis Rothschild a Creditanstalt (CA) bank 
főrészvényese volt, amelyet megrázott ugyan a Monarchia összeomlása, azonban 
nem omlott az 1920-as években össze. 1929. októberben Schober arra kényszeríttet-
te Rothschild bárót, hogy vegye át és ezzel mentse meg az éppen összeomlóban lévő 
Bodencreditanstalt bankot.198 Az átvétel megtörtént, bár nem a báró akaratából, ebből 
fakadóan érthetővé vált Rothschild „hirtelen” közeledése a Heimwehrhez. Ez a tranz-
akció annyira megterhelte az első világháború óta látens válságban leledző CA bankot, 
hogy ez vezetett többek között az 1931-es nagy összeomláshoz.199 Rothschild arról biz-
tosította Steidlét, hogy ha sikerül a kormánypuccsot gyorsan és a lehető legkevesebb 
vérveszteséggel végrehajtaniuk, akkor ő a bankjai segítségével biztosítja a schilling ár-
folyamot és az osztrák gazdaság működését. Ha azonban több hetes polgárháborúra 
kerülne sor, jósolta a bankkár, akkor Ausztria gazdasága menthetetlenné válik.200 

A Heimwehr egyre radikálisabb fellépést várt el Schobertől a szociáldemokratákkal 
szemben. Auriti bécsi olasz követ tudomására hozták egy beszélgetés során a mozgalom 
vezetői, hogy alapvetően egyet értenek Schober céljaival, de a túlságosan megengedő esz-
közeivel nem. „Schober papának egy harci injekciót kellene adni.”201 Egy amerikai vagy 
népszövetségi kölcsön feltétele azonban a kiegyensúlyozott parlamenti munka volt, így 
Schober keze meg volt kötve, kénytelen volt a szociáldemokratákkal bizonyos kompro-
misszumokat, engedményeket kialkudni. Ez a helyzet állt fenn éppen az alkotmánymó-
dosítással kapcsolatban is, hiszen a módosítás törvénybe iktatásához szükséges kéthar-
mados többségéhez is a szociáldemokraták támogatására volt szüksége. Így a Heimwehr 
kívánalmainak, a szociáldemokraták gyors félreállításának, még ha akart sem tudott vol-
na Schober megfelelni. A visszavonult Seipel és a hivatalban levő kancellár között részben 
éppen ezen okból kifolyólag nem volt már olyan szívélyes a viszony, mint annak előtte, 
azonban a volt kancellár az alkotmánymódosító terveiben továbbra is támogatta Schobert. 
A Heimwehr, bármennyire nem értett egyet Schober módszereivel, mégsem gondolhatott 
a teljes szakításra, hiszen pénzügyeiben még Schobertől függött. A kancellár közvetítésé-
vel kapta a mozgalom az osztrák gyártulajdonosoktól az anyagi támogatást.202 

November elején Auriti a Heimwehr-vezetés tudomására hozta Mussolini sürge-
tő üzenetét, miszerint a mozgalom veszített „forradalmi erejéből” és nem szabad az 
ellaposodást megengedni. Az olasz sajtó november végén egyre nyíltabb szimpátiát 
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mutatott a Heimwehrekkel.203 Mindeközben egy Seipel körül kialakuló csoportosulás, 
amelyhez Rintelen, Pfriemer és Vaugoin is tartozott egyre erősebben ítélték el a kan-
cellár szociáldemokratákkal folytatott egyezkedéseit, így rövidesen a helyzet eszkalá-
lódásával számoltak. 

Novemberben tudatosult a magyar külügyi vezetésben, hogy az olaszok direkt kap-
csolatot építettek ki a Heimwehrrel, ami lehetővé teszi a számukra, hogy első kézből 
vett információk alapján tájékozódjanak és esetlegesen közvetlen nyomást gyakoroljanak 
a mozgalomra. Mindez többféle konzekvencia levonására késztette a magyar vezetést. 
Egyrészt csökkent a magyar felelősség a technikai kivitelezés kapcsán, másrészt a ma-
gyar közvetítés jelentőségét veszítette. A magyar vezetés amellett döntött, hogy mivel 
az ausztriai események kimenetele a novemberi állás szerint a közeljövőben nem vezet 
kormánypuccshoz, a közvetítő szerepét ebben a tekintetben minimálisra csökkenti.204

Az alkotmányreform előkészítő munkálatai és a parlamenti vitája körül kialakult 
feszültségek a lakosság és a fegyveres alakulatok hangulatában és fokozott aktivitá-
sában is lecsapódott. November végén senki sem tudhatta biztosan, hogy sikerül-e az 
alaptörvények módosítását kieszközölni, vagy esetlegesen egy polgárháború veszélye 
fenyeget? A szociáldemokrata párt vezetősége ragaszkodott bizonyos engedmények-
hez205 az új alkotmány elfogadásáért cserében. Schober hajlandónak mutatkozott ezek 
teljesítésére, amivel Steidle és követői egyet értettek, míg Pfriemer és követői nem, ők 
egy radikális megoldást javasoltak. Vaugoin és Rintelen is a radikális megoldás híve 
volt. Egyre több tartományban került sor Heimwehrek által szervezett tömegrendez-
vényre és megmozdulásra, ahol a mozgalom egyes irányítói tudatosan dühítették és 
ingerelték a lakosságot, kihasználva az általánosan kialakult türelmetlenséget és fe-
szültséget, így felmerült annak veszélye, hogy az irányítás kicsúszik a vezetők kezéből. 
A Heimwehr vezetősége olasz támogatással Schober leváltását tervezték. A kancellár-
helyettes és erősen Heimwehr-szimpatizáns Vaugoin, aki a hadügyminiszteri posztot 
is betöltötte, azonban kiállt Schober mellett és ezzel megakadályozta annak bukását.206 
Schober azonban ügyes politikai taktikájának eredményeképpen egy bizonyos fokú 
szuverenitásra tett szert a mozgalommal szemben, így már november végén az alkot-
mánymódosítás sikeres és legális megvalósulásával lehetett számolni.207 

Mussolini és főként Grandi számára Schober legális és egyértelmű jobboldali orientá-
ciójú politikája a kezdetektől szimpatikusabb, nagyobb eredményekkel kecsegtető volt, 
mint a különösen Grandi által kétségbe vont Heimwehr erőszakos, de nem jól szerve-
zett politikája. Az olasz kormány 1929. végén már nem szorgalmazta a Heimwehr hata-
lomra juttatását és nem is kívánta ezt pénzügyi, fegyverzetbeli segélyekkel támogatni, 
elfogadni tűnt a schoberi fokozatosság politikáját. 

Ausztria nem folytatott aktív külpolitikát Seipel időszakában, egy egyensúlyi poli-
tikára törekedett a nemzetközi pénzügyi támogatás biztosítása érdekében. Schober ez-
zel szakítva egy egyértelmű közeledést választott Olaszországhoz208 és ezen keresztül 
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Magyarország felé is. Schober a római osztrák követ útján tájékoztatta Mussolinit az 
alkotmányreformmal kapcsolatban kialkudott kompromisszumokról. November 12-én 
a kancellár üzenetet küldött Mussolininek, amelyben kifejtette, hogy az alkotmányre-
form keresztülviteléhez csak a legszükségesebb kompromisszumokra hajlandó, még 
ha a Heimwehr az ellenkezőjét is állítja. Ezen engedmények nélkül az osztrák gazdaság 
összeomlásával kellene számolni, amit ő, mint kancellár nem engedhet meg.209 „Jelen-
leg Magyarország Olaszországgal szoros barátságot ápol, és ebből következik, az érzel-
mektől függetlenül is, tisztán reálpolitikai tekintetben az ő [Schober] politikai irányvo-
nala. Ausztria helyzetéből adódóan mind Olaszország, mind Magyarország számára 
fontos, ezért véleménye szerint ebbe a két ország közötti viszonyba kell [Ausztriának] 
ideálisan beilleszkednie.”210 Az osztrák kancellár kijelentette, hogy a reform végrehaj-
tását követően be kíván kapcsolódni az intenzív olasz–magyar kapcsolatokba.211 Mind-
ezzel jelezni kívánta, hogy az alkotmány módosítását követően egyértelműen jobbol-
dali politikát kíván folytatni és ettől remélte, hogy Olaszország támogatni fogja már 
kancellársága, vagy esetleges államelnöksége idején az osztrák kölcsönigényeket. Mi-
vel a Heimwehrek támogatása, annak erőtlen fellépése miatt nem vezetett eredményre, 
az olasz vezetés letette voksát a schoberi politika mellett. November 29-én Auriti hiva-
talosan is Schober tudomására hozta az olasz támogatást a kölcsönfelvétel ügyében.212 

December 7-én hosszas tárgyalások, egyeztetések után törvényerőre emelkedett az 
alkotmányreform, amely markánsan növelte az államfő jogosítványait, ezzel szemben 
a parlamentét erősen csökkentette. Schober számára ez a siker további népszerűséget 
és elismerést hozott.213 Az alkotmánymódosító kancellár számítása az olasz támogatás-
sal kapcsolatosan helyesnek bizonyult, ugyanis az olasz külügyi vezetés a bécsi követ 
útján közölte a kancellárral, hogy az osztrák kölcsönfelvételi kérelmet támogatják. Ezt 
a sikert Schober néhány napra rá a parlamentben is közölte, sőt kitért arra is, hogy az 
olasz–magyar kapcsolatok intenzívebbé tételén kíván dolgozni.214 A kancellár sikerei-
vel szemben a Heimwehrek 1929-ben sikertelen évnek a végére értek, hiszen hatalomát-
vételüket nem tudták megvalósítani. Egyértelművé vált a Heimwehr-vezetés számára, 
hogy Schoberrel szemben elveszítették a játszmát, az egykori bécsi rendőrfőnök nem az 
ő emberük. Ezen tapasztalattal a hátuk mögött új stratégia mellett döntöttek, ismételt 
paradigmaváltásra volt szükségük, így megfogalmazták, hogy a jövőben minden párt, 
így a demokrácia ellen kívánják felvenni a harcot.215 A remélt és valójában igen korlá-
tozott sikerekig azonban nagyon rögös út vezetett, amely során már se magyar, se olasz 
segítségre sem számíthattak, illetve a vezetőségben 1930 folyamán végbement jelentős 
átrendeződések sem hozták a Heimwehrhez a hatalomátvételt közelebb. 

KSz2010_2.indb   146 2010.06.29.   23:12:24



1472010. nyár

A felíveléstől a stagnálásig

Jegyzetek
  1 Mivel e tanulmány csupán a Heimwehr mozgalom 1927 és 1929 közötti hatalommegragadási kísér-

letével és magyar kapcsolataival foglalkozik, így csak a témához kapcsolódó belpolitikai folyama-
tokat mutatja be.

  2 Ernst Bruckmüller: „Das neue Österreich. Die Ausstellung zum Staatsvertragsjubiläum 1955–2005”. In: 
Österreichische Galerie Belvedere (szerk. Günter Düriegl). Bécs: Österreichische Galerie Belvedere 2005.

  3 A korszakban, ahogy napjainkban is, önálló tartományként működött.
  4 A Heimwehreknek az első osztrák köztársaságban játszott szerepéről bővebben: Walter Wiltschegg: 

Die Heimwehr. Eine unwiderstehlice Volksbewegung? Bécs: Oldenbourg, 1985.
  5 Rainer Hubert: Schobert. „Arbeitermörder” und „Hort der Republik”. Biographie eines Gestrigen. Bécs–

Köln: Böhlau Verlag, 1990. 233. o.
  6 MOL KüM K64 20t 352, 357, 520/1927.
  7 Wiltschegg: i. m. 37. o.
  8 MOL KüM K64 1929 20t 827/1929. Bécs, 1929. 11. 14.
  9 Hubert: i. m. 233. o.
 10 Christine Klusacek – Kurt Stimmer (szerk.): Dokumentation zur österreichischen Zeitgeschichte 1918–

1928. Bécs: Jugend und Volk, 1984. 336–338. o.
 11 Bővebben: Alexander Novotny: „Die erste Krise der Republik Österreich 1927–1933”. In: Österreich. 

1918–1938. Wien, Institut für Österreichkunde, 1970. 39–42. o.; Geschichte Österreichs in Stichworten. 
V. Die Zeit der demokratischen Republik Österreich von 1918 bis 1934. Bécs: Ferdinand Hirt, 1983. 
168–176. o.

 12 1927. január 30-án a burgenlandi Schattendorfban (Somfalva) a frontharcosok szövetsége és a 
Schutzbund, a két helyi paramilitáris szervezet közti fegyveres összecsapásnak két halálos áldoza-
ta volt. Az elkövetők ellen bírósági eljárás indult, amely azonban július 14-én felmentéssel végződött. 
Az ítélet ellen 15-én a bécsi munkásság fellázadt, s a szociáldemokrata párt általános sztrájkot hir-
detett, de az irányítás kicsúszott a kezéből. A szociáldemokrata vezetés önmérsékletre és a parlamen-
táris keretek betartására szólította fel hí veit, és elhatárolódott a kommunista párt forradalmat hirdető 
politikájától. Az általános zűrzavarban – amely vidékre is, több tartományra is átterjedt – kigyulladt 
a bécsi igazságügyi minisztérium épülete. Johannes Schober bécsi rendőrfőnök – egykori és majdani 
kancellár – parancsára a rendőrség a lázongás és káosz megfékezése céljából belelőtt a tömegbe.

 13 A szociáldemokrata párt 1926. november 3-án a linzi programjában fogalmazta meg, hogy a köz-
társaságot akár erőszakkal is meg kell védeni. Teljes szöveg: „Sozialdemokratische Arbeiterpartei 
Deutschösterreichs. Das Linzer Programm (3. November 1926)”. MIA, http://www.marxists.org/
deutsch/geschichte/oesterreich/spoe/1926/linzerprog.htm. 2003. október 15. A Heimwehrek 1930. 
május 18-án, a korneuburgi esküben fogadták el a fasiszta irányvonalat, a demokrácia fegyveres 
megdöntését.

 14 Wiltschegg: i. m. 40–41. o.
 15 1927. október 14. és 15-én Bécsben összegyűltek a Heimwehrek tartományi vezetői; az országos 

szervezetbe végezetül a bécsi, alsó-ausztriai és burgenlandi egységek is beléptek. A tiroli Richard 
Steidle lett a szövetségi, Cletus von Pichler altábornagy pedig a katonai vezető. Bécsben nyitottak 
egy központi irodát, azonban a szövetségi vezetők Tirolban maradtak.

 16 Wiltschegg: i. m. 42. o.
 17 MOL KüM K64 1927 20t 352/129. Bécs, 1927. 07. 29.; 357/1927. Bécs, dátum nélkül; 301/1927. Bécs, 

1927. 09. 20.
 18 MOL KüM K64 1927 20t sz. n./1927. dátum nélkül.
 19 Neue Freie Presse, 1927. június 17.
 20 MOL KüM K64 1927 20t 352/1927. Bécs, 1927. 07. 29.
 21 MOL KüM K64 1927 20t sz. n./1927. dátum nélkül.
 22 MOL KüM K64 1927 20t 455/1927. Róma, 1927. 09. 10.
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 23 Nemes Dezső – Karsai Elek (szerk.): Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919–1945. IV. Budapest: 
Kossuth Könyvkiadó, 1967. 81. o.

 24 1925. májustól külügyi államtitkár, 1929. szeptember 12-től 1932-ig külügyminiszter.
 25 A Heimwehrek Schober rendőrfőnököt a kezdetektől beavatták a terveikbe, és akciójukról előzete-

sen tájékoztatták.
 26 MOL KüM K64 1927 20t 455/1927. Róma, 1927. 09. 10.
 27 Vitéz Bulcsi Jánky Kocsárd lovassági tábornok. Testvére Jánky Béla lovassági tábornok, aki 1928-tól 

követségi tanácsosként látta el a kapcsolattartási feladatokat.
 28 Seipel ismételten a haza megmentőjének a szimbólumává vált a jobboldali lakosság szemében.  

A munkásmegmozdulás brutális leverése miatt azonban, s a szociáldemokrata párt propagandá-
jának eredményeképpen a katolikus egyházból ugrásszerűen megnőtt a kilépések száma, amit 
Seipel – papi elhivatottsága miatt – személyes kudarcként élt meg. Friedrich Rennhofer: Ignaz Seipel. 
Mensch und Staatsmann. Eine biographische Dokumentation. Bécs: Bohlaus, 1978. 520–521. o.

 29 1881–1940, a buchenwaldi koncentrációs táborban halt meg. A tiroli Heimwehr vezetője volt, keresz-
tényszocialista orientációval. 1927-tól 1930-ig a Heimwehr szövetségi (országos) vezetője. Az 1930. má-
jus 18-i korneuburgi eskü (a fasiszta ideológia elsőbbsége) megszerkesztésében nagy szerepet játszott.

 30 Schober az 1920-as évek elejétől állami költségvetésből – természetesen a szociáldemokrata párt tud-
ta nélkül – juttatott a Heimwehrek számára pénzügyi és fegyverzetbeli támogatást. 1927 júliusa után 
is megmaradt az együttműködésük, Schober a szervezet minden akciójáról tudott. Sőt, 1928. febru-
árban a tiroli Heimwehr-vezér, Steidle felajánlotta Schober számára a mozgalom politikai vezetését 
is. Schober – aki közel tizenöt éven át, Bécs rendőrfőnökeként a Heimwehr mozgalmat a bürokrati-
kus, polgári állam kiépítéséhez szükséges eszköznek tekintette – nem akart a mozgalom élére állni.

 31 A „billió” elírás lehet, helyesen 5 milliárd schilling értékről beszéltek a Heimwehr képviselői. Hu-
bert: i. m. 233–240. o.

 32 MOL KüM K64 1927 20t 357/1927. dátum nélkül.
 33 MOL KüM K64 1927 20t 545/1927. Budapest, 1929. 08. 09.
 34 MOL KüM K64 1927 20t 545/1927. Budapest, 1929. 08. 09.
 35 1928. márciusban közvetlenül a magyar követséghez fordult támogatásért és pénzért, azonban el-

utasították.
 36 Fivére, Jánky Kocsárd a hadügyminisztérium kötelékében már 1927 folyamán hasonló feladatokat 

látott el.
 37 MOL K64 1928 20t 397/1928. Bécs, 1928. 06. 15.
 38 A memorandum teljes szövege: MOL K64 1928 20t sz. n. Innsbruck, 1928. 05. 23.
 39 MOL K64 20t 1928 20t sz. n. Innsbruck, 1928. 05. 23.
 40 MOL K64 20t 1928 20t sz. n. Innsbruck, 1928. 05. 23.
 41 MOL K64 20t 1928 20t sz. n. Innsbruck, 1928. 05. 23.
 42 Mussolini a St. Germain-i békeszerződésben Olaszországnak ítélt Dél-Tirolban erőszakos és türel-

metlen olaszosító politikát folytatott, amely ellen különösen a tiroli Heimwehr lépett fel határozot-
tan. Maga a német külügyi vezetés sem nézte jó szemmel a német anyanyelvű lakosság elolaszosí-
tását, s ez a tény az 1920-as évek végén nem segítette a német–olasz közeledést.

 43 A dél-tiroli kérdésről bővebben Rolf Steininger munkái: Südtirol 1918–1999. Bécs: Studien Verlag, 
1999; Südtirol im 20. Jahrhundert. Vom Leben und Überleben einer Minderheit. Innsbruck – Wien – Bozen: 
Studien Verlag, 1999; Südtirol zwischen Diplomatie und Terror 1947–1969. I–III. Bozen: Athesia, 1999.

 44 Bécsben letartóztatták Kun Bélát, aki hosszabb-rövidebb ideig több alkalommal is illegálisan tartóz-
kodott az osztrák fővárosban. Kun ellen több hónapig elhúzódó pert folyattak le Bécsben, majd belpo-
litikai csatározások – Franz Dinghofer keresztényszociális igazságügyi miniszter lemondása – ered-
ményeképpen a magyar kommunista vezér Csehszlovákián keresztül visszatért a Szovjetunióba.

 45 MOL K64 20a 1929 36/1929. Budapest, 1928. 06. 08.
 46 MOL K64 20t 1928 369/1928. Bécs, 1928. 06. 03.
 47 MOL K64 20a 1929 36/1929. Budapest, 1928. 06. 08.

KSz2010_2.indb   148 2010.06.29.   23:12:25



1492010. nyár

A felíveléstől a stagnálásig

 48 MOL K64 20t 1928 397/1928. Bécs, 1928. 06. 15.
 49 MOL K64 20t 1928 397/1928. Bécs, 1928. 06. 13.
 50 MOL K64 20a 1929 405/1928. Róma, 1928. 06. 15.
 51 Az osztrák puccsban való részvételt nemcsak magyar, hanem olasz részről is titoktartással kezel-

ték. Maga a követ, Durini sem tudott minden részletről, ő csak a pénzt juttatta el Apor Gábornak, 
a politikai osztály vezetőjének. Hory külön kiemelte, hogy a külügyi beavatottak nehogy részletes 
információkat közöljenek Durinivel, mivel azokat a követ, tapasztalatlanságából eredően, esetleg 
a Palazzo Chigi (az olasz külügyminisztérium) tudomására hozná, ami „felesleges félreértéseket 
támaszthatna”. (MOL K64 20t 1928 438/1928. Róma, 1928. 06. 13.)

 52 A fegyverszállításokra se 1928-ban, se 1929-ben nem került sor.
 53 MOL K64 20a 1929 405/1929. Róma, 1928. 06. 15.
 54 MOL K64 20a 1929 417/1929. Róma, 1928. 06. 26.
 55 MOL K64 20a 1929 417/1929. Róma, 1928. 06. 26.
 56 MOL K64 20a 1929 417/1929. Róma, 1928. 06. 26.
 57 MOL K64 20a 1929 441/1928. Róma, 1928. 07. 13.
 58 Rennhofer: i. m. 568.o.
 59 MOL K64 20a 1929 417/1929. Róma, 1928. 06. 26.
 60 MOL K64 20a 1929 417/1929. Róma, 1928. 06. 26.
 61 MOL K64 20a 1929 417/1929. Róma, 1928. 06. 26.
 62 Az osztrák parlament második háza, amelyben a tartományokként megválasztott képviselők ta-

nácskoznak.
 63 MOL K64 20t 472/1928. Bécs, 1928. 08. 06.
 64 MOL K64 20t 472/1928. Bécs, 1928. 08. 06.
 65 Rennhofer: i. m. 520–521. o.
 66 Uo. 605. o.
 67 MOL K64 20t 1929 sz. n. 1928. Innsbruck, 1928. 08. 01.
 68 MOL K64 20a 1929 sz. n. 1928. Róma, 1928. 08. 25.
 69 MOL K64 20a 1929 sz. n. 1928. Budapest, 1928. 08. 28.
 70 MOL K64 20a 1929 sz. n. 1928. Róma, 1928. 09. 11.
 71 Rennhofer: i. m. 583. o.
 72 MOL K64 1929 sz. n./1928. Budapest, 1928. 09. 07.
 73 Wiltschegg: i. m. 45. o.
 74 MOL K64 1929 20t 535/1928. Róma, 1928. 09. 07.
 75 Wiltschegg: i. m. 46–47. o.
 76 További, nagyobb tömegeket megmozgató Heimwehr-felvonulások: Linz – 1928. október 15., Inns-

bruck – 1928. november 12., Bécs – 1929. február 24., St. Pölten – 1929. május 5.
 77 MOL K64 20t 1927–1928 570/1928. Budapest, 1928. 10. 07.
 78 MOL K64 20a 1929 581/1928. Róma, 1928. 10. 09.
 79 Rennhofer: i. m. 602.o.
 80 Murber Ibolya: „A hivatásrendi, szociális, keresztény Németausztria, 1933–1938”. Partes Populorum 

Minores Alienigenae, No. 11. (2008). 213. o.
 81 Keresztényszocialista, nagynémet és Landbund.
 82 Rennhofer: i. m. 602. o.
 83 A keresztényszocialista és erősen antiszemita képviselő, Karl Lueger polgármester barátja; a de-

mokrácia védelmében utasítja el a Heimwehr előretörését és később a dollfussi autoriter rendszer 
megszilárdulását.

 84 MOL K63 1929 20t 371/1929. Bécs, 1929. 02. 08.
 85 Leopold Kunschak által szervezett, jobboldali önvédelmi szervezet, Bécs központtal. A „Freiheit vor 

sozialdemokratischen Terror” névből alakult ki a Freiheitsbund rövidítés.
 86 MOL K63 20t 1929 373/1929. Bécs, 1929. 02. 22.
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 87 MOL K63 1929 20t 373/1929. Bécs, 1929. 02. 28.
 88 Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht meggyilkolásában is szerepet játszott.
 89 A korszak legnagyobb befolyással bíró és a leghosszabb múltra visszatekintő (1918. december 25-

én, elsősorban a frontokról hazatérő katonákból alakult) jobboldali, félkatonai szervezet Németor-
szágban. Működése kezdetén még nem kristályosodott ki a politikai irányvonala, azonban pacifiz-
mus- és marxizmusellenessége a kezdetektől létezett. Célja a baloldali veszély feltartóztatása volt, a 
nemzetiszocialista hatalomátvételt követően tagjai egyre inkább az NSDAP kötelékébe léptek át, a 
szervezetet 1935-ben oszlatták fel hivatalosan.

 90 MOL K64 20a 216/res/1929. Bécs, 1929. 02. 28.
 91 A levél teljes szövege németül: MOL KüM K64 20a 1929 231/1929. Innsbruck, 1929. 03. 04.
 92 MOL K64 20a 1929 231/res/1929. Innsbruck, 1929. 03. 04.
 93 MOL K64 20a 1929 231/res/1929. Bécs, Budapest, 1929. 03. 06.
 94 MOL K64 20a 1929. 294/res/1929. Bécs, 1929. 03. 28.
 95 MOL K64 20a 1929 294/res/1929. Bécs, 1929. 03. 28.
 96 MOL K64 20a 1929. 294/res/1929. Bécs, 1929. 03. 28.
 97 MOL K64 20a 1929. 294/res/1929. Bécs, 1929. 03. 28.
 98 Keresztényszocialista politikus, parlamenti képviselő, 1921–1933 között hadügyminiszter, 1933–

1936 között a vezető politikai életből eltávolították, az állami vasutak elnöke.
 99 MOL K64 20a 1929. 294/res/1929. Bécs, 1929. 03. 28.
100 MOL K63 20t 1929 339/1929. Bécs, 1929. 01. 25.
101 Rennhofer: i. m. 614. o.
102 Reichspost, 1929. február 5. 3. o.
103 Rennhofer: i. m. 609. o.
104 Uo. 613–615. o.
105 MOL KüM K63 20t 1275/1929. Bécs, 1929. 04. 03.
106 Rennhofer: i. m. 613–615. o.
107 MOL KüM K63 1929 20t 1275/1929. Bécs, 1929. 05. 11.
108 MOL KüM K64 1929 20a 635/1929. Budapest, 1929. 08. 07.
109 MOL K64 20a 1929. 294/res/1929. Bécs, 1929. 03. 28.
110 MOL KüM K64 20a 330/1929. Bécs, 1929. 04. 16.
111 A csehekkel 1921. december 14-én, Schober kancellár által aláírt szerződés, amely egyben a végleges 

lemondást is jelentette a Csehszlovákiához került németek lakta területekről. A határok kétoldalú 
elismerése mellett, Ausztria számára nagy jelentőséggel bírt az 500 millió cseh korona értékű hitel, 
amelyet csehszlovák szén és cukor vásárlására adott a szláv állam. Az osztrák gazdaság megmen-
téséhez e szerződés nem bizonyult elegendőnek, ezt a szerepet később, az 1922-es genfi protokoll 
tudta betölteni. 1929-ben, azaz lejárta után azonban nem hosszabbították meg a szerződést.

112 MOL KüM K64 20a sz. n. /é. n. 1–3. o.
113 Keresztényszocialista gazdasági szakember, nagy műveltségű katonatiszt.
114 MOL KüM K63 20t 1275/1929. Bécs, 1929. 05. 06.
115 MOL KüM K63 20t 1275/1929. Bécs, 1929. 05. 10.
116 Erich Scheiterhauer, Grete Woratschek és Werner Tscherne (szerk.): Geschichte Österreichs in Stichworten. 

V. Die Zeit der demokratischen Republik Österreich von 1918 bis 1934. Bécs: Hirt, 1983. 187. o.
117 Uo.
118 MOL K63 1929 20t 373/1929. 1929. 11. 28.
119 MOL KüM K64 1929 20t 330/1929. Bécs, 1929. 05. 16.
120 MOL KüM res.pol. 1929 20t 332.; Nemes Dezső: A Bethlen-kormány külpolitikája 1927–1931-ben. 

Az „aktív külpolitika” kifejlődése és kudarca. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1964. 1939. o.
121 1923–34 között szociáldemokrata polgármester, a „vörös Bécs” megteremtője.
122 MOL KüM K63 20t 1275/1929. Bécs, 1929. 05. 10.
123 MOL K63 20t 1929 373/1929. Bécs, 1929. 05. 17.
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124 MOL KüM K63 1929 20t 373/1929. Bécs, 1929. 06. 01.
125 MOL KüM K63 1929 20t 373/1929. Bécs, 1929. 06. 08.; Scheiterhauer, Woratschek és Tscherne: i. m. 

187–188. o.
126 MOL KüM K64 1929 20t 330/1929. Bécs, 1929. 06. 04.
127 MOL KüM K64 1929 20t 330/1929. Bécs, 1929. 06. 04.
128 Hory kézzel írott, Hédervárynak címzett jelentéseiben Grandi: „direktor”.
129 Hory kézzel írott, Hédervárynak címzett jelentéseiben Mussolini: „főnök”.
130 MOL KüM K64 1929 20t 330/1929. Róma, 1929. 06. 29.
131 MOL KüM K64 1929 20t 330/1929. Róma, 1929. 06. 29.
132 MOL KüM K64 1929 20t 330/1929. Róma, 1929. 07. 13.
133 Grandi nem tette maradéktalanul magáévá a Heimwehr mozgalmat, illetve kormánypuccs-kísérle-

tét. Mindvégi igyekezett egyensúlyra törekvő és Nagy-Britanniával jó kapcsolatokat ápoló külpoli-
tikát folytatni.

134 MOL KüM K64 1929 20t 330/1929. Róma, 1929. 07. 13.
135 MOL KüM K64 1929 20t 330/1929. Budapest, 1929. 06. 19.
136 MOL KüM K64 1929 20t 330/1929. Bécs, 1929. 08. 10.
137 Amelyet Bethlen is láttamozott.
138 MOL KüM K64 1929 20t 330/1929. Róma, 1929. 08. 24.
139 MOL KüM K63 1929 20t 373/1929. Bécs, 1929. 08. 09.
140 MOL KüM K63 1929 20t 373/1922. Bécs, 1929. 08. 23.
141 Scheiterhauer, Woratschek és Tscherne: i. m. 187–188. o.
142 Hubert: i. m. 251–252. o.
143 Önkéntesként részt vett az I. világháborúban (az olasz fronton, a Piave mellett harcolt), 1923-ban, a 

müncheni sörpuccsban Luddendorf oldalán tevékeny szerepet vállalt. Nagynémet, így Anschluss 
párti, a diktatúra híve. 1930-ban a Heimwehr országos vezetője.

144 MOL KüM K64 1929 20t sz. n. /1929. Bécs, 1929. 09. 18.
145 MOL KüM K64 1929 20t 635/1929. Róma, 1929. 10. 01.
146 MOL KüM K64 1929 20a 757/1929. Budapest, 1929. 10. 26.
147 MOL KüM K64 1929 20a 757/1929. Budapest, 1929. 10. 26.
148 MOL KüM K64 1929 20t 635/1929. dátum és hely nélkül.
149 Itt Héderváry az augusztus 25-i sikeres linzi Heimwehr-felvonulásra utalt.
150 MOL KüM K64 1929 635/1929. Budapest, 1929. 09. 03.
151 MOL KüM K64 1929 20t 635/1929. dátum és hely nélkül.
152 MOL KüM K64 1929 20t 635/1929. dátum és hely nélkül.
153 MOL KüM K64 1929 20t 635/1929. dátum és hely nélkül.
154 MOL KüM K64 1929 20t 635/1929. Budapest, 1929. 09. 27.
155 MOL KüM K63 1929 373/1929. Bécs, 1929. 08. 01.
156 Buresch 1929–1930 között erősen közeledett a Heimwehr mozgalomhoz.
157 A keresztényszocialista polgármesternek a Heimwehr melletti ilyen egyértelmű kiállása még a 

legközelebbi munkatársait is meglepte. 1929–30 folyamán erős szimpátiával kísérte figyelemmel a 
Heimwehr tevékenységét.

158 MOL KüM K63 1929 20t 373/1929. Bécs, 1929. 10. 04.
159 MOL KüM K63 1929 20t 373/1922. Bécs, 1929. 08. 23.
160 MOL KüM K64 1929 20t 635.1929. Budapest, 1929. 09. 20.
161 Hubert: i. m. 234. o.
162 Uo. 233. o.
163 MOL KüM K63 1929 20t 373/1929. Bécs, 1929. 06. 01.
164 MOL KüM K63 1929 20t 373/1929. Bécs, 1929. 06. 01.
165 Schober-Archiv, Schachtel 22. Notizen-Tagesprogramm; Hubert: i. m. 233. o.
166 MOL KüM K63 1929 20t 3434/1929. Bécs, 1929. 09. 29.
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152 Külügyi Szemle

Murber Ibolya

167 ÖStA AdR NPA Ges. Budapest. 1. 359/res és 64/pol/1929. Budapest, 1929. 09. 28. Természetesen 
ez ilyen formában nem volt érvényes, hiszen Schobertől sem álltak távol a törvénytelen eljárások, 
például abban is vezető szerepet töltött be, hogy a Heimwehr kormányzati pénzekhez jutott.

168 MOL KüM K64 1929 20a 759/1929. Budapest, 1929. 10. 26.
169 MOL KüM K64 1929 20t 757/1929. Bécs, 1929. 10. 14.
170 MOL KüM K64 1929 20t 757. 1929. Bécs, 1929. 10. 12.
171 ÖStA AdR Ges. Bp. 1. 78/pol/1929. Budapest, 1929. 10. 23.
172 Hubert: i. m. 275. o.
173 Neue Freie Presse, 1929.október 24. 1. o.
174 MOL KüM K64 1929 20t 635/1929. Róma, 1929. 10. 01.
175 MOL KüM K64 1929 20t 635/1929. Róma, 1929. 10. 01.
176 1923. június 28. és 1929. október 10. között. Belpolitikai okokból – a későbbi utóda, Gömbös Gyula 

által ellene megvesztegetés gyanújával indított sajtóhadjárat miatt – mondott le.
177 MOL KüM res. pol. 1929 41 633; Nemes: i. m. 148. o.
178 Uo. 149. o.
179 MOL KüM K64 1929 635/1929. Budapest, 1929. 10. 21.
180 MOL KüM K64 1929 20a 760/1929. Budapest, 1929. 10. 26.
181 MOL KüM K64 1929 20a sz. n./1929. Budapest, 1929. 11. 05.
182 1921–1928 bécsi, 1928–1933 között budapesti angol követ.
183 MOL KüM K64 1929 20a 827/1929. Budapest, 1929. 11. 18.
184 Hubert: i. m. 261. o.
185 MOL KüM K64 1929 20a 785/1929. Bécs, 1929. 10. 27.
186 Scheiterhauer, Woratschek és Tscherne: i. m. 190. o.
187 MOL KüM K64 1929 20a 785/1929. Bécs, 1929. 10. 27.
188 MOL KüM K64 1929 20a 768/1929. Bécs, 1929. 10. 25.
189 MOL KüM K64 1929 20a 768/1929. Bécs, 1929. 10. 29.
190 ÖSta-NPA, Liasse Italien I/III Geheim, Karton 477, 94/5. verschlüsserter Brief Peters an Schüller in 

Paris, 1929. 10. 03.; Hubert: i. m. 282. o.
191 MOL KüM K64 1929 20t 845/1929. Róma, 1929. 11. 22.
192 MOL KüM K64 1929 20a 847/1927. Róma, 1929. 11. 21.
193 MOL KüM K63 1929 20t 3891/1929. Bécs, 1929. 11. 01.
194 MOL KüM K64 1929 20a 816/1929. Bécs, 1929. 11. 07. 1931-ben Schober kiutasította Ausztriából 

Papstot.
195 Wiltschegg: i. m. 53.o.
196 MOL KüM K64 1929 20t 843/1929. Budapest, 1929. 11. 22.
197 1882–1955 között élt. Apja halálát követően, 1911 óta irányította a S. M. v. Rothschild privátbankot, 

amely a legnagyobb osztrák banknak, a Creditanstaltnak a fő részvényese volt. A család bécsi bank-
tulajdonosi ágának utolsó jelentős alakja. Az első világháborút követően a strukturális nehézségek 
és jelentős ipari befektetései miatt a CA látens krízishelyzetbe került.

198 Scheiterhauer, Woratschek és Tscherne: i. m. 190. o.
199 A bankot állami szubvencióval sikerült megmenteni, ennek következtében 1938. márciusban telje-

sen államosították.
200 MOL KüM K64 1929 20a sz. n./1929. Bécs, 1929. 11. 22.
201 Dokumenti diplomatici, Nr. 78. Auriti an Grandi, 1929. 10. 15.; Hubert: i. m. 284. o.
202 Uo. 233. o.
203 MOL KüM K64 1929 20t 839/1929. Budapest, 1929. 11. 23.
204 MOL KüM K64 1929 20t 848/1929. Róma, 1929. 11. 26.
205 Nem járult hozzá a választói korhatár 24 évre történő felemeléséhez, tiltakozott egy második ka-

mara felállítása ellen, elvetette az államfőnek a kivételes állapot bevezetéséhez való jogát, illetve 
fellépett Bécs tartományi jellegének megszüntetése ellen.
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1532010. nyár

A felíveléstől a stagnálásig

206 Hubert: i. m. 291–292. o.
207 MOL KüM K64 1929 20a 839/1929. Budapest, sz. n.
208 Schober már rendőrfőnökként is kapcsolatokat ápolt Mussolinival. Hubert: i. m. 282. o.
209 Uo. 287–288. o.
210 ÖStA NPA Liasse Italien I/III. geheim, Karton 477, 119/20. Notiz Peters. 1929. 11. 12.; Hubert:  

i. m. 288. o.
211 MOL KüM K64 1929 20a 844/1929. Budapest, 1929. 11. 26.
212 ÖStA NPA Liasse Italien I/III. geheim, Karton 477, 142. Amtsvermerk Peters nach Schobers Diktat. 

1929. 11. 29.; Hubert: i. m. 294. o.
213 Hubert: i. m. 298–299. o.
214 MOL KüM K64 1929 20a 883/1929. Bécs, 1929. 12. 09.
215 Wiltschegg: i. m. 53. o.
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