
STROMFELD ÉS A MAGYAR POLGÁRI DEMOKRATIKUS 
FORRADALOM* 

Hetes Tibor 

Az 1919. esztendő viharos belpolitikai események között 
köszöntött be és számos körülmény — közte a kormányvál
ság — arra figyelmeztetett, hogy a forradalon ellentétei mé
lyülnek, a forradalom válságos szakaszhoz közeledik. A hadse
reg igen élénken reagált a politikai küzdőtér különböző meg
nyilvánulásaira : forradalmi és ellenforradalmi akciók sora bi
zonyította, hogy a hadseregen belül is éleződik az osztályharc. 
Jellemzővé a forradalmi tömegmozgalom megerősödése vált, 
miután a Kommunisták Magyarországi Pártja erőteljes propa
gandamunkát kezdeményezett a kaszárnyákban, a katonák kö
zött. Az óév utolsó napján az l-es és 32-es laktanyában készí
tettek elő gyűléseket, amelyeken Kun Béla is felszólalt. Mind
két gyűlés fegyveres összetűzéssel fejeződött be. Tiltakozásul 
a kommunista katonák nagygyűlést hívtak egybe a Radetzky 
laktanyába, amelyen egy 10 pontból álló követelést fogadtak el. 
A követeléseket a Kommunisták Magyarországi Pártja Köz
ponti Bizottságának megbízottai a Katonatanács elé terjesztet
ték, amely azt tárgyalási alapul elfogadta.86 

A katonatömegek körében a kommunisták vezette forra
dalmi mozgalom erősödését jelezte a Leszerelt Közkatonák és 
a Leszerelt Altisztek Országos Szabadszervezetének tevékeny
sége is. E szervezetek vezetéséből az opportunista elemek ki
szorultak és a Kommunisták Magyarországi Pártja követelései 

* II. rész. A"z I. rész megjelent a Hadtörténelmi Közlemények előző 
számában. 

86 vörös "Üjság. 1919. január 4. A leglényegesebb követelés az volt, hogy a 
katonaság felett a hatalmat a Katonatanács gyakorolja. A követelések között szere
pelt: a bizalmiférfi rendszer fenntartása; a jelenlegi hadügyminiszter (Festetich gróf 
— H. T.) lemondatása; „hadügyminiszter csak a Katonatanács előzetes belegyezé
sével nevezhető ki"; a budapesti helyőrség — ahol a kommunisták befolyása első
sorban erősödött — nem szerelhető le; ugyanezért a tengerészek sem; szabad for
radalmi akció a kaszárnyákban; a parancsnokokat a legénység válassza; a tiszti 
rang eltörlése. 
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elsöprő erejű támogatásra találtak.87 Ha kisebb mértékben, de 
vidéken is megindult az erjedés.88 

A szélsőjobboldal — amint ez az l-es és 32-es laktanyában 
is történt — golyóval szerette volna elnémítani a kommunisták 
forradalmi agitációját. A szociáldemokrata jobboldal „jelen
téktelen kommunista puccsként" kezelte a december 31-i gyű
lést. A Katonatanács elnöke, Pogány, így nyilatkozott: „Az; 
egész kommunista katonatüntetés csak azt bizonyította be, 
hogy a kommunisták egyáltalán nem tudnak hatni a katona
tömegekre, hogy a katonatömegek mindenestül a szociálde
mokrata párt hívei és a népköztársaság katonái."89 A Kommu
nisták Magyarországi Pártja viszont józanul értékelve a kiala
kulóban levő helyzetet, leszögezte: „Az ellenforradalom foly
ton erősödik. Ezért fogunk mi még fokozottabb mértékben dol-
gazni a kaszárnyákban, amelyeket nem engedünk az ellenfor
radalom melegágyaivá átváltoztatni . . .""" 

Minden ok megvolt annak feltételezésére, hogy a lakta
nyákat az „ellenforradalom melegágyaivá" változtatják. A mi
niszterelnök december 30-án Festetich grófot nevezte ki had
ügyminiszterré, ami még szociáldemokrata körökben is ellen
állást váltott ki, nem is beszélve a katonatömegek legélesebb 
tiltakozásáról. Festetich — január 3-án — tiszti gyűlést hívott 
egybe, amelyet a résztvevők militarista tüntetéssé, ellenforra
dalmi hangulatú nagygyűléssé változtattak. A budapesti hely
őrség bizalmi férfiai aznap összegyűltek és tiltakozásukban ki
fejezték: „figyelmeztetik a tényleges tisztikart, hogy vagy al
kalmazkodik a köztársasági demokratikus hadsereg szellemé
hez, vagy pedig távoznia kell a hadseregből."01 

Hatásában jelentékenyebb ellenforradalmi megmozdulás 
volt a Tényleges Tisztek, Tisztviselők, Rangosztályba nem so
rolt Havidíjasok és Továbbszolgáló Altisztek Szövetségének ja
nuár 19-i országos közgyűlése. A közgyűlést megelőzte a 18-án 

87 Dietz Károly , Budapes t r endő rkap i t ánya , a népbiz tosok perében te t t va l 
lomásában m o n d o t t a : „Ezek a szervezetek egészen vá ra t l anu l előáll tak azzal a k ö 
veteléssel , hogy a k o r m á n y adjon n e k i k 5400 K. végkielégí tést , és hogy ezt tehesse , 
vegye el a l ipótváros i mi l l iomosok pénzét . Ada t a ink vol tak rá, hogy ezeknek a 
szerveze teknek fellépése kapcso la tban állt a k o m m u n i s t á k izgatásával . Egy vasu tas 
nemze tőr őrmes te r , Bandi nevezetű , ak i a d i k t a t ú r á b a n a pestvidéki vörös őrség 
p a r a n c s n o k a volt, tagja volt a k o m m u n i s t a pá r tnak , egyút ta l tagja a leszerel t al
t isztek vezetőségének is, mozgat ta ezt a d o l g o t . . ." (P. I. Arch ívum Népbiz tosok 
pe re 1920. J egyzőkönyv 8409. o.) 

88 Lásd a 39. hadosztá ly p a r a n c s n o k s á g i ra ta i közt ta lá lha tó , ez időből szár
mazó k o m m u n i s t a röp lapoka t . (HIL Polg. dem. forr. i r a t a i 37. csomó.) 

89 Az Est, 1919. j a n u á r 2. 
90 Vörös Üjság, 1919. j a n u á r 4. 
91 Népszava, 1919. január 5. „Budapest katonatömegei a militarizmus ellen." 

— Ugyanezt a határozatot elfogadták a Stromfeld vezetése alatt levő Ludovika Aka
démián is. 
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tartott országos tanácsülés, amelyen „Gömbös . . . nyíltan lánd
zsát tört a nacionalizmus és a militarizmus mellett".92 

A közgyűlés a Gólyavárban zajlott le, amelyen megjelen
tek a különböző fegyvernemekhez tartozó budapesti és vidéki 
tisztek, ludovikás növendékek. Az egybegyűltek nagyobbik fele 
— bár ezt előtte a szélsőséges jobboldali elemek nem tudták 
határozottan — a legreakciósabb követelések híve volt és az 
utóbbi hetekben tiszti körökben előtérbe nyomult és hangadóvá 
vált Gömbös Gyulát kívánta hallani. Gömbös — az előző napi 
ülés szellemében — a politikai passzivitás feladása mellett szállt 
síkra és kijelentette: ,,. . .mikor az ország sorsa dől el, azt hi 
szem, mindannyiunknak kötelessége, hogy politikai passzivi
tásunkból kilépjünk és aktivitásba menjünk á t . . . nekünk csak 
egy utunk lehet, a nemzeti eszme diadalának útja . . . A MOVE 
(Ez a közgyűlés határozta el, hogy a szervezet nevét MOVE-ra 
változtatja. — H. T.) támogassa mindazon politikai pártokat, 
melyek ezen az úton kívánnak ha ladni . . ,"93 Ezután a sovi
niszta, kardcsörtető beszéd után az avatott szemlélő előtt nyil
vánvalóvá, vált, hogy a MOVE nyíltan szembefordult a polgári 
demokratikus forradalommal. A közgyűlés az egyesület elnö
kévé Gömbös Gyulát választotta. 

A belpolitikai küzdelem új jelenségei — többek között a 
hadseregben nyílttá és élessé vált osztályharc eseményei — 
közvetlenül érintették Stromfeldet. A MOVE közgyűlésén ő is 
megjelent, — mint ahogy a társaságában többen is voltak a 
demokratikus, szociáldemokratákat támogató tisztek közül — 
és Gömbös megválasztása után felszólalt. Nem a közgyűlést, 
nem az elfogadott programot üdvözölte, hanem — a tiszti ud
variasság szabályai szerint — a megválasztott elnököt. Nem 
közös célok megvalósításához kívánt sikert, hanem nyomatéko
san kihangsúlyozta: „ . . .aki az önök célját, és az önök ideálját 
egyedül tudja majd győzelemre vinni".9/1 

92 Kozma Miklós: i. m. 109. o. Kozma részle tesen tá rgya l ja a j a n u á r i közgyű
lést és előzményei t . 

93 Dr. Révay : i. m. 125—126. o. A beszéd je lentős részét idézi be re the i Mar ton 
Béla : A Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE) tö r t éne t ének és a lapgondola 
tának vázlata (Budapest, 1920.) c. munkája: „Mélyen Tisztelt Uraim! Az Isten is 
azért teremtett egymástól különböző nemzeteket, hogy ezek egymással versenyezve 
a verseny útján haladjanak. Nem-e istenkísértés tehát, hogy a természet e nagy 
alkotásával szemben gyarló emberek az „Internacionále" jelszóval kívánják a har
cot felvenni! . . . Magyar és székely testvéreim! Mielőtt a vörös zászlóval jelzett 
sikos útra léptek, álljatok meg és gondolkozzatok! Vegyétek észre, hogy a piros
fehér-zöld lobogó sárba van tiporva és lássátok, hogy bérceinken idegen nemzetek 
zászlói lengenek!" <20. o.) 

94 Dr. Révay: i. m. 129. o. — A szerző tárgyilagos hangon az alábbiakat írja 
Stromfeld felszólalásával kapcsolatban: ,,A tomboló éljenzésben és izzó hangulat
ban szólásra emelkedett Stromfeld Aurél ezredes, a Ludovika Akadémia parancs
noka, a ki később vörös parancsnokká lett s a forradalmak után, mint gyári mun
kás halt meg, de egyike volt a legtehetségesebb katonai vezető egyéniségeknek . . .'* 
(Uo.) 
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A felszólalás elhangzott, s ez Stromfeld részéről súlyos po
litikai melléfogás volt. A nagy nyilvánosság előtt két tűz közé 
szorult: közvetlen tapasztalatból ismerte meg, hogy a politiká
ban nem szabad tévedni annak, akinek szavát mindenütt figye
lemmel kísérik. A szociáldemokrata párt hivatalos lapja, a Nép
szava, a gyűlést követően támadta a MOVE nagygyűlésén el
hangzottakat, hiszen a szociáldemokraták jól tudták, hogy mit 
takar a népköztársaság éltetése, a piros-fehér-zöld lobogó emle
getése, a „nemzeti i rány" és integritás hangoztatása. A MOVE 
— január 22-én — kommünikében tiltakozott a Népszava vád
jai ellen, s ebben többek között az is benne volt, hogy ,,A gyű
lésen a szociáldemokrata tisztek szónoka is üdvözölte az újon
nan megválasztott elnököt. . ."95 

Gömbösek tehát nem hagyták ki a lehetőséget, hogy Strom
feld nevével takarózzanak. Stromfeld többé nem adott ilyen 
„félreértésre" alkalmat. 

Az ügy természetesen a kommunisták figyelmét sem ke
rülte el. S hogy a proletárforradalom felé hajló katonatömegek 
előtt rámutassanak egyes opportunista szocialista vezetők ma
gatartására, Stromfeld személyén keresztül keményen bírálták 
az — időközben — újonnan kinevezett Böhm Vilmos szociál
demokrata hadügyminisztert. A Kommunisták Magyarországi 
Pártjának katonalapja, a „Vörös Katona", „Űj miniszter — 
régi rendszer" cím alatt írta: „Böhm szaktársat is meghatotta 
az az őszinte szeretet, mellyel ezredes »elvtársai«, az »Ébredő 
Magyarok« múltkori ellenforradalmi tüntetését tapsolva fogad
ták s rögtön kinevezett két pléhgallérost maga mellé csoport
vezető államtitkárnak . . *m 

Ez volt az „ecet és epe a forradalmi-demokratikus frázisok 
cukros vizében" (Lenin), s bár a reflexió Stromfeld részéről ké
sőbbi keletű, mégis ide kívánkozik. A politikai támadás — ame
lyet ő személyes sérelemként könyvelt el — még évek múltán 
is fájó momentum volt: „Nap nap után támadás minden tekin-

Kožma idézett munkájában úgy állítja be, hogy Stromfeld az elnöki székre 
aspirált: ,, . . . megjelent igen sok ludovikai is. őket azzal az utasítással vezényel
ték ki, hogy iskolaparancsnokukra, Stromfeld ezredesre kell szavazniok, aki ambi
cionálta a MOVE elnökségét . . . Láttam — írja Kozma —, hogy a beszéd második 
felét a lelkes fiatal akadémikusok már ragyogó szemmel, lélegzetvisszafojtva hall
gatták . . . Mikor Gömbös a beszédet befejezte . . . odaszóltam nekik: — Fiúk, ez 
után akartok ti Stromfeldre szavazni? . . . A ludovikások pedig fütyültek parancs
nokukra és leszavaztak Gömbösre." (I. m. 109—111. o.) 

Kozma elképzeléseit semmiféle forrás nem támasztja alá és egész koncepciója 
ellentmond az eseményekből megállapítható legelemibb tényeknek. Senki Strom
feld perében ilyen irányú vallomást nem tett — maga Stromfeld sem. Gömbös élet
rajzában feltétlenül lenne erre utalás, de szó sem esik róla. 

95 Budapesti Hírlap, 1919. január 22. 
96 Vörös Katona , 1919. j a n u á r 29. 1. sz. — A ,,két p léhga l lé ros" egyébkén t 

S t romfe ld és Tombor J e n ő volt. 
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tély ellen, s a tisztikar ellen. Kérem, mikor reánk azt mondot
ták, hogy pléhgalléros semmittevők, az fájt. Ahhoz kellett lelki
erő, hogy akkor is odaálljon ez a pléhgalléros, amikor ütik."97 

Az epizód és hullámai: apró villanás a forrongó Magyar
ország életében, amelynek vajmi kevés hatása volt a társadalmi 
életben. De Stromfeldben mély nyomokat hagyott, s ez ismét 
a szociáldemokrata párthoz való tartozását erősítette. Aláhúz
hatnánk azt is, hogy a kommunisták részéről ért támadás nega
tív reakciót váltott ki. Ez minden valószínűség szerint igaz, — 
de sokkal lényegesebb, hogy körülbelül ez időtől Stromfeld 
egyre határozottabban húzta meg a határvonalat közte és a 
jobboldal között. 

Időközben Stromfeld — mint ez az előbbiek során idézett 
dokumentumból is kiderült — életútjának jelentős állomásához 
érkezett: hadügyi államtitkárrá nevezték ki. E kinevezés a ja
nuári kormányválsággal állt összefüggésben. A forradalmi tö
megmozgalmak és ellenforradalmi megmozdulások ugyanis a 
kormányon belül is kiélezték a politikai pártok és árnyalatok 
közti harcot. A válság megoldást jelentő plattformját Kunfi 
vetette fel, aki a -koalíciós kormány megmaradása mellett szállt 
síkra, azzal, hogy a koalíció fenntartása fejében a szociálde
mokrata párt nagyobb részt kap a hatalomból. Ezt a polgári 
pártok elfogadták, s a válság gyakorlatilag azzal zárult, hogy 
a szociáldemokrata párt megszerezte a közoktatásügyi és had
ügyi tárcát. így lett a január 18-án megalakult Berinkey kor
mány hadügyminisztere Böhm Vilmos. „Január 19-én vettem 
át a hadügyminisztérium veze t é sé t . . . — írja Böhm. — Ki
nevezésemmel egyidejűen Stromfeld Aurél ezredest — egy 
tetterős, ragyogó képességekkel bíró katonát, — a honvédhad
apród iskola parancsnokát kértem magam mellé államtitkári 
hatáskörrel munkatársul. Mindenekelőtt a hadseregszervezésre 
vonatkozó terveim végrehajtását készítettem elő. Stromfelddel 
az erre vonatkozó alapelvekben teljesen megegyeztünk."98 És 
így lett Stromfeld hadügyi államtitkár. 

97 Stromfeld vallomása 1921. november 8-án a Moussong és társai ellen le
folytatott haditörvényszéki főtárgyaláson, Debrecenben. HIL. Stromfeld-gyűjte
mény, 

98 Böhm: i. m. 203. o. — Stromfeld kinevezése a Hadügyminisztérium 2117/elh. 
31.—1919. sz. rendeletével történt. — Az idézett „Ítélet" a következőket állapítja 
meg: ,,1919. január 20-án Böhm akkori hadügyminiszter magához rendelte és meg
bízta az egyik főcsoport vezetésével,- melyet ő feltételesen vállalt és melyet ideig
lenesnek tekintett, miután az akadémia parancsnokságát is megtartotta." (HIL. 
Szegedi Haditörvényszék, Tabódy-per iratai 316/a. ••tétel.) — Ez utóbbi állítást alá
támasztja Stromfeld utasítása, hogy „mindazon rendelkezések, amelyek a katonai 
nevelő intézetek és a Ludovika Akadémia szervezésére és vezetésére vonatkoznak, 
valamint amelyek katonai nevelésügyi, tudományos vagy gazdászati szempontból 
kiadatnak, jóváhagyás előtt, vagy véleményezés végett a 9. osztállyal közlendők..." 
(HIL. Hadügyminisztérium 18.937/.—1919. sz. 1919. I. 21.) Az osztály a Stromfeld ve
zette Szervezési Főcsoport alá tartozott. " 
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Böhm hadügyminisztereségével és Stromfeld államtitkári 
kinevezésével — bár a kormány számára végül is eredményte
len —, de kétségkívül új korszak, új politikai irányvonal kez
dődött a hadügy területén. A szociáldemokrata párt a hadügy
miniszteri tárcával a kormány egyik — talán legjelentősebb — 
kulcspozícióját szerezte meg és ennek bizonyos hatása még a 
proletárdiktatúra idején is érződött. 

Böhm és Stromfeld előtt egy új, a rendszer számára meg
bízható hadsereg gyors megszervezése lebegett. A megvalósí
tást számos politikai tényező befolyásolta, melyek közül kettő 
döntő volt: a hadügyi vezetésben, valamint a hadseregben j a 
nuár közepéig kialakult konkrét viszonyok. Előbbi a kormány 
eddigi és jövőbei politikai irányvonalával, utóbbi a hadsereg 
és a néptömegek általános forradalmi hangulatával volt szoros 
összefügésben. Hatottak bizonyos, a szocialista eszmékben gyö
kerező hadseregszervezési elképzelések is. 

A hadügyek vezetésében az összeomlástól a Magyar Ta
nácsköztársaság kikiáltásáig lényegében nem is négy, hanem 
öt hadügyminiszter követte egymást. A polgári demokratikus 
forradalom győzelmével Linder Bélát —- egy. vezérkari ezre
dest, aki a világháború alatt a tüzérségnél teljesített szolgála
tot — nevezték ki hadügyminiszterré. Linder az általános köz
hangulatnak nem is tudott és nem is akart ellenszegülni Aktív 
vezérkari tiszt létére kispolgári pacifista, antimilitarista nézete
ket vallott és kinevezésével ezeket az elgondolásokat igyekezett 
érvényesíteni. „Mint hadügyminiszternek — írja egy tanul
mányában — kötelességem volt a frontok vágyának, mely össz
hangban volt az országban szenvedők és sanyargók kívánságá
val és a súlyos helyzet halasztást nem tűrő követelésével, — 
minél előbb eleget tenni, annál inkább, mert egyúttal a for
radalmi robbanásnak kitörő lángjait is a legnagyobb gyorsa
sággal el kellett fojtanom."99 

Ez jutott kifejezésre a gyors ütemű leszerelési kampány
ban és Lindernek szállóigévé vált mondásában: „Nem akarok 
többé katonát látni!" Hadseregszervezési elgondolásainak meg
valósítására már nem kerülhetett sor, mert saját politikájába 
belebukott és kénytelen volt lemondani. 

Lindert Bartha Albert — úgyszintén vezérkari tiszt — 
követte a hadügyminiszteri székben. Elődjétől különbözően — 
kortársai szerint — „condottierre t ípus" —, azzal a korrekció
val, hogy politikai elgondolásaiban következetesen reakciós. 

99 Linder Béla: Kell-e katona? (Tanulmány a leszerelésről. Budapest, 191& 
december.) 96. o. 
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A hadseregszervezés kérdésében kész helyzetet, — pontosab
ban: rendeletet — talált, amelyet aláírt. Ugyanis a Linder mi
nisztersége idején önmagát kinevezett hadügyi államtitkár —-
Friedrich István, a proletárdiktatúra bukása utáni ellenforra
dalmi kormány miniszterelnöke — elkészítette egy új hadsereg 
létrehozásának terveit, amely a 29 867/eln. l/a.—1918. számú 
rendeletben látott napvilágot. Eszerint az általános leszerelés
sel paralell meg kellett kezdeni az öt legfiatalabb korosztály 
behívását.100 

Sokoldalú bírálatnak lehetne alávetni e tervet, mely a for
radalommal hatalomra került polgári demokratikus kormány 
számára nem hozta meg a kívánt eredményt. De e kísérletnek 
előbb-utóbb már csak azért is kudarcba kellett fulladnia, mivel 
az öt korosztály újonclétszáma majdnem kétszer annyi voltr 
mint amekkora létszámot a belgrádi fegyverszüneti egyezmény 
engedélyezett. Hamis irányú próbálkozás volt ez azért is, mer t 
egyáltalán nem számolt a vesztes háború következményeivel, 
a tömegek antimilitarista érzelmeivel. Böhm azt mondja, hogy 
„Kezdetben csak vontatottan vonulnak be a forradalom vé
delmére hívott katonák.>ii0i Bartha — a forradalom egyhónapos 
fordulóján, félreismerve a helyzetet — dühös kifakadással á l 
lapítja meg a „vontatottan haladó" hadseregszervezésről: „En
nek oka részben a behívott öt legfiatalabb korosztályhoz tar 
tozó egyének hazafiatlansága, kötelességtudás hiánya és sok 
helyen a tisztikar egy részének passzív magatartása."102 Bar-
thát az ebből levont konklúzió és a koalíció jobbszárnyának 
nyomása további nyílt ellenforradalmi próbálkozásokra sar
kallja, így születik meg a riadózászlóaljak felállításának terve, 
amelyben nyíltan kimondja, hogy megbízható karhatalmi ala
kulatok szervezéséről van szó, amelyek „a rend fenntartására 
ott alkalmazhatók, ahol a kormány azt szükségesnek látja".103 

Az ellenforradalmi elgondolások végrehajtását a mind forra
dalmibbá váló budapesti helyőrség kudarcra ítéli: december 
12-én tartott demonstrációs felvonuláson Barthát lemondásra 
kényszerítik.104 

100 A magyar miniszterelnök 5220/M. E. körrendelete, amelyet már Károlyi 
Mihály és Bartha Albert írt alá, többek között megállapítja, hogy a hadsereg „mely 
a hadrakelt seregnek Magyarországból kiegészítést nyert részeiből az 5 legfiatalabb 
évíolyam visszatartása, illetve behívása útján alakul. Célja: a forradalommal ki
vívott szabadságok biztosítása . . . továbbá a belrend és a kormányrendeletek végre
hajtásának biztosítása." 

101 B ö h m : i. m. 83. o. 
102 Bartha hadügyminiszter rendelete riadózászlóaljak szervezéséről. MMTVD 

5. kötet 365. dokumentum. 
103 Uo. A rendelet nyomatékosan aláhúzza: ,,A riadó-osztagok megalakítása, 

a behívott öt évfolyam alakulásainak rovására is, elsősorban látandó el minden
nel . . . " 

104 Pest i Hí r lap , 1918. december 13. — A tün te tés rő l szóló r ipor t megál lapí t ja -
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A miniszterválság gyors áthidalására Károlyi Mihály ideig
lenesen átveszi a hadügyminiszteri tárcát, de az interregnum 
idején Böhm Vilmos hadügyi államtitkár befolyása — aki a le
szerelési és hadifogoly ügyek vezetője volt a minisztérium
ban — rajta keresztül a szociáldemokrata párt befolyása, meg
erősödik. Még nincs arról szó, hogy a hadügy a szociáldemok
raták kezébe jutott volna, de Böhm néhány — nem is jelenték
telen — kérdésben keresztülhajszolja akaratát. Személyi — fő
leg a tisztikart érintő — rendelkezésein túlmenően megvaló
sítja pl. a behívás alatt álló öt korosztályból a két legfiatalabb 
leszerelését. Ezzel bizonyos fokig már előkészíti későbbi elkép
zeléseinek megvalósítását, tudniillik Böhm az öt fiatal korosz
tály fegyverbentartásában egy megbízható hadsereg akadályát 
látja.,or' 

Azok, akik a kormányon belül Bartha támogatói voltak, 
néhány héten» belül megsokallták Böhm tevékenységét. Decem
ber 30-án Károlyi Mihály átadta a hadügyminiszteri tárcát 
Festetich Sándor grófnak, aki mindössze 18 napig tevékeny
kedett. Szélsőjobboldali ember volt — azonos a későbbi nyilas 
párt prominens képviselőjével — de lényeges, a hadseregszer
vezést befolyásoló intézkedések nem származtak tőle. Végül 
a katonatömegek nyomására a Katonatanács őt is távozásra 
kényszerítette. Távozása a januári kormányválsággal esett 
egybe. Böhm — oldalán a hadügyi államtitkár Stromfelddel — 
ebben az időpontban és a vázolt körülmények között vette át 
a hadügyi irányítását. 

A hadseregben még ennél is bonyolultabb helyzet uralko
dott, amint azt már számos adatból láttuk. Egy olyan hadsereg 
állt szervezés alatt, amelyről — egészben véve — még nem le
hetet t tudni, hogy valójában kinek az érdekeit fogja szolgálni. 
A koalíciós kormány — az eddigi sikertelen kísérletek után — 
a szocialista hadügyminiszter kinevezéséhez fűzte minden re
ményét. A hadügyminiszter a polgári demokratikus rendet tá
mogató, restaurációs és kommunista befolyástól egyaránt men
tes hadsereget szeretett volna. Ebben — bizonyos meggondo
lásoktól eltekintve — támaszt talált Stromfeldben is. A tiszta
kar nagyobb része szemben állt a szociáldemokrata irányvo-
,.A katonák már régóta elégedetlenek Bartha Albert hadügyminiszter működésével. 
A bizalmi férfiak és a Katonatanács különösen azt kifogásolta, hogy Bartha a szo
cialista gondolkodású legénységből álló ezredek létszámát egyharmadára akarta 
apasztani és helyébe vidéki nem szocialista legénységből összeállított ezredeket kí
vánt szervezni. Szította az elégedetlenséget a riadó-zászlólajak és a tiszti ezredek 
alakításának terve is." 

105 idézett művében írja: ,,A forradalomnak csak öntudatos, a forradalmi vív
mányok jelentőségét felismerő katonatömegekre szabad támaszkodnia és ezért volt 
katasztrófa a minden emberanyag kiválasztását lehetetlenné tevő, korosztályok sze-
lini való hadseregszervezés." (82. o.) 
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nalial, méginkább a szociáldemokrata hadügyminiszterrel, és 
csak töredék része volt őszinte híve a hadsereg demokratizálá
sának. Messzemenően nem lelt egyértelmű támogatásra Böhm 
a Katonatanácsban, még kevésbé Pogányban. A Katonatanács 
is, Pogány is, közvetlenebb tömegbefolyás alatt állott, s ez fo
kozódó balratolódást eredményezett, — Pogány esetében még 
akkor is, ha ő kommunistaellenességét hangsúlyozta. 

A katonatömegek a politikai árnyalatok még szélesebb ská
láját vetítik elénk. Január közepén és végén a budapesti hely
őrség zömében a szociáldemokrata párt hatása alatt állt, de 
már voltak olyan szervezetek és alakulatok, amelyekben a KMP 
befolyása érvényesült. Ugyanakkor a vidéki alakulatok jelen
tős részében csak megkezdődött az erjedés, főként ahol a Ka
tonatanács vezetői, tekintélyük és célkitűzéseik révén ellen
súlyozni' tudták a reakciós tisztek befolyását.105/* 

A Kommunisták Magyarországi Pártjának agitációs és p ro 
pagandamunkája egyre átfogóbb méreteket öltött. ,,A munká
sok között folytatott fölvilágosító és agitációs munka mellett 
— írja Szántó Béla, a KMP egyik vezetője, a későbbi hadügyi 
népbiztos — a Kommunista Párt teljes erővel hozzálátott az 
állam erőszakszervezetének, a hadseregnek dezorganizálásá-
hoz . . . Ezt még jobban gyengíteni, a burzsoá államhatalom
nak ezt a hatalmi szervét még jobban dezorganizálni : ez volt 
a párt legközelebbi feladata . . "m Kun Béla az 1919 januári 
helyzetet értékelve írja: „. . . megkezdődnek a fegyveres ellen
állások a kaszárnyákban a szociáldemokrata miniszter ama pa 
rancsa ellen, mely a kommunisták befolyása alatt álló katonák, 
leginkább fiatal korosztályok lefegyverzését rendelte el. Véres 
harcok után a kommunista katonák megtartják fegyvereiket. . . 
A kommunista párt növekvő erővel folytatja a fegyveres erő 
szervezését a burzsoá demokratikus kormány és a szervezkedni 

105/a Két összefoglaló értékelést nyújtó adat januárból. Az egyik budapesti, 
a másik vidéki. 

A Budapesti Katonai Kerületi Parancsnokság 1919. január 2-án kelt 27341/eln. 
1918. sz. jelentéséből: „A legénység létszáma a bevonult öt legfiatalabb korosztály
ból Budapesten a felállítandó alakulatok cca. 65%-áti fedezte. A vidéken megalakuló 
csapatoknál a bevonuló legénység száma e szükségletnek csak igen kis részét elé
gítették ki, Ezen létszámviszonyok a legfiatalabb 2 korosztálynak folyamatban levő 
leszerelése következtében lényegesen és jelenleg még át nem tekinthető módon 
rosszabbodnak." (HIL. Polg. dem. forr. iratai 4. csomó. Hüm. 34450/Eln. l/a.—1918. 
sz.) 

A VIII. Csendőrkerületi Parancsnokság jelentése Bihar vármegye kormány
biztosának 1919. január 21-én: ,, Jelentem, hogy a hadsereghez bevonuló legfiata
labb korosztálybeliek, ha nagy nehezen be is vonulnak a hadsereghez, a laktanyá
ban tanácsokat szerveznek, elégedetlenek és fegyelmetlenkednek, úgy, hogy az 
ezekből megalakított egységek nem támaszai, hanem veszedelmei az új kormány
zatnak." (HIL. Polg. dem. forr. iratai 23. csomó. HÜM. 22193/39.—1919. sz.) 

l*>6 Szántó Béla: A magyarországi proletariátus osztályharca és diktatúrája. 
Wien, ísao. 27—28. o. 
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kezdő nagybirtokos monarchista ellenforradalom ellen."107 A hó 
végén — január 29-én — jelent meg a „Vörös Katona" első 
száma. „Kié legyen a fegyver?" című cikkében a proletariátus 
felfegyverzése mellett foglalt állást: „Lefegyverezni a burzsoá
ziát és tiszti bérenceit, felfegyverezni minden proletárt, ez a 
kommunisták követelése." 

A szociáldemokrata hadügyminiszter kinevezése tehát olyan 
pillanatban történt, amikor a hadsereg belső ellentétei már nem 
csupán lappangva jelentkeztek, hanem helyenként fegyveres 
összetűzéssé fajultak. A kormány, illetőleg a hadügyminiszter 
törekvéseivel szemben szervezett a szembeszállás és a szemben
állás. Kibontakozott a hadsereg megnyerésére irányuló hármas 
törekvés, és ezt a politikai harcot a kommunisták, a polgári 
demokratikus kormány és az ellenforradalmi erők vezették. 
A kialakult helyzetet nagyon precízen jellemezte az új had
ügyminiszter, amikor megállapította: „Csak éppen a forrada
lomhoz hű és megbízható csapataink nem voltak."108 

A hadügyi vezetéssel szemben álltak az ellenforradalmi 
tiszti csoportok, bizonyos mértékig — az ellenkező oldalról — 
a budapesti és vidéki katonatanácsok mögött felsorakozott ka
tonatömegek, jelentős kérdésekben a Budapesti Katonatanács, 
és élesen: a kommunisták. Böhm ezt világosan látta. A polgári 
demokratikus forradalom talaján állva kézenfekvő és logikus 
következtetésre jutott: „Mindenekelőtt a hadseregszervezésre 
vonatkozó terveim végrehajtását készítettem elő. Stromfelddel 
az erre vonatkozó alapelvekben teljesen megegyeztünk. A há
romhónapos időfecsérlés (?) és mulasztás a hadseregben rémes 
anarchiát t e r e m t e t t . . . az események . . . megerősítették ben
nem azt a meggyőződést, hogy a fiatalkorúakból álló hadsere
get minél előbb szét kell kergetni és új hadsereget kell szer
vezni, ha nem akarjuk anarchiába fullasztani a forradalmat."109 

Böhm elképzeléseinek leglényegesebb vonása e néhány sor
ból is kiderül: az öt fiatal korosztály „szétkergetésével" meg
szabadulni mindazoktól, akik a polgári demokratikus vívmányo
kon túltekintenek. Csakhogy ez már a kezder kezdetén nehéz
ségekbe ütközött. A fegyverben levő fiatalok egy része a biztos 
zsold miatt nem akart leszerelni, mások forradalmi hangulatok
kal összeegyeztethetetlennek tartották, hogy fegyvereiket ke
zükből kiadják. „Budapest néhány laktanyájában — írja Böhm, 
idézett emlékiratának 207. oldalán — és még több más helyütt 

107 K u n Béla*. A Magyar Tanácsköz tá rsaságró l . Kossu th , 1958. 580—581. o. „Mi
ért győzött Magyarországon a proletárforradalom?" 

108 B ö h m : i. m. 203. o. 
109 B ö h m : 1. m . 203. és 207. o. 
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fegyveres erővel, helyenként, sajnos, vérengzéssel kellett a fia
talkorúak lefegyverzését kierőszakolni. Irtóztunk minden vér
ontástól, de a legvégső szükség és provokáció eseteiben a for
radalom további sorsa érdekében néha kötelességünk volt az 
erőszak alkalmazása." 

Elvileg tehát csak egy lehetőség kínálkozott új hadsereg 
teremtésére, — mégpedig toborzás útján szervezni, önkéntesek
ből álló hadsereget. Böhm az új véderőtörvény tervezetét 
Stromfelddel együtt készítette el és terjesztette a miniszter
tanács elé: „. . . a legénységi állomány fedezése önkéntes jelent
kezés alapján, toborzás útján történik. Katonája marad az új 
hadseregnek elsősorban az a katona, aki nem mezőgazdasági 
foglalkozású egyén, s akit a bizalmi testület alkalmasnak tar t 
arra, hogy köztársasági érzelmeivel és fegyelmével hasznos 
tagja legyen az új hadseregnek. Azonfelül a szükséglet tobor
zás útján lesz betöltve. Csak olyan, már katonailag kiképzett 
•és a világháború alatt harcvonalbeli szolgálatot teljesített ka
tonákat vesznek föl, akik 24 évesek, vagy annál idősebbek . . ." t l° 

Stromfeld teljesen egyetértett az önkéntes hadsereg gon
dolatával, s mivel a szociáldemokrata pártot szervezett és tö-
-megbefolyásos erőnek tartotta, bízott is egy ilyen hadsereg meg
teremtésének lehetőségében. „Rögtön átlátta — állapította meg 
Stromfeldről az ellenforradalmi bíróság ítélete —, hogy az öt 
legfiatalabb korosztályból alakított akkori hadsereg teljesen le 
van züllve és semmire sem használható és ezért határozta el 
egy toborzott hadseregnek felállítását, melynek tervezete 1919. 
január 26-án készen v o l t . . "m „Minél gyorsabban egy fegyel
mezett hadsereget szervezni — olvasható Stromfeld már idé
zett »Vallomás^-ában. — A fásultságot legyőzni. Önkéntes had
sereg szervezése. . ."1 1 2 

Bár Stromfeld egyetértett az önkéntes hadsereg szervezésé
vel, mégis érdemes néhány gondolattal aláhúzni azt a különb
séget, ami őt és .Bőhmöt a véderőtörvény indokolásában elvá
lasztotta egymástól. 

Böhm kezdettől nem titkolta, hogy a hadsereget meg akarja 

HO Böhm: i. m. 209. o. 
ill Idézett ,,ítélet"-ben. 
112 Juhász Nagy Sándor: A magyar októberi forradalom (Cserépfalvi 1945) 

«c. munkája 452. oldalán írja: „Az új szocialista hadsereg szervezését pedig Strom
feld ezredes, a Hadügyminisztérium másik erőssége, kinek kiváló hadvezéri képes
sége már akkor ismeretes volt, maga vállalta el és vezette. Más hadseregszervezésre 
irányuló kísérlet azonnal kommunista forradalmat váltott volna ki." 

A Stromfeld-perben is történt néhány utalás az önkéntes hadsereg szervezé
sének előzményeire: Julier, Stromfeldnek a hadügyben tett bemutatkozáskor mon
dott szavait idézte fel: ,, . . . fogjunk össze, csináljunk egy hadsereget, mert az or
szág tönkremegy." Tombor vallomásában ekként idézte Stromfeld szavait: „Nem 
szívesen vállalom, de vállalom, mert hazafias kötelességem a haza szekerét kihúzni 
-» kátyúból; elvárom mindenkitől, hogy ebben engem támogasson." 
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szabadítani a legforradalmibb elemektől, azoktól, akik tevé
keny részesei a proletárforradalom előkészítésének. Nyilván
való, hogy ezzel a szociáldemokrata párt zavartalan befolyását, 
a polgári demokratikus rendet kívánta biztosítani. Ugyanezért 
ragaszkodott a véderőtörvény megalkotásakor olyan feltételek
hez, amelyeknek hatása végső soron ugyanezt eredményezte. 
Kétségtelen, hogy az ország gazdasági helyzete parancsolóan 
követelte a termőföldek megmunkálását. Az a felhívás azon
ban, amely a parasztságot ezen a címen távol tartotta a hadse
regtől, illetőleg elűzte a hadsereg kötelékéből, egyúttal a föl
det követelő, forradalmi paraszti tömeg elől zárta el a had
seregbe vezető utat.113 

Még fokozottabban érvényesült a szelekció a munkásság 
soraiból toborzottak között. A 24 éves alsó korhatár a legjobb 
biztosítéknak látszott a legfiatalabb — legforradalmibb — 
egyének távoltartására, míg a szociáldemokrata vezetés alatt 
álló bizalmi testületek ajánlása ismét a centrumhoz, vagy a 
jobboldalhoz közel álló réteg befolyását növelte. Böhm tehát 
mindenekelőtt politikai oldaláról kezelte a kérdést, és olyan 
elvi szempontok vezérelték, amelyek a polgári demokratikus 
forradalom érdekeit szolgálták. Végső soron az új hadsereg 
szervezésének elveit — nála — a hadsereg belső funkcióinak 
előtérbe állítása határozta meg. A polgári demokratikus forra
dalom talaján állva — a külpolitikai viszonyok figyelembe vé
tele mellett — helyeselhető ez az elképzelés. Ellentmondott 
azonban a munkásosztály érdekeinek, szemben állt a proletár
forradalom érdekeivel. 

Stromfeld, aki a világháború 52 hónapját a fronton töl
tötte, tudta, hogy számarányánál fogva elsősorban a paraszt
ság viselte a háború terhét. Végsőkig kizsarolva, kimerülve, és 
demoralizálva tértek "haza, akikre az új hadsereg megterem
tésekor kevésbé lehetett számítani. A parasztságot egyszerűen 
fizikailag is képtelennek tartotta katonai szolgálat ellátására. 
Ugyancsak helyeselte a 24 évben megállapított korhatárt, mi
vel az ennél fiatalabbak már gyors háborús kiképzést nyertek, 
tehát katonai szempontból másodértékűnek számítottak. Nála 
is felmerült azonban az a gondolat, hogy a legforradalmibb 
elemeket távol kell tartani a hadseregtől. „A kiválogatásra na
gyon vigyáztam — mondotta —, mert 1914-től kezdve rossznak 

113 „Másrészt az ország védelmében résztvett mezőgazdasággal foglalkozó ka
tonák főérdeke, hogy az immár megkezdődött földosztásnál mindenki személyesen 
jelen legyen és érdeketi képviselhesse" — érvel az „Irányelvek az 1896—1900 szüle
tési évi mezőgazdasággal foglalkozó katonai egyének tartós szabadságolására" című 
felhívás. Hüm. 2669/eln. 6.—1919. sz. szervezési rendelet melléklete. 
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tartottam a katonai kiképzést. Meglett embereket akartam, akik 
nem fantaszták . . ,"114 

Stromfeld előtt a kellő fizikai erőnléttel rendelkező, jó 
katonai kiképzést kapott, fegyelmezhető emberek képe lebe
gett. Világos jele annak, hogy olyan hadsereget képzelt el, amely 
hadműveletek folytatására alkalmas. Nála tehát a hadsereg
szervezés alapvető elvi szempontjait a hadsereg külső funkciója 
határozta meg. Megállapításomat Stromfeld is alátámasztja, 
amikor feljegyzésében az önkéntes hadsereg megszervezésének 
gondolatát elfogadva hozzáfűzi: „Többivel húzni a dolgot;-ahogy 
lehet. Elsősorban (kiemelés tőlem — H. T.) »állj«-t kiáltani az 
ellenség felé. Végrehajtási elv: akkor ütni, ha ököl van, addig 
okkal-móddal."115 

Naivitás lenne azt gondolni, hogy Stromfeld nem volt tisz
tában a hadsereg, így ennek a megszervezésre váró hadsereg
nek is belső, politikai funkciójával, de az is kétségtelen, hogy 
megbízatásának elsősorban honvédelmi vonatkozása érdekelte.. 

Amiért reá kellett mutatni Stromfeld és Böhm közös had
seregszervezési elképzeléseinek különböző indítékaira, az egy 
mondatban úgy fogalmazható: a hadsereg belső funkcióinak 
előtérbe állítása elsősorban a kibontakozó proletárforradalom 
ellen irányult, míg a külső funkciók hangsúlyozása mögött a 
burzsoá hazafiság, a ,,haza védelmének" gondolata húzódott 
meg.116 így jelentkezett a hadseregszervezési elvekben a különb
ség — különben mindkét fél részéről helytelen és hibás állás
p o n t — a munkásmozgalomban jártas és a külpolitikai viszo
nyokat jobban ismerő Böhm, valamint a még ez irányban k i 
forratlan, militarista hajlamokat és elveket is magával cipelő 
Stromfeld között. 

A hadseregszervezési elképzeléseket döntően befolyásoló 
két politikai tényező — a hadügyi vezetésben és a hadseregben 
kialakult és adott viszonyok — mellett érvényesült bizonyos, 
a szocialista elméletben gyökerező, a hadsereggel kapcsolatos 
elméleti tényező is. E vonatkozásban természetesen elsősorban 
Böhm hatását lehet és kell kimutatni, aki — mint a szociál
demokrata mozgalom régi harcosa — kialakult nézeteket va l 
lott, jó ismerője a háborúk és forradalmak történetének. A hó
dító háborúk elvetése, a hadsereg békebeli szerepéről vallott 
elképzelések, a hadsereg demokratizálása, a néphadsereg, vagy 
a milícia kiharcolása, amely antiimperialista követelés és egy-

il/» Stromfeld vallomása 1920. évi perében. A jegyzőkönyvben nem szerepei 
ez a részlet. Közli: Magyarország, 1920. július 13-i száma. 

115 A már idézett ,,Vallomás"-ban. 
116 Ezt tükrözte vissza például Stromfeldnek az az intézkedése is, amellyel a-

Hadügyminisztériumban egy operatív, hadműveletek irányítására alkalmas had
műveleti osztályt hozott léire. 
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ŕŕajta gát a kardcsörtető, háborúra éhes militarista körök előtt, 
"lehetőség a nép és a hadsereg közelebb hozására, biztosíték 
.arra, hogy a hadsereget nem használják fel népellenes célokra, 
— mind megtalálható a szociáldemokrácia elméletében, a szo
ciáldemokrata pártok ideológiájában. 

Böhm szeme előtt ezek az elképzelések lebegtek, ezeket 
igyekezett a magyar viszonyok között megvalósítani, de ő is a 
polgári társadalmi rend és a munkásosztály érdekei összhangba 
hozásának útját járta. A háború előtt a hadsereg „demokrati
zálására" irányuló tevékenység, a militarizmus legélesebb ki
növéseinek nyesegetéséért folyó harc pozitív szerepet játszha
tott, de a proletárforradalom felé haladó Magyarországon, — 
amikor napirendi kérdés a hadsereg felbomlasztása és tömegei
nek megnyerése —, ennek a létjogosultsága elveszett. Bár-

: miféle hadszervezési és hadszervezeti forma megszilárdítása a 
kapitalizmus stabilizálását segítette. 

Böhm tudta, hogy a forradalom kezdetén lehetetlen lett 
volna a milícia megszervezésének erőszakolása. „A milícia — 
írja — a forradalom kezdetleges stádiumában, a belső és külső 
bizonytalanság mellett, nem volt alkalmas forma a hadsereg 
megteremtésére."117 De a közben eltelt idő tapasztalatai, a pol
gári demokratikus forradalom érdekei és a lehetőségek alap
ján — 1919 február—márciusában — viszont egy önkéntesek
ből szervezett demokratikus hadsereg létrehozása mellett fog
lalt állást. Egyik beszédében, a jövő milíciájának és tisztikará
nak békebeli perspektíváját ekként ecsetelte: „Ez az entente 
által megállapított kontingens azonban (A 6-|—2 hadosztály — 
H. T.) nem állandó és a békekötés után fölállítandó milícia 
részére talán kevés ' is lesz, mert mint az elvtársak közül töb
ben tudni is fogják, többféle milíciarendszer létezhetik. így föl
állíthatnak olyan milíciát, amely területekre van fölosztva. 
Minden járásnak megvan a maga katonasága és tisztje, aki 
azonban nemcsak katonai oktatója lehet az ottani legénység
nek, hanem egyúttal gazdasági útmutatója is a népnek. Ily 
módon lehetne a tisztikar sorsán is segíteni, és képzeljék el az 
elvtársak azt a gyönyörű ország- és népmentő föladatot, ha a 
tisztikart ily módon lehetne bekapcsolni az ország fejlődésébe, 
azt a tisztikart, amelynek megvan a maga alapműveltsége, 
amelyet azonban bizonyos irányban ki kell egészíteni."118 

Stromfeld, aki katonai szakértője a hadszeregszervezés kér-

117 Böhm: i. m. 82. o. 
118 Jegyzőkönyv, fölvétetett a Magyarországi Tényleges Tisztek Szakszerve

zetének 1919. március 4-én, a volt tiszti kaszinóban megtartott gyűléséről. Világos
ság, 1919. 
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désének, a XIX. században meghonosodott általános hadköte
lezettség híve volt. „A fegyveres erő a néppel egybe van forrva, 
vele együttérez — hangoztatta. — A fegyveres erő tagjai a nép 
minden rétegéből kerülnek ki, tehát a fegyveres erő magasabb 

'erkölcsi színvonalon áll. Ez a rendszer igazságos, megfelel az 
egyenlő kötelességek és jogok elvének."119 Az általános had
kötelezettség kényszer az egyénnel szemben, és az egész nép 
forradalmi felfegyverzésének torz ellenkezője, amely az ameri
kai függetlenségi háború és a nagy francia forradalom után, 
ezeknek tapasztalatai és reakciója révén vált általánossá. Vetü
lete volt a hadseregben a polgári eszményideáloknak, a tör
vény előtti egyenlőségnek, amely erős, ütőképes, — valójában 
a néptől elszakított állandó és nagy látszámú — hadseregek, a 
modern militarizmus alapját vetette meg. 

A milíciarendszer előnyeit és hátrányait a következőkben 
látta: ,,A »milíciarendszer«-nek az az előnye, hogy az állam
polgárok békében rövid ideig vonatnak el rendes polgári fog
lalkozásuktól, ami úgy az egyes egyénre, mint az egész államra 
hasznos, továbbá, mivel a békeállomány igen csekély, az állam 
békében keveset költ a fegyveres erejére. Ezen rendszer alapján 
kialakult fegyveres erő azonban nem teljes értékű és főképpen 
támadó hadviselésre kevésbé alkalmas. (Kiemelés tőlem. — 
H. T.) Azok az államok alkalmazhatják, melyeknek érdeke tisz
tán területének megvédésére szorítkozik (Svájc)."120 

Világos tehát, hogy a monarchia romjain létrejött Magyar 
Köztársaság számára — amelynek ugyan vannak vitás területi 
problémái, de hódító háborúkra nem készül — elfogadható a 
nem általános hadkötelezettségen felépülő hadsereg. Stromfeld 
elméleti kiindulása talán itt kezdődött, de minden további meg
gondolása a megváltozott körülményekből, a vesztes háború 
konzekvenciáiból, és bizonyos mértékig a szocialista eszmék
kel történt megismerkedésből fakadt. E konzekvenciák, — a 
gazdasági viszonyok ziláltsága, a gazdasági előfeltételek elég
telensége és az antimilitarista-pacifista hangulat — mellett a 
szociáldemokrata vezetés alatt álló hadsereg szükségének el
ismerése az, amely Stromfeldet meggyőzi és a hadseregszerve
zési tervek kialakításában demokratikus irányban befolyásolja. 
A drillt helyettesítő öntudat és lelkesedés, a néppel együtterzo 
és együtt haladó hadsereg, a forradalom vívmányainak vé
delme, mindent egybevetve: a demokratikus hadseregről alko
tott elképzelések forrása nála, az új történelmi helyzet felis-

119 Stromfeld Aurél válogatott írásai 173. o. Az idézett sorok 1910rből szár
maznak. 

120 Uo. - . 
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mérése és a szocialista ideológia, egyes megismert szocialista 
gondolkodók írásai. 

Az ő nézetei éppúgy forrásban vannak, mint más, vele kö
zös, demokratitkus, vagy szocialista elveket valló katonatisz
teké. Mert voltak a tisztek között, akik nemcsak lelkesedtek 
és beszéltek az önálló és demokratikus magyar hadseregről, ha
nem konkrét elképzeléseik is voltak, amelyeket az új helyzet
ben szerettek volna megvalósítani. A monarchiából átmentett 
gondolatok („önálló magyar hadsereg") a háború alatt és után 
forradalmi eszmékkel termékenyültek és az új helyzetben ala
kultak konkrét elképzelésekké. 

Linder Béla — a forradalom első hadügyminisztere — tá
vozása után tanulmányában így írt hadseregszervezési terveiről: 
„Egy ilyen fegyveres erőnek, mint köztársasági gárdának szer
vezését tervbe is vettem. Ezzel a teljes forradalmi alapon és 
önkéntesekből álló fegyveres erővel akartam a csak átmeneti
leg felállított nemzetőrséget kicserélni. De ehhez időre volt 
szükségem, mert előbb elő kellett volna gondosan a hadsereg 
szociális szervezetét készíteni, az arra való parancsnokokat kö
rültekintően kiválasztani."121 

Tabódy Zsolt — először a szegedi karhatalom, majd az ott 
megszervezésre kerülő 6. hadosztály parancsnoka — a követ
kezőkben fejtette ki elgondolásait: „A néphadseregben is kettő 
a rendes főcél: 1. Az országot az ellenségtől megvédeni, 2. a 
törvényes rend támasza. Mivel a fegyvert letettük, mivel kül-
ellenséget a köztársasági kormány nem ismer katonai fölfogás
ban, ennélfogva az első ok már elesik. A különleges helyzetünk 
amibe a magyar népköztársaság került, arra kötelez bennün
ket, hogy az igazi néphadsereg (milícia inkább) a magyar de
markációs vonalon belül valósuljon meg . . . Építsük a milíciát 
is ma még erre, mivel a népköztársaságnak eddig is a szerve
zett munkások a főtámaszai, kövessünk el mindent, hogy a 
másfél hónap alatt olyan óriási mértékben megnőtt szociálde
mokrata pártot még jobban beillesszük fundamentumként az 
alkotmányos életbe."122 

Kitűnik, hogy a magyar polgári demokratikus forradalom 
idején, a hivatásos tisztikarban, a hadseregszervezés területén 
is hatottak szocialisztikus eszmék, de ezeket az idő, a kibonta
kozó proletárforradalom gyorsan túlhaladta, majd a felülkere
kedett ellenforradalom hosszú időre elsorvasztotta. A gazdasági 

12H Linder Béla: Kell-e katona? (Tanulmány a leszerelésről. Budapest, 1918. 
december. 103. o.) 

122 HIL. Polgári demokratikus forradalom iratai 4. csomó. — Hadügyminisz
térium l/a.—33.969.—1918. sz.-
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és politikai tényezők mellett ez a hatás is említésre méltó sze
repet játszott. 

A különböző szocialista eszmékben rejlő lehetőségek rea
lizálását — a polgári társadalmi rend megszilárdítása érdeké
ben — Böhm és Stromfeld elképzelései jelentették. Csak amíg 
ezt Stromfeld esetében, szubjektív fejlődése szempontjából, 
progresszív lépésnek kell tekinteni, — addig ez Bőhmnél visz-
szalépést jelentett, elfordulást a munkásosztály igazi érdekeitől. 
Lenin 1908-ban — de őt megelőzően több nemzetközi szocia
lista kongresszus is, köztük a stuttgarti 1907-ben -y a szociál
demokrácia antimilitarista taktikájával kapcsolatban rámuta
tott a kapitalizmus és a militarizmus összefonódására. ,,A je
lenkori militarizmus — írta — a kapitalizmus következménye. 
Mindkét formájában nem egyéb, mint a kapitalizmus »élet
megnyilvánulása«: úgy is mint katonai erő, amelyet a kapita
lista államok külső összeütközéseik során használnak fel (Mili
tarismus nach aussen, mint a németek mondják), s úgy is mint 
az uralkodó osztályok fegyvere a proletariátus, mindennemű 
(gazdasági és politikai) mozgalmának letörésére (Militarismus 
nach innen)."123 

Nézetünk szerint ez az alapvető, amikor a militarizmus és 
a szociáldemokrácia viszonyának kérdéseit vizsgáljuk és végső 
soron minden próbálkozás, amely a polgári társadalmi rendet 
és hadseregét valamiféle összhangba kívánta hozni a munkás
osztály érdekeivel, valóban csak illúziókat kelthetett. Fokozott 
mértékben igaz ez a háború után, a proletárforradalom előtt 
álló Magyarországon. 

Az önkéntes hadsereg szervezeti terveinek kidolgozása nem 
kis munkát jelentett. A terveket Stromfeld és a vezetése alatt 
álló Szervezési Főcsoport dolgozta ki, mégpedig néhány napon 
belül. A kész tervezetet Stromfeld január 26-án benyújtotta.1-4 

A tervezet két részből állt. Első fele a hadsereg új szerve
zetét ismertette, amíg a második rész a hadseregszervezés vég
rehajtásának mozzanatait foglalta össze.125 

123 A harcos militarizmus és a szociáldemokrácia antimilitarista taktikája. Le
nin: A háborúról, a hadseregről és hadtudományról. I. 395. o. (Budapest, 1958.) 

124 HIL. Polgári demokratikus forradalom iratai 4. csomó. — Magyar Had
ügyminisztérium 2669/eln. 6.—1919. sz. ,,A Magyar Népköztársaság önkéntes had
seregének szervezete." 

125 A tervezet fontosabb részei: 
„Az újonnan feállítandó önkéntes hadsereg ;, a magyar népköztársaság ön

kéntes hadserege" elnevezést viseli . . . E szerint az önkéntes hadsereg három-há-, 
rom dandárcsoportot összefoglaló 6 gyalog hadosztályból áll. Egy különálló része à 
„Dunaőrség", melyre nézve rendelkezés következik . . . A székely csapatok jelen
legi összeállításukban mint „székely különítmény" megmaradnak. . . A magyar 
népköztársaság önkéntes hadserege közvetlenül a magyar hadügyminiszternek van 
alárendelve, ki e hadseregre még hozandó néptörvények rendelkezései szerint jár 
e l . . . Személyi kiegészítés: Az: új hadsereg a magyar népköztársaság meg nem 
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Áttekintve a benyújtott tervezetnek a hadsereg szerveze
tére vonatkozó részét, néhány szembetűnő — a hadseregszer
vezés szempontjából új — vonást fedezhetünk fel. A tervezet 
a belgrádi fegyverszüneti egyezmény szabta lehetőségekből i n 
dult ki és ennek alapján hat hadosztály felállítását irányozta 
elő. A fegyverszüneti egyezmény ugyan két lovashadosztály 
megszervezését is engedélyezte, de Stromfeld e lehetőséggel 
nem élt, amelynek valószínű oka az ország lóállományának 
nagymérvű háborús csökkenése volt. Viszont egy-egy hadosz
tály mindhárom dandárának lovasosztálya is volt és a hat had
osztályon kívül a hadrendi alakulások között szerepelt a ,,szé-

szállt részein lakó, illetőleg a megszállt részekről oda menekült önként jelentkező-
oly tisztekből, altisztekből és köztársasági katonákból alakul meg, kik külön meg
állapított feltételeknek felelnek meg . . . Az önkéntes hadseregben való szolgálat 
állami szolgálat . . . A magyar népköztársaság hadseregéhez elvileg önként jelent
kező tényleges tisztek osztatnak be. Kivételt képeznek azok az önként jelentkező, 
nem tényleges állományú tisztek, akiknek lakóhelye és foglalkozása az ellenség 
által megszállót területen van . . . Azonfelül a hadügyminiszter engedélyével a 
hadosztály toborzó tiszt beoszthat teljesen megbízható nem tényleges tiszteket is, 
azonban a nem tényleges tisztek száma a rendszeresített alantos tiszti helyeknek 
legfeljebb 25%-át teheti k i . . . Az összes altiszti helyekre elsősorban önként tovább 
szolgáló altisztek nyernek beosztást . . . A legénységi állomány fedezése az önkén
tes jelentkezés alapján toborzás útján történik. Elvileg csak olyan már katonailag; 
kiképzett és a világháború alatt lehetőleg harcvonalbeli szolgálatot teljesített egyé
nek vétetnek fel, akik a) 1919-ben töltik be 24. életévüket, vagy annál idősebbek, és: 
42. életévüket még nem töltötték be, illetőleg csak 1919-ben töltik be, b) magukat a 
mellékelt „kötelező" szerint legalább 6 havi tényleges szolgálatra kötelezik és ma
gukat a katonai fegyelemnek és esküdtszéki intézménynek fogadalommal alávetik, 
c) valamely politikai (közigazgatási) hatóság, illetőleg társadalmi, gazdasági vagy 
munkásszervezet írásbeli tanúsítvánnyal erkölcsi megbízhatóságukat és kifogásta
lanságukat igazolják, d) a toborzó bizottság által a katonai szolgálatra alkalmasnak 
találtatnak. Irányelvek a szervezés végrehajtására. Ezen rendelet vétele után a 
szervezés munkája haladéktalanul megkezdendő. Az egész munkában négy mozza
natot kell megkülönböztetni. Első mozzanat: A rendelet vételétől 1919 február h6 
végéig. A 11. melléklet szerint kiutalt alakulások (a szervezésre váró új hadosztály 
területén található régi alakulások! — H. T.) önként jelentkező tisztjeiből a had
osztály toborzó tiszt kijelölései alapján, továbbá az önként jelentkező tovább szol
gáló altisztekből, az illető hadosztáiy-, illetőleg csapatparancsnok kijelölése alap
ján, végül a toborzó bizottságok által felvett önként jelentkező katonákból (altisz
tekből) megalakulnak az önkéntes hadsereg szűkebb keretei. Második mozzanat: 
1919. március 1-t.ől lOrig. A toborzó bizottságok március hó 1-vel megkezdik a to
borzást és a szűkebb keretekhez a hiányzó küldöncöket és köztársasági katonákat 
az önként jelentkezőkből lehetőleg még március elsején bevonultatják. A szűkebb 
keretek az átküldött névjegyzékek, illetőleg leltárak alapján: a) Egyelőre papíron 
beosztlák a nekik kiutalt tiszteket és továbbszolgáló altiszteket az alosztályig le-
menőleg . . . a beosztás f. évi március hó 10-ig feltétlenül befejeztessék, b) Elké
szítik a csapatok elhelyezési tervezetét és gondoskodnak az elhelyezés teljes rend
behozataláról, c) Az önkéntes hadsereg anyagi ellátására szükséges felszerelési cik
keket a kimutatások alapján a régi alakulásnál igénylik . . . d) A március hó 10-ig 
toborzott emberek az alosztályokig lemenőleg papíron szintén felosztandók. Har
madik mozzanat: 1919. március 10-től 25-ie. 1. A március hó 8-ig toborzott embe
rek, továbbá a kiutalt tisztek fele és továbbszolgáló altisztek fele március hó 10-veI 
az új kötelékhez bevonul. Március 10-vel tehát az új hadsereg ha még nem is tel
ies állománnyal, de megalakultnak tekintendő . . . 2. A demarkátionális vonalon 
való felváltás március 20-án fog megtörténni, mire nézve részletes intézkedések 
még következnek. Negyedik mozzanat: 1919. március 25-én bevonulnak a beosztott 
tisztek és továbbszolgáló altisztek második fele és a március hó 20-ig toborzott em
berek, miáltal a szervezés munkája befejezést n y e r . . . Megjegyzés: Az önkéntes 
hadseregbe jelentkező oly tényleges tisztek (tekintetbe jövő nem tényleges tisz
tek), önként továbbszolgáló altisztek és köztársasági katonák, akik jelenleg vala
mely a demarkációs vonalon álló csapatnál teljesítenek szolgálatot, az önkéntes 
hadsereg alakulásaihoz csakis eddigi csapat j uknak az önkéntes hadsereg valamely 
alakulása által megtörtént felváltása után vonulnak be." 
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kely különítmény", amelynek létszáma és tényleges ereje m e g 
haladta az új szervezés szerinti hadosztálylétszámot. 

A világháború befejezése óta ezúttal történt első ízben kí
sérlet arra, hogy a még a monarchia idejéből visszamaradt 
szervezeti kereteket teljesen szétrobbantsák. Ez mindenekelőtt 
azt jelentette, hogy a régi hadkiegészítési és területi elhelye
zési beosztást kellett megváltoztatni. A hat hadosztályparancs
nokság közül három székhelyéül Budapestet jelölték ki, ami 
részenit a békeelhelyezés nagymérvű koncentráltságát mutatta, 
részint azt jelentette, hogy az ország tényleges helyzetét vették 
alapul. Reális következménye annak is, hogy az új hadsereg 
elsősorban a munkásság soraiból toborozza katonáit. (A 4., 5, 
és 6. hadosztályparancsnokság székhelye egyébként Győr, Mis
kolc és Szeged.) 

Ä tervezet legjellemzőbb vonása — amely a maga idején 
fontos és nagy jelentőségű újítás volt — a hadosztály kötelékbe 
vont dandárcsoportok kialakítása. Stromfeld a kis ország tes 
tére szabott, mozgékony, önálló akciókra képes hadosztályokat 
kívánt megszervezni. Egy-egy dandár csupán önálló repülőszá
zaddal nem rendelkezett, •*- ezt közvetlenül a hadosztálynak 
rendelték alá —, de ezenkívül egyesítette magában a gyalog
ságot, lovasságot, tüzérséget és a műszakiakat. 

Az eredményes és gyors operatív munkát mozdította e\® 
az az intézkedés, amely az új katonák toborzását, behívását 
és besorolását a területileg illetékes hadosztály toborzóbizott-
ságának hatáskörébe utalta.126 

Elgondolkoztató azonban a szervezés végrehajtására vo
natkozó utasítás. Hiszen még a gondolat is merész és nagyvo
nalú, ha számításba vesszük, hogy egy hónapon belül a had
sereg személyi állományát részben el kellett bocsátani, részint 
az új hadseregbe átvenni; belőlük és az újonnan toborzottak
bői a kereteket kialakítani, majd feltölteni; ugyanakkor bizto
sítani a demarkációs vonalak védelmének zavartalanságát. 

Ismerve a hadseregben uralkodó állapotokat, bizonyos ké
telyeket kell hogy keltsen ez a rövidre szabott terminus, — 
még akkor is, ha a politikai körülményeket (tömeghangulat, 
polgári demokratikus forradalomtól való elfordulás) kikapcsol
juk és figyelembe vesszük a vezetők eltökéltségét és szervező
képességét. 

126 Lásd az említett rendelet 14. számú mellékletét: „A toborzást minden had
osztály területén belül egy, a hadügyminister által kirendelt tiszt, mint hadosz
tály toborzó tiszt" veze t i . . . A hadosztály toborzó tisztek kötelességei: 1. vezetik 
a h. o. területén belül a toborzást, 2. megalakítják és utasításokkal ellátják a to
borzó bizottságokat. . . A demarkátionális vonalon álló csapatoknál való toborzás 
végrehajtására az erre a célra kijelölt toborzó bizottságoknak a csapatok alkalma
zási helyére ki kell szállniok." 
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A minisztertanács február elején tárgyalta a benyújtott 
véderőtörvényt, de az új hadsereg felállítási tervezetének el
fogadása közel egy hónapon keresztül húzódott. A tervet a szo
ciáldemokrata párt teljes erejével támogatta, — a kormányon 
belül és kívül egyaránt — olyannyira, hogy a rendelkezést még 
ki sem adták, amikor a párt funkcionáriusainak és megbízottai-
nak tömegét utasította a toborzás előkészítésére és támogatására. 
Az elfogadás elhúzódása viszont arra mutatott, hogy polgári 
oldalról problémák merültek fel, az új hadsereg terve bizonyos 
ellenállást váltott ki. 

Böhm — utólag — nagyon szellemesen reagált ezekre a 
kételyekre és látszólag könnyű magyarázatot talált: ,,A tör
vényt a jobb- és baloldali ellenforradalom persze, egyaránt 
ellenséges indulattal fogadta. A bolsevikok fehérgárda, a reakció 
nyíltan párt-, titokban bolsevik hadsereg szervezésével vádolt 
meg. A kétoldali heves támadás megerősítette bennem azt a 
tudatot, hogy jó úton haladok. Erre a hadseregre van szüksége 
a forradalomnak: ettől fél a jobb- és baloldali ellenforradalom, 
ez tehát meg fogja védelmezni a forradalmat minden támadó 
ellen."127 

Hogy e megállapítás mögött valójában mi is húzódott meg, 
azt inkább az ellenfelek észrevételeiből és megjegyzéseiből le
het megtudni. Böhm utal arra, hogy ,,A minisztertanács öntuda
tos polgári elemei kezdetben ellenezték, később csak szorongó 
szívvel fogadták . . . " az új véderőtörvényt és a szociáldemok
rata párt döntő befolyását biztosító hadseregszervezési tervet. 
Jászi — egy helyütt könyvében — ki is fejti aggályaik lénye
gét: „Bár éreztük ezen érvek labilitását (ti. hogy a »szocialista 
hadsereg« megmarad a szociáldemokraták kezében és nem lesz 
a bolsevikok támasza. — H. T.), mégsem naivitás, vagy becsa
pottság volt részünkről, hogy a hadsereg szocialista átalakulá
sát elnéztük, hanem a viszonyok kényszere, mely nem tűrt 
más választást, mint vagy azt, hogy a szocialistákkal szakítva 
a régi tisztikarral dolgozunk (ami a hadsereget föltartóztatha
tatlanul ellenforradalmivá tette volna), vagy pedig azt, amit 
tet tünk: vállalni a szocialista hadsereget, a teljes bolsevizálás 
veszélyével együtt. Világos, hogy nem volt más választásunk, 
mint becsületes forradalmároknak, akiknek számára — ha már 
terror és anarchia nem kerülhető ki — inkább látszott tűrhető
nek a vörös, mint a fehér.128 

Polgári oldalról — véleményünk szerint az objektív törté-
fa? Böhm: i. m. 210. o. 

128 Jászi Oszkár: Magyar kálvária, magyar föltámadás. Bécs, 1920. 55. o. 
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nelmi helyzet helyes értékelése alapján — jól látták a prob
léma jelentőségét, azt, hogy e lépéssel a hadsereg a: szocialis
ták kezébe kerül és ez a kommunista befolyás növekedését, a 
„bolsevizálás veszélyét" hozhatja magával. Ennek ellenére a 
polgárság józan fele is ebben a — szociáldemokrata vezetés 
alatt álló — hadseregben keresett támaszt a kommunisták el
len („a viszonyok kényszere" folytán), de a minden haladás és 
demokratikus fejlődést ellenző szélsőjobboldallal szemben is, 
akik valóban felhördüléssel fogadták a várható fejleményeket. 
A „hadsereg egy párt, tehát a szociáldemokrata párt eszköze 
nem lehet",129 — volt a szélsőjobboldal legfőbb ellenérve, de 
valójában nem az egy párton, hanem a szocialista párton volt 
a hangsúly. 

A Kommunisták Magyarországi Pártja a nyilvánosságra 
hozott terv felett nyomban bírálatot gyakorolt és azonnal moz
gósította a tömegeket a megvalósítás ellen. A sajtón keresztül 
ismét az alapvető kérdésre — kinek az érdekeit szolgálja az új 
hadsereg? — irányította a figyelmet: „A hadsereg célja mindig 
az volt és mindig az lesz, hogy az uralmon levő osztály gazda
sági érdekeit fegyverrel szolgá l ja . . . A régi sereg persze meg
bízhatatlan volt, a kaszárnyák katonaproletárjai a kommuniz
mus igazságait mohón szívták be magukba . . . Jól tudja a bur
zsoázia, hogy mit csinál. Olyan fegyveres erőt akar összeszedni, 
amely önként fogja letörni, vérbefojtani a proletárforradal
mat . . . az új hadsereg egyetlen be nem vallott célja a forra
dalmi proletariátus fékentartása, a proletárforradalom leve
rése."130 

Ne felejtkezzünk meg arról, hogy a kommunista párt ál
lásfoglalása március 6-án — két héttel a koalíciós kormány 
brutális kommunista ellenes támadása, a vezetők bebörtönzése 
után — hangzott el, amikor a párt, újra szervezve sorait, fron
tális támadást indított a rendszer megbuktatására és ennek 
érdekében a legélesebb agitációs eszközökkel élt. Az adott szi
tuációban taktikailag helyes álláspontra helyezkedett: lehetet
lenné kívánta tenni, hogy a kormány — a már teljesen inga
tag — befolyását a hadseregben megerősítse. Ezt pedig csak 

• 
129 Berethei Marton Béla a már idézett munkájában írja: „Az egyesület fo

kozatos fejlődésének arányában adattak ki azonban az ország- és hadseregbomlasztó 
intézkedések és rendeletek. A MOVE természetesen mindezek ellen a leghatározot
tabban fellépett. Többek között az egyesület Országos Elnökségének memoranduma 
(lásd a későbbiekben — H. T.) Böhm hadügyminiszterhez, melyben figyelmezteti,,1 

hogy a hadsereg egy párt, tehát a szociáldemokrata párt eszköze nem lehet, hogy 
egy hadsereg nemzeti idealizmus nélkül nagy feladatokra nem lesz alkalmas, hogy ., 
a bizalmiférfi rendszer a, fegyelmet aláássa, hogy korszerűtlen a pacifista irányzat, 
s hogy tiltsák el a tiszteket a pártpolitikától." (22. ol) : 

130 vörös Újság, 1919. március 6. ,,Fehér gárda." 
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úgy érhette el, ha rávilágított az újjászervezés proletárforra
dalom-ellenes lényegére, ha a tervezett új hadsereg osztálytar
talmát hangoztatta, ha a fegyverben levőket fegyvereik meg
tartására ösztönözte és mindent elkövetett a toborzás megbéní
tására. 

Teljesen igaz, hogy ez az új hadsereg a polgári társadalmi 
rend támasza lett volna, és mint ilyen — a kibontakozó pro
letárforradalom időszakában — a proletárforradalom ellen irá
nyult. Ügy gondoljuk, hogy ez az eddigi fejtegetésből is vilá
gosan és egyértelműen kiderült De ez még nem jelenti azt, hogy 
ez a hadsereg reakciósabb lett volna elődjénél, ne felelt volna 
meg a polgári demokrácia követelményeinek, ne lett volna 
összhangban vele, új eszközt jelentett volna valami ellenfor
radalmi diktatúra megszilárdításához. Történeti értékelésünkben 
nem azért kell pálcát törnünk e hadsereg és szervezői felett, 
mert „ellenforradalmi hadsereg", „fehér gárda", vagy pejoratív 
előjelű „zsoldos hadsereg" szervezését készítették elő, hanem 
azért, mert ez a hadsereg is a kapitalizmust stabilizálta, aka
dályozta volna a továbbfejlődést. A kormánykoalíciót támogató 
szociáldemokrácia, közelebbről: a hadsereg kérdéseit intéző szo
ciáldemokrata vezetők történelmi felelőssége nem abban van. 
hogy ők a monarchista ellenforradalom támaszai lettek volna, 
hanem abban, hogy a munkásosztály tényleges érdekei ellen 
fordultak, antimarxistákká váltak akkor, amikor kedvező felté
telek között a proletárforradalom volt kibontakozóban. 

Februárban tovább mélyültek a politikai ellentétek, ame
lyeknek megoldásában már a fegyveres erőszak kapott hang
súlyt. Bel-^ és külpolitikai tényezők hatására a kormány kísér
letet tett, hogy a Kommunisták Magyarországi Pártjának nö
vekvő befolyását erőszakkal törje meg. Szórványos és kisebb 
jelentőségű összetűzések után, február 21-re virradóan, néhány 
kivétellel, a párt valamennyi vezetőjét letartóztatták. Az alkal
mat az előző napi és kommunista vezetés alatt lefolyt tüntetés 
szolgáltatta, amelyen lövöldözés volt, több halottal és sebesült
tel. Természetes, hogy ezért a kormány a felelősséget a kom
munisták nyakába varrta. A hajsza folytatása a kommunista 
vezetés alatt álló Leszerelt Altisztek és Közkatonák Szabad
szervezete vezetőinek február 22-i letartóztatása vojt. 

Az erőszakos fellépés azonban nem hozta meg az áhított 
eredményt, — ellenkezőleg, a párt néhány nap alatt kiheverte a 
csapást és a terv bumerángként hullott vissza a kitervelőkre: 
A vezetők letartóztatásából származó hátrányt sokszorosan el
lensúlyozta az az előny, amely a tömegekre gyakorolt pozitív 
hatás formájában jelentkezett: a Kommunisták Magyarországi 
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Pártja hihetetlen gyorsasággal hódított újabb és újabb töme
geket. 

Ez az egész politikai akció a rendszer labilitására világí
tott rá, amelyet még az sem palástolhatott el, hogy egyidejűleg 
intézkedések történtek az ellenforradalmi megmozdulások ésr 

szervezetek letörésére, erőteljesebb kísérletek következtek a 
szociális reformpolitika folytatására. 

Stromfeld ismét a kiélezett politikai harc középpontjába 
került. Ez természetes is, ha arra gondolunk, hogy az osztály
erők összecsapásának egyik legfontosabb színterévé a hadsereg 
vált. Az új hadsereg szervezése körüli küzdelemben magától é r 
tetődően élvonalban volt: legközvetlenebb tapasztalatai alapján 
értékelhette a kialakult viszonyokat. 

A szociáldemokrata miniszterek a kommunisták elleni fel
lépéshez azzal a feltétellel járultak hozzá, hogy egyúttal az 
ellenforradalom néhány prominens képviselőjét is letartóztat
ják. A Katonatanács — Pogány javaslatára — ennél jelentősebb 
lépésre szánta el magát: javaslatot tett arra, hogy valamennyi 
fegyveres erőt ,amely eddig a Katonatanács hatáskörén kívül 
esett, helyezzék a Katonatanács felügyelete alá.131 

Egyidejűleg Pogány utasította a katonatanácsokat egy 
„tisztító folyamatnak 48 órán belüli" végrehajtására. Akcióját 
már nemcsak a februári események reakciójaként, — a jobb
oldal irányában mért csapásként — kell elkönyvelni, hanem 
az új hadseregszervezési rendeletre történt reflexióként is. A 

. rendelet — amely ugyanezen a napon került kiadásra — a tisz
tek kiválasztásában a döntő szerepet a kiküldött toborzótiszt-
nek, illetőleg — végső jóváhagyóként — a Hadügyminiszté
riumnak szánta. Pogány utasította a bizalmi testületeket: mond
ják meg, ki alkalmas a különböző tisztségek betöltésére és 
„A Katonatanács feladata lesz, hogy a bizalmiférfi-testületek
től ily módon megválasztottakat a hadügyminiszter jóváhagyása 
alá bocsássa."132 

My módon a Katonatanács — visszaszorítva a jobboldali 
erők pozícióját — jelentős befolyásra tett szert az új hadsereg 
tisztikarának kiválasztásában.133 

131 Az erre vonatkozó iratok nem maradtak fenn. Böhm idézi könyvének 208. 
oldalán és hivatkozik a Katonatanács 2977/Ktk. számú átiratára. 

132 HIL. Polg. dem. forr. iratai 46. csomó. Katonatanács kormánybiztosának 
iratai 3055/Ktk.—1919. sz. 

133 pogány ennél többet szeretett volna elérni, de eredeti elképzelése a leg-
• teljesebb ellenállást váltotta ki a Hadügyminisztériumban. Erre történik utalás a 
Moussong-pèrben is, ahol a vádlott — kihallgatása közben — említi: ,, . . . Pogány 
elébevágva a toborzási rendeletnek, körlevelet bocsátott ki arról, hogy a katonák, 
parancsnokaikat azonnal válasszák meg." Stromfeld erre reflektálva mondotta: „Ez 
tény, határozottan a miniszter intenciója ellenére kiadtak egy táviratot azzal, hogy 
az önkéntes hadseregben a tiszteket válasszák meg. Ez rettenetes csapás volt arra 

6* 83 



Böhm hihetetlen módon kárhoztatta Pogányt azért, mer t 
a kommunisták elleni következetesebb fellépés helyett a jobb
oldalt is igyekezett megrendszabályozni. Közben — a -kom-
munistaellenesség ódiumaként — maga is kénytelen volt bizo
nyos fokig hasonló fellépésre és a MOVE feloszlatására adott 
utasítást. 

A MOVE, különösen vidéken, megerősítette befolyását, 
szervezkedéséhez az ellenforradalmi körök anyagi eszközökkel 
járul tak hozzá. A szervezet — bázist érezvén — egyre arcátla
nabb követeléseket támasztott, tagjai tiszti sztrájkot szerveztek, 
ellenforradalmi ellenállásra hívták fel a tiszteket. Gömbös 
ugyanakkor az egyesület nevében mindent elkövetett, hogy 
lojalitásukról Bőhmöt meggyőzze. Utolsó beadványában írta: 
„Előre is biztosíthatjuk Miniszter Urat arról, hogy az egylet 
minden t a g j a . . . teljes bizalommal fogja a néphadsereget és a 
Független Magyar Népköztársaságot szolgálni."m Mivel Böhm 
is túllátott ezeken a fogadkozásokon, semmi sem menthette 
meg az egyesületet a feloszlatástól.135 

A MOVE és vezetői mentsvárukat Stromfeldben remélték. 
Megpróbálták szembefordítani Bőhmmel és a szociáldemokrata 
párttal. Gömbös, „utolsó kísérletként", egy közbenjáró levelet 
küldött, amelynek hangja és érvelése korántsem azonos a 
Bőhmhöz eljuttatott beadvánnyal. Sokkal leplezetlenebb, és 
igyekszik a közös múltra, a feltételezett közös jelenre hivat
kozni. „Tartsunk össze . . . , A tisztikar . . . többé-kevésbé a tár
sadalom konzervatív köreiből egészítődik k i . . ., Hadjáratot in
téznek ellenünk és az újságokban követelik a MOVE feloszla
tását. Mi lesz a vége? Elkeseredve eltávozunk "és csatlakozunk 

a legszélsőbb jobbhoz . . . " — hangzott a szirénhangú érvelés, 
de a levél befejező része a fenyegető hangot sem nélkülözte: 
„Ezeket előrebocsátva (talán felesleges is volt, hiszen egyfor
mán gondolkozunk) kérek még egyszer sürgős intervenciót 

nézve, amit mi akartunk. De a kitört felháborodás annyira használt, hogy Pogány 
a rendelkezést azonnal visszaszívta, mondván, hogy nem megválasztásról van szó, 
hanem a katonák válasszák ki, hogy kiket óhajtanak." (Moussong és társai hadi
törvényszéki tárgyalás jegyzőkönyve. Debrecen, 1921. november 8.) 

134 Böhm, könyvének 189—190. oldalán idézi a beadványt. Gömbös — egy év
vel később, a Tanácsköztársaság leverése után emlékirataiban korrigálta álláspont
ját és kijelentette, hogy a MOVE „A szociáldemokraták hatalmát veszélyeztető szer
vezet volt." (Gömbös: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalom
ról. Budapest, 1920. 30. o.) 

135 A feloszlatást elrendelő határozat kimondta: A MOVE „oly propagandának 
adott tápot, mely nemcsak, hogy a tisztikartól megkövetelhető fegyelemmel, s a 
forradalom vívmányainak megóvása körül várható közreműködéssel össze nem 
egyeztethető, hanem a katonai büntetőkönyv 150. §-ába ütköző bűntettének tény-
álladékát valósítja meg." A továbbiakban hivatkozott arra, hogy „meg nem enged
hető módon illetéktelen követeléseket támasztott. . . egyes tisztek felette súlyos 
megítélése alá eső magatartásokra, mint sztrájkra való felhívásra, ilyenre való ösz-
szebeszélésre adták magukat. . ." (Közli: Kozma Miklós: i. m. 123. o. és berethei 
Marton Béla i. m.-ben.) 
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aziránt, hogy engedjék a MOVE-t élni. Ne taktikázzanak a szo
ciáldemokrata körök ellenünk, mert ránk szükség van és velünk 
számolni kell."130 

A közbelépést sürgető levél nem talált meghallgatásra . . . 
és ez ekkor már nem meglepő. A MOVE januári közgyűlése óta 
eltelt idő elégnek bizonyult az ellenforradalmi körök hazárd
játékának lelepleződésére. Ezeknek a tiszteknek javarésze hi te
lét vesztett emberré vált Stromfeld előtt. A levél azért sem 
érhette el célját, mivel Stromfeld tudta, hogy a kommunisták 
és a jobboldali erők ellen intézett összehangolt politikai akció 
milyen célokat szolgált. Az új hadsereg megvalósításának kez
detekor mindez, az ő szemében — bár nem elegendő, de általa 
is helyeselt — a „destrukció megszüntetésére" irányuló lépés 
volt. E napokban különben is sokkal deprimáltabb hangulatú — 
a hadseregszervezés ügyének elhúzódása miatt letört — sem
hogy bármilyen irányban is exponálta volna magát. Mint ka
tona is elítélte a sztrájkszervező, intrikáló, elöljárói iránt meg 
nem engedett hangot használó tiszteket. Felháborodására jel
lemző, hogy még a bukás után, az ellenforradalmi bíróság előtt 
is hangoztatta: „Ami a MOVE feloszlatását illeti, azt annak a 
memorandumnak köszönheti, amelyet Bőhmhöz adtak be; „ki
jelentem az uraknak, hogy az olyan hangon volt írva, hogy én 
azt .mint katona határozottan kifogásoltam volna".137 

Mit bizonyít ez az egyetlen példa? Amit a januári MOVE 
ügynél még csak előre bocsátottunk és feltételeztünk, hogy 
tudniillik Stromfeld ettől kezdve mindjobban elhatárolta ma
gát a jobboldaltól. 

Az államtitkári kinevezés óta Stromfeld figyelmét tula j 
donképpen egy központi kérdés kötötte le: a hadszeregszerve-
zés. Az időközben rendeleti formát öltött elképzelések azonban 
a jövőre vonatkoztak, de a jelen egészen más képet nyújtott. 
A februári események aggasztóan vetítették Stromfeld elé a 
kérdést: vajon megvalósíthatók-e a tervek, kivitelezhető-e a 
rendelet? Problémája arra késztette, hogy mélyrehatóan ele
mezze a forradalom szülte viszonyokat: felmérje, milyen erők 
támogatják és hátráltatják a hadseregszervezés ügyét. A for
radalom pillanatnyi erőviszonyai arra a következtetésre ju t ta t 
ták, hogy tervei megvalósíthatatlanok. 1919. február 25-én be-

136 K o z m a : i. m. 124. o. — Valósz ínűnek látszik, hogy a í en t i levél n e m a, 
feloszlatást elrendelő irat kézhezvétele után, hanem előtt keletkezett. Ti., ha már 
ismerték volna a feloszlatási rendeletet, akkor nem arra hivatkoznak, hogy a saj
tóban követelik a MOVE feloszlatását, hanem magára a rendeletre. Gömbös a levél 
utolsó mondatában „sürgős megoldást" kér. A feloszlatás után már nincs mi alól 
feloldani, míg előtte — mivel a MOVE február 14-től felfüggesztés alatt volt — kér
hették a feloldást. 

137 Stromfeld 1920. évi perének jegyzőkönyve. 1920. július 3. 
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nyújtotta lemondását, lényegében azért — mint indokolta —, 
mivel „öt hét óta teremtő munka nem történt". 

Ha lemondási szándékának hátterét kívánjuk felvázolni, 
úgy elég néhány jellemző és általánosítható körülményre fel
hívni a figyelmet. Ezek azonban nemcsak a lemondási szán
dék hátterét világítják meg, hanem a forradalom erőviszo
nyainak analízisét is nyújtják, és alátámasztják mindazt, amit 
Stromfeld lemondó levelében is összefoglalt. 

Emlékeztetni kell arra, hogy az új hadsereg szervezésére 
vonatkozó tervek benyújtása és elfogadása között majd egy 
hónap telt el. Ezalatt a hadseregszervezés ügye nem haladt 
előre, viszont a fiatal korosztályok leszerelése tovább folyta
tódott. A munkát fegyveres ellenállás, egyes helyeken a le
szerelés meghiúsítása kísérte. Az elbocsátottak tovább növel
ték azok számát, akik a kommunistákhoz csatlakoztak. A kom
munista agitátorok tevékenysége, a szervezett megmozdulások, 
a tömegek balratolódása erősítette a katonák és a Katonatanács 
vezetőinek forradalmi fellépését. A Katonatanács döntő, de leg
alábbis minden ellenforradalmi megmozdulást ellensúlyozni 
tudó szerepet játszott, míg a Hadügyminisztérium és a maga
sabb parancsnokságok már csak részben voltak urai a helyzet
nek. Mindezt számtalan megnyilatkozás példázta, amelyekből 
azután megérthető, hogy Stromfeld miért ítélte kilátástalannak 
a helyzetet. 

Bár eszmeileg nem egészen tiszta, mégis elgondolkoztató 
megállapításokat tartalmaz Pogánynak február 7-én elhangzott 
beszéde, amelyben többek között ezeket mondotta: ,,A forrada
lom ma már többet akar a köztársaságnál, ma már köztulajdont, 
szocializmust akar. Ez az ifjú hadsereg éppen ezért oly gyű
lölt és népszerűtlen a reakció előtt, mert nam kapható a kapi
talizmus védelmére . . . A katona fegyvere ma már csak a nép. 
érdekeinek, csak a köztársaságnak, csak a proletárérdekeknek, 
vagyis az ország összes igazi érdekeinek védelmére kapható. 
A hadsereg nem része többé a régi osztályuralom erőszakszer
vezetének . . ,"138 

A befejező mondatból arra következtethetünk, hogy Po
gány a katonatanács szerepét és a katonatömegek állásfogla
lását úgy értékelte, mint amely egyértelműen a szocialista for
radalom ügyét szolgálja. Nézetünk szerint ez az álláspont — 
ebben a megfogalmazásban — nem fedi a forradalomban ki
alakult tényleges helyzetet. Éspedig azért nem, mert bár a szo
cialista erők befolyása jelentős, helyenként döntő, országosan 

138 Pogány József: Forradalom és ellenforradalom. 24. o. 
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nem átütő erejű. Szerintünk a helyzetre éppen ez jellemző. Po
gány álláspontja mint elvi álláspont is tarthatatlan, hisz a had
sereg, mindaddig, amíg végképp nem fordul fegyveresen szembe 
a rendszerrel, a burzsoá osztályuralom erőszakszervezetének 
része. Ez még akkor is így van, ha az uralkodó osztály már nem 
mindenben tudja akaratát a hadseregre ráerőszakolni. Pontosan 
az a körülmény, hogy a szociáldemokrata párt a koalíciós kor
mány tagja, — nyilvánvaló a kormányon belüli túlsúlya, sőt 
a hadügyminiszter is szocialista — akadálya annak, hogy a had
sereg egyértelműen a szocialista forradalom erőszakszervévé 
váljon.. 

Kun Béla — a proletárforradalom bukása után — helye
sen mutatot t rá erre a körülményre, nem ugyan a hadsereg, de 
a forradalom egésze szempontjából. „A meglevő hatalmat — 
írta »A pártok szerepe a diktatúra keletkezésében« című tanul
mányában — v o l t a k é p p e n a szociáldemokrata párt tartotta a 
kezében, anélkül, hogy ez a hatalom ezáltal megszűnt volna a 
burzsoázia érdekében valónak lenni. A munkásosztály uralmát 
a szociáldemokrata párt kormányon léte, sőt a kormányon be
lüli hatalmi túlsúlya éppoly kevéssé jelentette, mint Károlyi 
Mihály gróf köztársasági elnöksége a nagybirtokosokét. A szo
ciáldemokrata párt kormányon léte csak az osztályuralmi szer
vezet kialakulásának az elhalasztását je len te t te . , . " 1 3 9 Viszont 
éppily nyomatékosan alá kell húzni azt is, hogy a katonatöme
gek valóban mindikább eltávolodnak a burzsoá rend védelmé
től, többé nem engedelmes és vak eszközei a rendszernek. Nem, 
vagy csak kivételesen kaphatók már antikommunista célokra 
és a legélesebben szembefordulnak minden ellenforradalmi 
megmozdulással. Ami új, és a legjelentősebb ebben a vonat
kozásban, az az, hogy a balratolódás oka már nemcsak a szo
ciáldemokrata befolyás, a Katonatanács hatása, hanem a köz
vetlen kommunista agitáció sikeres előretörése. Természetesen 
nem mindenütt és nem is egyenes arányban növekvő módon, 
de nézetünk szerint ez az az erő, amely valóban a polgári de
mokratikus forradalom ellenpólusa, s amely a folyamatban levő 
balratolódást valóban hatékonnyá teszi. 

Néhány jellemző példa erről: 
A szegedi magyar katonai kerületi parancsnokság február 

:22-én — nyilván a budapesti események buzdító hatásaként — 
felterjesztést küldött a Hadügyminisztériumnak. A melléklet
ként küldött brosúrákhoz (Kun Béla: Kié a föld, Kun Béla: Ki 
fizet a háborúért, Mi a Tanácsköztársaság, stb. — H. T.) a kö-

139 vörös Üjság, Moszkva. 1920. június 27. 
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vetkező kommentárt fűzték: „A mellékelt röpiratokat, amelye
ket Gyulán ingyen osztogattak, annak bizonyítására terjesztem 
fel, hogy mennyire szükséges lenne a kommunista párt tör 
vényellenes és erőszakos izgatását a legsürgősebben és a legeré-
lyesebb eszközökkel lehetetlenné tenni. Sóós tbk." Az illetékes 
osztály — ahol a megelőző eljárást igénylő ügyekkel foglalkoz
tak — meglehetősen lakonikus rövidséggel véleményezte: „A 
megelőző rendszabályokat a 7. sz. Kisközlönyben foglalt 49 607. 
számú — laktanyákba való belépést szabályozó — rendelet t a r 
talmazza. Más mód nincs. (Kiemelés tőlem. — H. T.)m 

Szinte a sematikus ábrázolás vádjával illethetnénk a nyí r 
egyházi polgármester 1920-ban készült összefoglalóját, amely 
ugyan hemzseg a hamis vádaskodástól, de mégis tükrözi a vég
bement folyamatot: „Az Oehm Tivadar alezredes és . . . Kovács 
István vezetése alatt kiválónak és pártatlannak bizonyult kato
nai és nemzetőri karhatalom, a kitűnő vezetők minden erőfe
szítése dacára sem tudott a mindinkább előtörő áramlatnak el
lenállni. Január végén megérkezik a városba a központi katonai 
tanács megbízottja, ki féktelenül kezdi meg izgatását a fegy
veres erőknél. Február végén folytatja ezt a munkát a szer
vezésre kiküldött Moussong százados, de erőszakoskodása meg
törik a derék tisztek ellenállásán. Március közepe táján oda 
érlelődnek a körülmények, hogy megalakítható lesz a tényle
ges tisztek szakszervezete, majd az altisztek szakcsoportja, n é 
hány napra rá be van fejezve a szervezés munkája, a nyíregy
házi helyőrség eltávolítja az általuk reakciósnak kikiáltott had
osztály és csapat t i sz teket . . . Az a katonaság, amely még a 
szervezettség teljes erejével, nemzeti színű zászlók alatt vonul 
február elején a városháza elé, s a város védelméé felajánlja 
magát Murányi kormánybiztosnak, mint a pártokon fölülálló, s 
mindenkit egyaránt védelmező karhatalom, néhány hétre rá 
vörös zászlók alatt a hadosztályparancsnokság épülete elé vo
nul meggyőződni arról, hogy az általuk eltávolítani kívánt tisz
tek elmentek-e, s felajánlkozik a proletárérdek védelmező j e-
nek."w l 

140 HIL. Hadügymin i sz t é r ium 60.710/12. o.—1919. A szegedi m a g y a r ka tona i k e 
rületi pa r ancsnokság 3450/eln. ko. 12/a.—1919. sz. felterjesztése. 

141 p . i. Archívum A. II. 10/54. A nyíregyházi polgármester jelentése a forra
dalmak alatti eseményekről. 7. o. — Az esetről beszámolt a Debreceni Független 
Újság 1919. máricus 20-i száma is. Ugyancsak foglalkozott vele Moussong-per kap
csán az ellenforradalmi bíróság is, amely Stromfeldet kihallgatta. Stromfeld vallo
másában kerüli az olyan részleteket, amelyeket a vádlottak ellen lehetne felhasz
nálni. De ugyanakkor elítéli a nyíregyházi tisztikar akkori magatartását: „Hát ké
rem, hogy csinálhatott a minisztérium így félig-meddig rendet? Hogy kiküldött egy 
bizottságot a helyzet kivizsgálására megtudni, hogy kettő közül melyik érdemli 
meg szolgálati beosztását. Én sehol sem tűrtem, sem békében, sem a háború alatt 
és így a forradalom alatt sem, hogy tisztek ilyen magatartást (ti. egymás ellen 
folytonosan intrikáló — H. T.) tanúsítsanak. Ezért vállaltam azt a felelősséget, hogy 
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A hadsereg helyzete a két példa és a sok közismert ada t 
alapján kielemezhető. De a kormány az erőszakszervezet más. 
részeit még kezében tartotta és ezzel bizonyos fokig ellensú
lyozta a szocialista és kommunista befolyást. Dr. Nagy Vincze 
— ekkor a belügyminiszter — a viszonyokat így jellemezte:: 
„Sok oka volt, hogy fegyveres erőt nem használtunk velük 
(mármint a kommunistákkal •— H. T.) szemben. Az első ok az 
volt, hogy hem volt fegyveres erőnk. Számbavehető karhatalmi 
erő csak az volt, ami felett a belügyminiszter rendelkezett, a 
budapesti rendőrség, a csendőrség, és az összefutott határrend
őrség. A katonaság részint szocialistának vallotta m a g á t . . . ré 
szint kommunista izgatás is behatolt a kaszárnyákba és a fegye
lem utolsó maradványait is teljesen kiirtotta onnan."*42 

Február 20-a nemcsak azt bizonyította be, hogy a kormány 
még képes — a rendőrség segítségével — a kommunisták ellen 
fellépni, hanem azt is, hogy az ebből származó előnyöket ki
használni már nem tudja. A hadsereg jelentős része már váló
ban ,,a proletárérdekek támogatója" volt, de ezt az akaratát 
még nem tudta végképp rákényszeríteni a burzsoá demokrati
kus rendszerre. Nyilvánvaló, hogy ez az állapot csak átmeneti 
lehetett és sokáig nem maradhatott fenn. A két szemben álló 
hatalmi csoportosulás kialakulása a fegyveres összecsapás le
hetőségét idézte fel!143 

Stromfeld felismerte a forradalmi fejlődésben bekövetke
zett szituációt, és úgy érezte, hogy kezeit gúzsba kötötték. 
Ő ugyan arra gondolt, hogy megfelelő és erőteljes intézkedé
sekkel változtatni lehetne a fennálló helyzeten, ez csak a szo
ciáldemokrata párt akaratán múlik. Ennyiben tévedett, és nem 
állt a történelmi realitás talaján. Lemondási szándéka a politi
kai harctól való visszariadást, meghátrálást jelentett, és első — 
önmaga előtt még nem tisztázott — jele annak, hogy az az erő,, 
amelybe bizalmát helyezte — a szociáldemokrata párt — még
sem olyan erő, amelyre minden körülmények között számítani 
lehet. 

azt az alezredest akkor elkergettem, és elkergetném ma is . . . Arra emlékszem^ 
hogy abban az időben távirat jött hozzám Nyíregyházáról, mely azt tartalmazta,. 
hogy Ludvig sem a tisztikar, sem a legénység bizalmát nem élvezi és kérték a> 
minisztériumot ennek megfelelően intézkedni. Akkor kérem a bizalom még fon-
tosabb volt, mint máskor. Egy szakaszt sem lehetett vezetni, ha a parancsnok nem 
bírta a legénység bizalmát. Tessék elhinni, hogy olyan parancsnokok alatt, akikben 
nem bízott a legénység, felére redukálódott a csapat értéke." 

142 Dr. Nagy Vincze: Két ké rdés önmagunkhoz , ö t év múl t án . A K á r o l y i -
korszak e lőzményei és céljai. í r t á k : Búza B a r n a . . . BudapesV-1923. 103. o. 

143 Böhm Vilmos is hasonló következtetésre jutott: „Már-már úgy állt a hely
zet, hogy a hadsereg két egymással ellentétes és ellenséges csoportja egymás ellen 
vonul fel, hogy kibontakozik a polgárháborúnak két fegyveres szerve — és csak 
a csoda és véletlen mentheti meg az országot a polgárháború véres színjátékától..." 
(I. m. 213. o.) 
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Ezek előrebocsátása után érdemes a lemondólevelet szó 
szerint idézni: „. . . öt hét óta teremtő munka nem történt. A je
lenleg fönnálló úgynevezett hadsereg ezen idő alatt még in
kább fölbomlott, mint amennyire öt hét előtt volt. A vidéken 
levő haderő egy tekintélyes része föloszlattatott, a legénység 
zöme szabadságoltatott. A budapesti helyőrség egyes csapattes
teiben külsőleg egy bizonyos mértékben fegyelmezettség ural
kodik, azonban a parancsnoklás kötelezettsége az erre hivatott 
parancsnokok kezéből teljesen kisiklott, és azt a bizalmi testü
letek gyakorolják. A bizalmi testületeket sem a minisztérium, 
sem más parancsnokság, hanem a budapesti katonatanács irá
nyítja, amely lassanként országos katonatanács jellegét veszi 
fe l . . . Meggyőződésünk szerint ez az állapot az ügy hátrányára 
van és a fennálló hatalom, valamint a rend végleges felbomlá
sára fog vezetni, ha a hatáskörök a felelős és felelőtlen ténye
zők között rövid idő alatt teljesen nem szabályoztatnak." — és 
Stromfeld hozzáfűzte, hogy a felmentést azért kéri, „Mivel 
erre az összes jelenségek szerint kilátás nincs . . ."1W (Kiemelés 
tőlem. — H. T.) 

A lemondást sem a pártvezetőség, sem a hadügyminiszter 
nem fogadta el, s miután Stromfeldet a továbbiakban a leg
messzebbmenő támogatásról biztosították, ő a helyén maradt. 
Nem mintha arról győzték volna meg, hogy helytelenül ítéli 
meg a helyzetet, pesszimista a hadseregszervezést illetően, de — 
ez csupán feltételezés — talán a jövőre vonatkozó garanciákat 
csillogtattak előtte. Stromfeld 1920. évi perében az alábbi pár
beszéd hangzott el a hadseregszervezésről, közte és az ügyész 
között: 

„Ügyész: Átment ez a megvalósításhoz? 
Stromfeld: Kezdett átmenni, főleg vidéken. 
Ügyész: Volt reménye rá, hogy megvalósíthatja? 
Stromfeld: Bíztam benne, amikor bejöttem a HÜM-be már

cius 1-én nagyon nagy reményeim voltak, mert akkor úgy lát
tam, hogy a socialisták, vagyis a socialista párt maga is igyek
szik a destrukciót megszüntetni."145 Ez is arra mutat , hogy bár 

144 A teljes szöveget Böhm közli könyvének 211—212. oldalán és többek kö
zött a következő kommentárt fűzi hozzá: ,,Az adott viszonyok között Stromfeld le
mondását súlyos katasztrófának tartottam. Ezért a február 26-i rendkívüli párt
vezetőségi ülésre Pogányt, Urváryt és Stromfeldet is meghívattam. Stromfeld elő
terjesztette aggodalmait és kertelés nélkül kijelentette, hogy ha nem sikerül az új 
hadsereget szervezett munkásokból a legsürgősebben megteremtenünk, s ha a 
katonatanács az eddigi irányban folytatja működését, a hadsereg és forradalom 
fölbomlása elkerülhetetlenné lesz . . . A pártvezetőség sem tudott más megoldást 
találni: minden erővel, minden rendelkezésre álló eszközzel meg kell kísérelni az 
új hadsereg szervezését és Stromfeld maradjon helyén." (I. m. 212. o.) — Ugyan
ezzel a lemondólevéllel Urváry ezredes is benyújtotta lemondását. 

145 S t r o m f e l d 1920. év i p e r é n e k j e g y z ő k ö n y v e , 1920. j ú l i u s 12. 
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„Stromfeldnek legendás munkakedvét is megtörte a sok — 
számára meglepésszerüen — eredménytelen kísérletezés", a feb
ruár végi napokban ismét sikerült elkedvetlenedésén úrrá lenni. 

Csakhogy a kérdés megoldásának kulcsát nem a szociálde
mokrata párt őrizte, a hadseregszervezés ügye nem rajtuk mú
lott. Oka — végső soron — összefüggésben volt a néptömegek 
általános hangulatával, a szociáldemokrata párt politikájával 
való szembefordulással és nem csoda, hogy a toborzás — né
hány héten belül — lényegében teljes kudarccal végződött, a 
várt létszám töredékét sem sikerült összetoborozni. Csőd volt 
ez, amelyre nem számítottak, és amely megdöbbentette a koa
líciós kormányt. (Egyébként a megdöbbenés mellett a Hadügy
minisztérium 6084. és 6089/eln. 6.—1919. számok alatt a szer
vezési rendeleten módosításokat is végrehajtott. Felfüggesztet
ték a fiatal, rangjukat a háború alatt szerzett tisztek kirekesz
tettségét és engedélyezték a fiatal korosztályok belépését — 
illetve átvételét — a hadseregbe!) 

Miben látta a kudarc okát maga a hadügyminiszter? „Öt-
heti toborzás után az egész országban alig 5000 ember jelent
kezett, — pedig 70 000-re lett volna szükségünk. Ez az ered
mény a reflektor fényével világította be a forradalom jövő
j é t . . . — írta. — Minden fáradozás hiábavalónak bizonyult. 
Az idősebb, komoly, öntudatos ipari munkásság megunta a 
négyéves háború katonai szenvedéseit. Fölszólítás, toborzás, 
agitáció nem használt semmit, a munkás nem volt kapható arra, 
hogy újra a katonai életnek szentelje magát. Sajnos ez egyút
tal azt is bizonyította, hogy a munkásság legnagyobb része nem 
értette meg, hogy eme elhatározásától függ a forradalom to
vábbi sorsa."146 

Valóban csupán annyi volt a kudarc oka, hogy a munkás 
„megunta a négyéves háború szenvedéseit" és nem akarta „a 
katonai életnek" szentelni magát? Kár lenne kétségbe vonni a 
fenti állítás helyességét. Ez is volt, bár a megállapítás ponto
sabb lenne, ha a háborúhoz az esztelen és imperialista jelzőt 
is hozzáfűznénk. De még így is felszínes, egyoldalú az indoklás, 
és merőben képtelenség azt állítani, hogy a munkás „nem ér
tette meg, hogy eme elhatározástól függ a forradalom további 
sorsa". Az igazság az, hogy a munkásosztály — de a parasztság 
tömegei is — megértették miről van szó, és sem a polgári tár
sadalom védelmére, sem egy esetleges szomszéd népekkel való 
háborús konfliktusra nem voltak hajlandók. Előtérben — és 

148 B ö h m i. m. 210—211. o. 

91 



ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy a tudatosság m i 
lyen fokán — a közvetlen osztály érdekekért, a szociális vív
mányokért folyó harc állt: a munkásosztály a jobb megélheté
sért, a kizsákmányolás ellen, az ipar szocializálásáért, a pa
rasztság a földtulajdon megszerzéséért küzdött. Aki katonának 
ment — még a legegyszerűbb ember is — tisztában volt azzal, 
hogy fegyverét kinek és minek a védelmében kell elsütnie. ,,A 
forradalom által megvalósult nagy eszméket, az önálló nép
köztársaságot, a szerzett népjogokat és szabadságot csakis egy 
erős, elszánt, fegyelmezett új hadsereg biztosíthatja és védheti 
meg" — hirdették mindenfelé a toborzó plakátok, s ha ebből 
még nem értett volna a belépő, akkor az eléje tett kötelezvény
ből már igen: „Kötelezem magamat, hogy szolgálati időm tar
tama alatt állomáshelyemen, akár az ország bármely részében, 
a népköztársaság védelmére, akár idegen imperializmusok hódí
tásai ellen, akár ellenforradalmi mozgalmak ellen karhatalom
ként, vagy hadműveletekben, buzgó kitartással teljesítem fel
adatomat."1/'7 

A szociáldemokrata párt a polgári pártokkal és a mögöttük 
felsorakozott osztályokkal, olyan osztályegyüttműködést hirde
tett — a „forradalmi honvédelem" ideológiája alatt —, amely 
nem szolgálta a proletártömegek érdekeit. Előtérbe állította a 
„honvédelmet", holott minden eszközzel egy esetleges új há
ború ellen kellett volna küzdeni. Háttérbe szorította a szociális 
vívmányokért, a proletárforradalomért folytatott harcot, a „sa
já t" burzsoá állam védelmének, a burzsoázia érdekeinek ked
véért. 

„Nem akarunk többé háborút, nem akarunk többé véron
tást. De ha — mondotta Böhm hadügyminiszter, és ezzel hivata
losan is meghirdette a „forradalmi honvédelem" eszméjét — 
az imperialisták és kapitalisták — akár magyar, román, vagy 
cseh — meg akarja a népet gazdaságilag fojtani, vagy el akarja 
rabolni a forradalom vívmányait, — akkor védekezni fogunk 
a legvégső erőnkig. Erre a védelemre alkalmas a munkásosz
tály . . . a f orradalom biztosítására, és ezzel együtt életünk 
megvédésére szívesen fog vállalkozni."1''8 

Stromfeld gyakorlati megfogalmazásában ugyanez a gon
dolat így hangzott: „Véget vetni a megalkuvó visszavonulás
nak és a románok előny omulását fegyveresen megá l l í t an i . . . 
Az átszervezés után támadás a románok visszaszorítására: Szat
márnémeti—Nagykároly felől Désen át, a román északi szárny 

147 A Hadügyminisztérium 2669/eln. 6.—1919. sz. rendeletének mellékletei. 
148 A már idézett „Jegyzőkönyv . . . " 9. o. 
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ellen."149 S hogy itt is az osztályösszefogás eszméje az ideoló
giai háttér, idézhetjük Tombor Jenő szavait: „A haza* védel
mére pártkülönbség nélkül össze kell fognunk. Az ellenforradal
márnak megbélyegzett tiszt a kommunista katonával együtt 
harcoljon magyar fö ldünkér t . . ."15° 

Látszólag olyan program volt ez, amelynek valóban a leg
szélesebb tömegekben lehetett volna népszerűségre találni. Ma
gyarország szorongatott helyzete kétségkívül kedvezett is en
nek, hisz "dJL új nemzeti államok burzsoáziájának mohósága és 
a magyar uralkodó osztályok „honmentő" kísérletezései eléggé 
felszították a nacionalizmust. Maga Böhm is kénytelen volt 
ezt — utólag — elismerni: „A kormánynak kényszerhelyzetből 
folyó politikája, sajnos, szintén ébresztő hatással volt a nacio
nalizmusra."151 

A Kommunisták Magyarországi Pártja minden eszközzel 
küzdött a „forradalmi honvédelem" ideológiájába bujtatott új 
háború réme ellen és helyesen állapította meg: „A »régi haza«, 
melynek imperialista érdekeiért négy és fél esztendőn át vér
zett a proletár, új formában újjáéled. Demokrata mázt kap és 
szocialista köntöst ölt. Annál inkább kell hát hangoztatni a 
proletariátus nagy igazságait, hogy »A proletárnak nincs ha-

149 Néhai Kerekess József ny. vezérezredes — Stromfeld munkatársa a Had
ügyminisztériumban — visszaemlékezése. HIL. Stromfeld-gyűjtemény. 

150 Tombor Jenő memoranduma a katonai helyzetről. Közli: Böhm Vilmos: 
Két forradalom tüzében. Wien, 1923. 199. o. 

À Hadügyminisztérium 5. (hadműveleti) osztálya egy összefoglalójában — 
amelyben a békekonferenciára előkészületeket folytató tárcaközi értekezlet szá
mára Magyarország hadászati határainak megállapításához fűz észrevételeket — a 
népintegritás politikai koncepciójából kiindulva, lényegében a forradalmi honvé
delem jQgossága mellett figyelemre méltó érveket sorakoztat. Az érvelésre jellemző 
az alábbiakban idézett rész: „Az entente által megállapított és részben reánk erő
szakolt demarkationális vonalat határkiigazítás szempontjából alapul elfogadni kép
telenség. Ezek a vonalak minket megfojtanak . . . Ha már ez a háború a jobb jövő 
ígéretét hozta, iparkodnunk kell az ígéretet be is váltani. . . Hogyan egyeztethető 
össze a magyar forradalom vívmányaival, mely a proletár tömegeknek boldogságot 
és jogokat ígér, hogy határvidékeinken lakó népeinket az imperializmus rabigájá
ban hagyjuk, megmaradt területeink ipari munkásait pedig kenyerüktől fosztjuk 
még iparunkat nyersanyagokkal éltető területeink feladásával. Csak olyan határ
kiigazítást ösmerhetünk el, mely egyetlen magyart sem hagy idegen igában, és 
amely a vitás területet lakó népnek a tőlünk való elszakadás után fokozott jólétet 
biztosít, anélkül, hogy a megmaradó részt tönkretenné. Az ilyen határkiigazítás a 
katonai érdekeket a pacifizmus korszakában bizonyára kielégíti." (Hadügyminisz
térium 4830/eln. 5.—1919. sz. melléklete. Keletkezése kb. 1919. február 20—25-e között, 
aláírás nélkül.) Talán a legérdekesebb mondat az utolsó, amelyben a jövőre vonat
kozóan — feltételezve a „pacifizmus korszakát" — a katonai érdekek kielégítésére 
elégségesnek fogadja el, ha a jövendő határok megfelelnek az etnográfiai vonal
nak . . . ,1 

Bármily békés és józan álláspont jut is kifejezésre ebben az összefoglalóban, 
a fő probléma megmarad: „kényszerítő körülmények" hatása alatt a fegyveres 
konfliktus lehetősége bekövetkezik. Ugyanennek a hadműveleti osztálynak 1919. 
február 12-i intézkedésében olvashatjuk: „Nincs kizárva, hogy a csehek egy adott 
pillanatban a Dunán át való elővonulást. meg fogják kezdeni... A magyar kor
mány el van határozva, hogy a csehek korridor tervét, ha kell fegyverrel is meg
hiúsítsa." (HIL. Polg. dem. forr. iratai 6. csomó. Hüm. 3309,'eln. 5.—1919. sz.) 

151 i. m. 128. o. 
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zaja« és a z t . . . »Világ proletárjai egyesüljetek!«"152 Másutt l e 
leplezte az új, megszervezésre váró hadsereg szerepét, amely
nek „idegen burzsoá érdekekkel szemben meg kell védeni a 
»nemzeti« burzsoá érdekeket", mert a leszerelés alatt levő had
seregben „A katonaproletárok nem voltak hajlandók burzsoá 
érdekekért más nyelvű proletárokat gyilkolni."153 

A Kommunisták Magyaországi Pártjának a tömegek között 
folytatott eredményes propagandamunkája helyes elvi állás
pontra támaszkodott. Kun Béla — ismert és Bogár. Ignáchoz 
intézett levelében — fejtette ki a párt elvi álláspontját: „Sza
kítás az úgynevezett területi — vagy mint újabban nevezik: 
népintegritási politikával. Erélyes támadás az osztályegyütt
működés következményeként jelentkező, úgynevezett forra
dalmi honvédelemmel szemben, mindenáron való megakadá
lyozása az új háborúnak a csehek, románok, vagy szerbek el
len. Forradalmi háborúhoz egy proletárpárt csak az esetben 
adhatja beleegyezését, ha: a) minden hatalom ténylegesen és 
kifejezetten az ipari és mezőgazdasági proletariátus kezébe 
ment át; b) ha tényleg megszűnt minden közösség a kapitalisz-
tikus érdekekkel; c) ha minden garanciája megvan annak, hogy 
a háború nem teremt újabb nemzeti elnyomást."154 

A párt érvelését megértette a „komoly, öntudatos ipari 
munkásság" amely „megunta a négyéves háború katonai szen
vedéseit" és felismerte, hogy az új formában, új „köntösben" 
jelentkező „honvédelem" mögött — kimondva-kimondatlanul, 
és végső soron — ugyanazon osztályok érdekei húzódnak meg. 
Talán „hazafiatalanná" váltak a proletártömegek? Nem! De 
mindenekelőtt hazát akartak szerezni — proletár államot, a 
proletárforradalom segítségével —, hogy azután legyen mit 
megvédelmezni. A forradalmi hullám tetőpontján, közvetlen 
a hatalom megragadásáért folyó harc idején, — a gyakorlat
ban — már semmi más befolyás nem tudta elterelni a figyel
met az alapvető kérdésről, . . . még a forradalmi honvédelem 
jelszava sem. 

Természetesen az új hadsereg szervezésének negligálása, 
a forradalmi honvédelemmel való szembefordulás okai ezzel 
még nem merültek ki. Óriási szerepet játszott a tömegekben 
élő és a kilátástalanságból kiinduló közömbösség. A parasztság 
nagy többségét a földtulajdon megszerzése, a „saját" föld-

152 Vörös Újság, 1919. f eb ruá r 13. Szemle rovat. 
153 vörös Újság, 1919. március 6. „Fehér gárda." 
154 Az egység okmányai. Budapest, 1919. — Megjegyzést érdemel, hogy Kun 

Béla a fentieket Lenin áprilisi tézisei alapján, annak messzemenő figyelembe v é 
tele mellett dolgozta ki. 

94 



birtokos elleni harc és a — sok évi elhanyagoltság után — a 
a föld megművelése kötötte le. A munkásság hallatlanul rossz 
anyagi körülmények között élő tömegeit a mindennapi életért 
folyó harc vette igénybe. 

A forradalmi honvédelem ideológiája — minden demok
ratikusnak tűnő és látszólag antiimperialista vonása ellenére 
is — káros volt, mert a néptömegek figyelmét a legfontosabb 
harci területről — a belső osztályharctól — akarta elvonni. 
Káros volt azért is, mert a burzsoá demokratikus köztársaság 
érdekében a háború kockázatától sem riadt vissza. Káros volt 
azért is, mert a forradalmi érdekek háttérbe szorításával a nem
zeti célokat hangsúlyozta, — amelyeket különben sem lehetett 
a magyar burzsoázia érdekeire építő külpolitikával elérni. 

Igaz viszont, hogy voltak, akik „életüket és vérüket" akar
ták áldozni egy új háborúban, de ezek nem a forradalmi hon
védelem jelszavát, hanem a nyíltan hódító, a nemzetiségeket 
letipró, a régi Magyarország területi integritását fegyveres erő
szakkal biztosítani kívánó imperialista politikát követték és a 
forradalmi honvédelem ideológiájával csak takaróztak. Bázi
suk az országon belüli burzsoázia és földbirtokosság, a nemze
tiségi területekről elkergetett földbirtokos, egzisztenciát vesz
tett hivatalnok és a katonatiszti réteg volt. 

Vitathatatlan azonban, hogy a nemzetiségi területerői e l 
menekült, vagy a különböző okok folytán elszakadt, egyszerű 
dolgozó emberek között is talajra találtak a forradalmi hon
védelem jelszavai, mint ahogy befolyás alatt valtak konzerva
tívabb gondolkozású paraszti rétegek is. Jóhiszeműségükhöz 
nem fér kétség, hiszen nem hódításra, hanem a képzeletükben 
élő haza, a megélhetést biztosító föld, vagy munkalehetőség 
megvédelmezésére gondoltak. De, — és itt idézhetők Lenin sza
vai, aki hasonló szituációra értette ezt — „kitartóan és türel
mesen kell nekik megmagyarázni tévedéseiket, meg kell magya
rázni a tőke és imperialista háború közötti elválaszthatatlan 
összefüggést, be kell bizonyítani, hogy lehetetlen a háborút 
igazán demokratikus, nem erőszakos békével befejezni — a tőke 
megdöntése nélkül."155 

Nézetünk szerint az utolsó hadseregszervezési kísérlet k u 
darcának oka nem szűkíthető le arra, hogy a négyéves impe
rialista háború után a munkásság nem akarta a katonai élet
nek szentelni magát. Érintett több oka közül elsődleges befo-

155 v . I. Leniri: A proletariátus feladatai a jelenlegi forradalomban. Meg
jelent: A Szovjetunió története. 1917—1926. (Vál. dok.) Budapest, 1961. 13. o. 
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lyása a proletártömegek forradalmi osztályharcának volt. A had
sereg demokratizálására irányuló törekvés és a forradalmi hon
védelem ideológiája nem segített a szervezésen, — mindkettő
vel szemben a kommunisták törekvése jutott túlsúlyra. 

A gyorsütemű és rövid idő alatt bekövetkezett forradalmi 
fejlődés igen bonyolult körülmények között ment végbe. Strom
feld néhány hónap alatt végigélte a szociáldemokrata párt „kar
rierjét", amellyel az ország első és döntő befolyású pártja lett. 
Érthetőnek és követhetőnek találta ezt az utat, s lám 1919 
márciusában már a hanyatlásnak, a tömegek elfordulásának 
tanúja. Gsak részint megérthető jelenségek váltak előtte nyil
vánvalóvá: mint a frissen szerzett demokratikus szabadságjo
gok, — amelyek már elégteleneknek bizonyultak, a megadott 
és főleg megígért reformok, amelyek már nem elégítették ki a 
tömegeket, a réginél különb, demokratikus és hazafias célokat 
valló néphadsereg, — amely ennek ellenére katonák nélkül 
maradt, s mindannyi közt a legérthetetlenebb: távolmaradás 
a „hon" védelmétől. Nem fér hozzá kétség, hogy őt is jóhisze
műség, s nem imperialista gondolatok vezették a forradalmi 
honvédelem ideológiájának elfogadásában. Távol állt tőle hó
dító célkitűzés, és fel nem merült a környező államok elleni 
támadó háború gondolata. Tervének — „Véget vetni a megal
kuvó visszavonulásnak és a románok előnyomulását fegyvere
sen megállítani", valamint a román haderő „visszaszorítása", 
mégpedig magyarlakta és a fegyverszüneti szerződés értelmé
ben is Magyarországot illető területekről — nem volt ilyesfajta 
háttere. De Stromfeld még nem értette meg, és nem is fogadta 
el azt a lenini gondolatot, hogy a nagy háború után „a prole
tariátus forradalmi akciói nélkül szó sem lehet demokratikus 
békéről" mindaddig, amíg a proletariátus forradalom útján nem 
semmisíti meg a kapitalizmust. Hiába helyezkedünk a forra
dalmi honvédelem látszólag demokratikus és imperialistaelle
nes ideológiájának álláspontjára, amikor az is a polgári társa
dalmi rend fenntartásának eszköze, annak a társadalomnak, 
amelynek természete a hódítás, terület- és piacszerzés, más 
népek leigázása. Korunkban ez az igazságosnak vélt háború 
igazságtalan jellegű lett volna, mert keresztezte a munkásosz
tály céljait, akadályozta a proletariátus osztályharcát. Márpedig 
az imperializmus korában csakis azt a háborút fogadhatjuk el 
igazságosnak, amely a munkásosztály céljainak megfelel. Arra 
a kérdésre, hogy milyen szemszögből vizsgáljuk a háború igaz
ságosságát, — Lenin csak egy módon értelmezhető választ 
adott : „Csakis a szocialista proletariátusnak és a proletariátus 
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szabadságharcának szempontjából; más szempontot nem isme
rünk el."156 

Lenin az egyetemes fejlődés és a proletár nemzetköziség 
álláspontját képviselte. Csak ezen az alapon érthető meg és 
oldható fel az a pillanatnyi — a társadalmi haladás egészét 
tekintve csakis látszólagos — ellentmondás, amely az egész 
nép érdekeit képviselő munkásosztály közvetlen célkitűzései 
és a nemzeti célkitűzések között jelentkezik. 

Magyarországon a hatalom még nem volt a proletariátus 
kezében, a fenálló rendszer kapitalista érdekek védelmét szol
gálta, bel- és külpolitikája ennek felelt meg, tehát háborúja is 
kapitalisztikus érdekeket szolgált volna. Semmi garanciája nem 
volt annak, hogy a „forradalmi honvédelem" megmarad cél
kitűzéseinek keretei között és nem válik hódító, más nemzetek 
ellen irányuló imperialista háborúvá. 

Úgy gondoljuk, hogy a hadseregszervezés kudarca és a 
forradalmi honvédelem ideológiájának csődje elválaszthatat
lanul összetartoznak és az előbbi okait vizsgálva mindezt figye
lembe kell venni. 

Stormfeld továbbra is vezette az új hadsereg létrehozá
sára irányuló kísérletezést. A szervezési tervek alapján, egy
mással párhuzamosan végezték a leszerelést, az új parancsnok
ságok felállítását és a toborzást. Két hét alatt azonban kétség
telenné vált : a szervezési ütemterv tarthatatlan, a fiatal év-
folyambeliek jó része nem akar leszerelni, a toborzás minimá
lis napi eredményeket hoz és teljes fejetlenség uralkodik a 
meglevő és újonnan szervezett parancsnokságok között. Már
cius közepén — a forradalmi események hatásaként, és az új 
szervezés okozta technikai nehézségek következtében •— a had
sereg a teljes ziláltság képét nyújtotta és a szó szoros értelmé
ben akcióképtelenné vált. Ez a tény a továbbiak egyik fontos, 
a március 21-i események megítélésénél döntő momentum. 

. Magyarország számára válságos napok következtek, ame
lyek mégis a kibontakozás útját segítették. Az imperialista po
litika talán soha nem lepleződött le látványosabb és megdöb
bentőbb körülmények között, mint Magyarországon 1919 már
ciusában. Ez az önleleplezés a proletár forradalom malmára 
hajtotta a vizet: segítette megszületni azt a rendszert, amely a 
magyar nép számára a felemelkedést jelentette, a Magyar Ta
nácsköztársaságot. 

A háború győztes nagyhatalmainak újabb követelései — 
amelyek az ismert Vyx jegyzékben öl tö t ted formát — előse^ 

156 Lenin Művei: 27. k. Szikra, 1952. 332. o. 
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gítették a proletárdiktúra létrejöttét, mer t a polgári koalíciós 
kormányt lehetetlen külpolitikai helyzetbe sodorták. Segítette 
azért is, mer t erős ellenállást váltott ki, olyan belpolitikai szi
tuációt teremtett, amelyben nem volt más lehetőség, mint a 
kommunistákkal való kiegyezés és ez a munkásosztálynak a l 
kalmat nyújtott a hatalom békés megragadására. De mindez 
csupán segítséget, mondhatni: alkalmas pillanatot jelentett. 
A proletárdiktatúra kikiáltásának feltételeit a munkásosztály, 
a dolgozó tömegek osztályharca teremtette meg, amelynek tény
leges eredményei — többek között az ipari nagyüzemek bir
tokbavétele, a nagyarányú földfoglaló és szövetkezeti mozga
lom — már márciusban világosan kibontakoztak. 

Ugyanakkor Stromfeld előtt ledönthetetlennek látszó aka
dályok meredtek, s kibontakozás helyett válság felé sodródott. 
Az imperializmus lelepleződése — amely előtte nyíltan és nyer
sen, jelentőségénél fokozottabb hatással, eltúlzott fontossággal 
a Vyx jegyzékben nyilvánult meg — -reményeket és illúziókat 
rombolt szét, eszmei tartópilléreket tört össze: ledöntötte a de
mokratikus békébe vetett bizalmát, növelte életszemléletének 
diszharmóniáját. Stromfeld szemében a „wilsonizmus" és a szo
ciáldemokrata párt volt az a két biztos pont, amelyekre épített, 
s amelyeknek segítségével magrázkódtatások nélkül kellett 
volna Magyarország népét egy igazságosabb társadalomba át
vezetni. Mindkettő megsemmisült 1919. március 20-án! A pár
tot a belpolitikai küzdelem, a néptömegek elfordulása morzsolta 
széjjel, a demokratikus békereményekre maga az antant mér t 
halálos csapást. 

Amikor 1919. március 20-án Vyx alezredes, a magyaror
szági antant misszió vezetője megjelent a köztársasági elnöknél 
és átnyújtotta az antant újabb határozatát, ezzel rákényszerí
tette a kormányt, hogy önmaga előtt őszintén és kertelés nélkül 
mondjon ítéletet saját bel- és külpolitikájáról. S a kormány, 
amely saját belpolitikai programját nem teljesítette, eljátszotta 
a tömegek bizalmát, nem volt szilárd hátországa, a külpolitiká
ban is meghátrálni kényszerült: nem tudta vállalni az antant 
Magyarországgal szembeni követeléseinek sem a visszautasí
tását, sem az elfogadását. 

A Vyx jegyzék mögött a román uralkodó osztályok ex
panziós törekvéseinek kielégítése és a szovjetellenes interven
ció támogatása húzódott meg. A behódolás a román területi 
igények elfogadását jelentette, amely azon túl, hogy az eddigi 
megállapodások egyoldalú felrúgásával járt, sértette a népek 
önrendelkezési jogát is, mivel színmagyar területeket jut tatot t 
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idegen elnyomás alá. A visszautasításhoz erő kellett volna, de 
az sem politikai, sem katonai értelemben nem volt. 

A Vyx jegyzék átnyújtásakor jelen volt Böhm hadügy
miniszter is, aki a jegyzék átvétele után — visszatérve a Had
ügyminisztériumba — magához kérette Stromfeldet és Tom-
bort. Ismertette előttük a jegyzék tartalmát és véleményüket 
kérte. Mindketten egybehangzóan elfogadhatatlannak tartot
ták. Kettejük véleményének megokolásában és a jegyzékkel 
kapcsolatos politikai reflexiókban egy kényszerhelyzetben szü
letett külpolitikai koncepció körvonalaira ismerhetünk, amely
nek legfőbb ismérve, hogy a nemzeti sérelmek orvoslásához a 
bel- és külpolitikában egyaránt a baloldal irányában messze
menő engedményekre hajlandó. 

A Böhm és Stromfeld—Tombor-féle megbeszélés lényegét 
a Tombor Jenő ellen hozott hadbírósági ítélet így fqglalta ösz-
sze: „Űgy vádlott, mint Stromfeld teljesen consternai va az en
tente e hallatlan követelésétől, kijelentették, hogy azt nemzeti 
szempontból elfogadhatatlannak, s katonai szempontból — a 
kiürítendő területek nagyságára való tekintettel — végrehajt-
hatatlannak tartják"157 — amiből logikusan következett a Vyx 
jegyzék követeléseinek elvi visszautasítása. Csakhogy a prob
lémát nem lehetett valamiféle elvi álláspont alapján megoldani, 
— mivel a kormánynak a választ néhány órán belül meg kel
lett adnia, és a követelések teljesítésére csak 48 óra állt ren
delkezésre —, és ezért Böhm következő kérdése nagyon is gya
korlati: képes lenne-e az ország sikeres ellenállásra? A válasz 
nemleges volt,158 s benne az 1919. január 20-án BŐhm és 
Stromfeld által a hadseregben kezdeményezett irányvonal zsák
utcája jutott kifejezésre, — annak bevallása, hogy a hadsereg 
képtelen az ország megvédelmezésére. Szubjektíve persze az 
a következtetés is levonható — és ez emberileg figyelemre 
méltó —, hogy Stromfeld jellemes és meggondolt módon el
utasította a kalandor jellegű védekezés gondolatát. 

Kivezető uta t tehát csak politikai síkon lehetett, keresni, 
mégpedig az antanttal szemben álló erők táborában. E felisme^-
résen keresztül vált Stromfeld előtt világossá az elkerülhetet
len lépés és következménye: a keleti orientáció, mint külpoliti
kai vonal, s a kommunistákkal való megegyezés szükségessége. 
A kényszerhelyzet, a rendszer külpolitikai csődje, összetörte a 
szociáldemokrata pártba és a wilsonizmusba vetett hitet és ez 

157 HIL. Szegedi Haditörvényszék iratai 711. csomó HB. 1014/19. sz. 376. tétel. 
— Hasonlóan nyilatkozik Böhm is, idézett könyvének 204. oldalán. 

158 Lásd : Uo. 
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Stromfeldet is eltaszította: „A Vyx jegyzék hátbatámadott en
gem, mikor én a haza megmentésén fáradoztam . . . Az akkori 
zavaros és változó időkben minden felfordult. A pacifizmus is" 
— mondotta Stromfeld.jr'9 

Az új reményt a „keleti orientáció" jelentette, és szövetség 
az országon belüli baloldali erőkkel. Ez a politikai koncepció 
nem volt újkeletü, hiszen mindennapi kérdés volt a munkás
osztály körében és 1919 januárjától már a Munkástanács ülé
sein is. A Vyx jegyzék ismét csak alkalom volt, amikor is a ke
leti orientáció politikája sürgető valósággá vált. A kormányon 
kívül a jegyzékre érzékenyen reagáló tömegek is a Szovjet-
Oroszországgal kötendő szövetségben, a világ proletariátusához 
való appellálásban, az országon belül pedig a kommunistákkal 
való megegyezésben látták a kivezető utat. Helyes Kun Béla 
megállapítása: „A magyarországi proletárdiktatúra keletkezése 
legszorosabb összefüggésben van az imperialista pacifizmus ön
leleplezésével. Ahhoz, hogy itt a magyarországi munkásmozga
lom többségi, vagy kisebbségi frakciója a proletárdiktatúra ál
láspontján egyesülhetett, nagymértékben hozzájárult az antant 
rablópolitikájával teremtett nemzetközi helyzet, mert felnyi
totta az egész proletariátus szemét és felnyitotta a proletariátus 
ama vezetőinek szemét is, akik hittek, bíztak abban, hogy a 
wilsonizmus alapján lehet békés nemzetközi politikát foly
tatni . . ."16° 

A Vyx jegyzékkel szemben tanúsított ellenállás a társada
lom valamennyi rétegét áthatotta. A proletártörmegek patrio
tizmusa mellett — amely patriotizmus a proletárdiktatúrában 
és a szovjetorosz szövetségben látta a megfelelő ellenszert s 
egyben a hatalom megragadásának lehetőségét — e kérdésben 
az értelmiség, kispolgárság, és a tisztikar egy része is bizo
nyos fokig hasonlóképp gondolkodott. Az országra nehezedő 
veszély a kommunistákkal szembeni ellenállásukat szinte tel
jesen megbénította. E ponton reálissá vált egyfajta és átmeneti 
jellegű „nemzeti egység" megteremtése, de alapja ennek is már 
a proletárforradalom elfogadása, vezető ereje pedig a szociál
demokratákkal szövetséges kommunista párt volt. 

Hangsúlyozni kell, hogy a kommunisták a Vyx jegyzék el
utasításában, a hatalom megragadásában a forradalom belső 
erőire és a szovjetorosz segítségre támaszkodtak, de — nagyon 

159 Stromfeld vallomása perében. HIL. Stromfeld-gyűjtemény, Stromfeld-per 
jegyzőkönyve 1920. július 6. 

wo Kun Béla: Előadói beszéd a Tanácsköztársaság külpolitikájáról. Kun Béla: 
A Magyar Tanácsköztársaságról. Kossuth, 1958. 259—260. o. 
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helyesen — a középrétegek támogatását elfogadták. A „keleti 
orientáció" történelmi hajtóerő volt, — mint ahogy a wilsoniz-
musba vetett hit is annakidején — és az adott szituációban élni 
kellett vele. Mélységére és erejére jellemző, hogy a szociál
demokrata jobboldali pártvezetést leszámítva,161 a realitásokban 
gondolkodó radikális értelmiség, kispolgári körökig mindenütt 
kedvezően fogadták.162 

S amikor Böhm március 20-án e politika szükségességét 
kezdte fejtegetni Stromfeld és Tombor előtt, akkor mindketten 
mellette nyilatkoztak. Tombor ugyan „abbéli nézeteinek adott 
kifejezést, hogy talán nem kellene kikiáltani a proletárdiktatú
rát, hanem elég lenne az ententet csupán megfenyegetni azzal, 
hogy ha ragaszkodik hallatlan követeléseihez, Magyarország, 
semhogy azt teljesítené, inkább a proletárdiktatúrát vá 
lasztja",163 de ő is szükségesnek tartotta, a kommunistákkal való 
kiegyezést.164 

Stromfeld tudatában volt állásfoglalása jelentőségének, ak
kor is, és később is, amikor az ellenforradalom bírósága előtt 
erről faggatták. Zamaróczy hadbíró őrnagy többször megkér
dezte Stromfeldet, hogy pontosan emlékszik-e a lefolyt beszél
getésre és valóban helyeselte-e Tombor kijelentését. „Strom
feld erre zavarba jött — írta az Új Nemzedék tudósítója — és a 
következőket mondta: Hát igen. Szó szerint ugyan nem."165 

161 Buchinger Manó írja: „A pártvezetőség tagjai közül főként Garami, Peidl 
és ezen sorok írója, meg voltunk győződve arról, hogy az úgynevezett orosz orien
tációnak a tervét nem fogadhatjuk el és tudtuk is, hogy nem akarjuk és nem fog
juk elfogadni. Az volt az álláspontunk, hogy jöjjön bármi, de ez az út nem jelent
heti a kivezető utat." (Buchinger Manó: Tanúvallomás. Budapest, 1936. 134. o.) 

162 A népbiztosok perében Szabados népbiztos — a Tanácsköztársaság előtt a 
Szociáldemokrata Párt baloldalának tagja — mondotta: ,, . . . minthogy a nagy orosz 
nemzettel való szövetségtől várták azt, amit a Nyugattól nem tudtak megkapni, 
minthogy tehát szükségét látták annak, hogy kelet felé orientálódjanak, egészen 
természetesnek találtam, hogy szövetségre lépjünk az orosz-szovjet köztársasággal 
az entente imperializmusának letörésére." (P. I. Arch. Népbiztosok pere 1920. 3022. 
o.) — Maga a védőügyvéd — a megnyilvánult óhaj erejét akarva dokumentálni — 
e szavakkal érvelt: „Abban a szomorú, abban a rendkívül elkeseredett lelkiállapot
ban, amikor . . . igazságunk süket fülekre talált. . . csak egyetlen reménysugár ma
radt . . . csak egyetlen egy csillag, a Moszkva felé mutató halvány csillag volt az, 
amely felé az ország akkori bizodalma, reménysége egy pillanatra fellángolt." (Uo. 
Blauner Bór ügyvéd 1920. július 5-én mondott beszédében.) — Jászi Oszkár írja a 
„Magyar kálvária, magyar föltámadás" (Bécs, 1920.) című könyvének 90—91. olda
lán: ,,A megalázott magyar közvélemény egyre nagyobb gyűlölettel fordult el a 
wilsoni hipokrízisektől, s az intellektuel társadalom egyedül Leninben látta a jö
vőt. Ez a hangulat a magasabb rangú tisztekre is átragadt." — Stromfeld perében 
Fleischacker százados és az ügyész között a következő párbeszéd hangzott el: 
„Ügyész: A proletárdiktatúráról azt hitték, hogy üdvös az országra nézve? Flei
schacker: Nem, nem egészen azt hittük, hanem egy bizonyos nemzeti momentu
mot láttunk benne." (Lásd a Stromfeld-per jegyzőkönyvében.) 

163 idézet t Tombor-fé le í té letben. 
164 Lásd Böhm i. m. 241. o. ,, . . . a nyugati orientáció helyébe az Oroszország 

felé szóló keleti orientációt kell a programunkba fölvenni. Az ország vezetésére e 
pillanatban más alkalmas kormányzatot nem lát, mint a fegyveres védelmet meg
szervezni tudó szociáldemokrata pártot (Szóval nem a proletárdiktatúrát! — H. T.), 
de ennek ki kell békülnie, meg kell egyeznie a kommunista párttal . . . " — rög
zítette Böhm Tombor gondolatait. 

165 üj Nemzedék, 1920. július 7. 
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Stromfeld a nehéz helyzetben sem tagadta meg ezt, az 
ellenforradalmi bíróság előtt számára súlyosbító körülményt. 
De egy héttel később — szintén perében — már kertelés nélkül 
mondta ki: „Én voltam az, aki azt ajánlottam, kössünk szövet
séget az egész világ proletariátusával az ország érdekében."160 

Ez az állásfoglalás a munkásosztály érdekeit fejezte ki, hozzá
járulás volt a proletárforradalom győzelméhez. Nem állítjuk 
azt, hogy Stromfeld a proletárforradalom hívévé vált, de fel
ismerte ennek a politikának szükségességét, és történelmi szem
pontból ez a lényeges. 

Magyarországon a proletárforradalom győzelmét megköny-
nyítette az a körülmény, hogy a proletárforradalmi erők és a 
patriotizmus — átmenetileg a burzsoá hazafiság is — egy irány
ban hatottak, a patriotizmus a proletárdiktatúra megszületését 
segítette. Fontos körülmény, amely nyomban a hatalom meg
ragadásakor kiszélesítette a proletárforradalom tömegbázisát, 
s erőforrássá vált. Lenin egy helyütt foglalkozik ezzel a prob
lémával és rámutat arra a különbségre, ami az oroszországi és 
a magyar proletárforradalom megszületése között — e vonat
kozásban — jelentkezik. „Magyarország — mondotta — a for
radalomnak egy olyan példáját mutatta, amely teljesen más
képp születik . . . Nálunk a helyzet nehézsége abban állott, hogy 
nekünk a szovjethatalmat a patriotizmus ellen kellett meg
szülni, szét kellett törnünk a patriotizmust, meg kellett köt
nünk a bresti békét. Ez volt a legkétségbeesettebb és legve-
szettebb rombolás."167 

Nézetünk szerint a „keleti orientáció"-nak, a középrétegek 
balrafordulásának, Stromfeld egyetértő megnyilatkozásának je
lentőségét ebben a relációban kell vizsgálni, annál is inkább, 

166 Stromfeld vallomása perében 1920. július 14-én. — Stromfeld pere egy idő
ben folyt a népbiztosok perével. A proletárdiktatúra alatti szerepléséről — egyes 
problémák felmerülésekor — több ízben szót ejtettek. Nagyon sokat feszegette a 
bíróság egy állítólagos Stromfeld—Tombor-féle memorandum létezését, amely 1919 
márciusában keletkezett. Kiindulási alapul dr. Szabó László: A bolsevizmus Ma
gyarországon (Budapest, 1919) című könyvének erre vonatkozó állítása szolgált. 
Szabó írja: ,,A döntő lökést a nagy rendszerváltozáshoz . . . nem Vyx alezredesnek, 
hanem Stromfeld Aurél ezredesnek és Tombor Jenő alezredesnek egy átirata adta 
meg . . . Stromfeld és Tombor gróf Károlyi Mihály számára emlékiratot szerkesz
tett, melyben kijelentette, hogy az orosz vörös hadsereg győzelme kétségtelen, az 
orosz sereg feltartóztathatatlanul közeleg a Kárpátok felé és hogy Magyarország 
megmentésére csak egy mód van: ha az ország még idejekorán (azaz: azonnal) a 
bolsevizmus karjaiba veti magát." Az említett memorandum nem létezett és Szabó, 
több, egymástól független, más-más időben keletkezett mozzanatot, illetőleg tényt 
szándékosan összekever, hogy az érintett személyeket az ellenforradalom előtt 
mindjobban befeketetítse. Erre egyébként még a kihallgatott tanúk is rámutattak, 
többek között Berinkey Dénes: „Én erről a memorandumról semmit sem tudtam, 
nem láttam, nem is hallottam említeni a minisztertanácsban, Károlyi maga erről 
nekem sohasem szólt. . . Nem a Stromfeld—Tombor-féle memorandum döntötte el 
nézetem szerint a kormány sorsát, hanem a Vyx által március 20-án átnyújtott 
jegyzék." (Berinkey vallomása. P. I. Arch. Népbiztosok pere 1920. 4023—24. o.) 

167 Lenin Művei 29. k. Szikra 1953. 221—222. o. 
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mert 1919. június 24-ig —a Magyar Tanácsköztársaság által 
aláírt fegyverszüneti szerződésig — bár csökkenő mértékben, 
de érezhető maradt a hatása. Pozitív jelentőségű volt, ameny-
nyiben a proletártömegeken kívül az értelmiség, kispolgárság 
szimpátiáját biztosította, együtthaladásának útját egyengette. 
Egyértelműen visszahúzó erővé vált akkor, amikor a tanács
kormány is aláírta a fegyverszünetet, a „legkétségbeesettebb és 
legveszettebb rombolást" a patriotizmus ellen, bár bizonyos ne
gatív jelenségek már korábban is mutatkoztak. 

Magyarország a súlyos helyzetből a kibontakozás útjára 
lépett, de Stromfeld belső problémái elmélyültek: ezért a Ta
nácsköztársaság kikiáltásakor nyugdíjazását kérte. „Ki vagyok 
merülve, nem_bírom tovább a hadügyi népbiztosságot, vissza
megyek nyugállományba; a szociáldemokrata elveket vallom, 
de az internacionalizmus híve sohasem lehetek"168 — mondotta 
búcsúzáskor, s amikor szárnysegédje megpendítette előtte, hogy 
lépjenek a fehérek szolgálatába, akkor így felelt' „Nem, azt már 
nem!"169 

Ez a hang a kiábrándult ember hangja volt. 
A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásával a pillanatnyi 

veszély elmúlt: az antant követelései nem léptek a gyakorlati 
megvalósulás útjára. Stromfeldet ez megnyugtatta, de a fegy
veres visszavágás elmaradása indifferenssé tette. Ugyanakkor 
a nagy politikai fellángolást Pogány József hadügyi népbiztosi 
kinevezése is erősen lehűtötte, hisz Stromfeld szemében abból 
semmi jó nem származhatott, hogy a Katonatanács kormány
biztosa állt a hadügyek élére. Ezen járultak még a polgári 
demokratikus összeomlás kiábrándultsága mellé és ebből a 
mélységből kellett felemelkednie. 

Hamarosan Győrbe távozott, a „győri magányba", ahol sa
ját gondolataival volt elfoglalva. „Most ismét szükségét érzem, 
hogy írjak, mert munkám nincs, pihenni nem akarok; »-wer 
rostet, der rostet« és én még nem akarok »rosten«" — írta nap
lójába. — „ . . . ma mindenki a jelenről beszél, a jövőt mérlegeli, 
mert hiszen átalakulások idejében vagyunk. . ." Az új rendet 
akarta megérteni, „. . . a most annyi ember által meg nem ér
t e t t . . . állapotot: a kommunizmust".170 

Egy hónap múlik el és Stromfeld — vezérkari főnöki mi
nőségben — a magyar Vörös Hadsereg élére áll. Az igazi for-

168 Naményi Koncz Viktor vallomása Stromfeld perében. HIL. Stromfeld-
gyűjtemény, Stromfeld-per jegyzőkönyve 1920. július 4. 

169 Ranzenberger Jenő százados vallomása. HIL. Stromfeld-gyűjtemény, 
Stromfeld-per jegyzőkönyve 1920. július 14. 

170 Győr i nap ló . St romfeld Auré l vá logato t t í rása i , Zr ínyi , 1959. 201—202. o 

103 



dulat azonban még várat magára 1919. május l-ig, amikor a 
proletárdiktatúra létét fenyegető katonai és politikai válságát 
éli. S Stromfeld, megértve és felismerve a nagy forradalom 
jeleritőségét, szociális és nemzeti céljainak fontosságát, maga 
is teljes szívvel cselekvő részesévé válik. 
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