
TOKODY GYULA 

A NÉMET MILITARIZMUS ÚJJÁÉLESZTÉSE 
1918 ŐSZÉN, 1919 ELEJÉN* 

1918. november 3. és 9. között győzött a polgári demokrat ikus forradalom 
Németországban. A győzelemre az első vi lágháború befejezését jelentő ka 
tonai összeomlás közepette kerül t sor, olyan időpontban, amikor már nem 
csupán a német néptömegek háborúellenessége csapott át általános forra
dalmi felkelésbe, hanem az Osztrák—Magyar Monarchia népei is ezt az 
u ta t választották. Megdöntötték a Habsburgok évszázados uralmát , s meg
teremtet ték saját nemzeti és állami önállóságukat. Az egykori Ausztria— 
Magyarország felől érkező forradalmi impulzusok óriási hatással voltak 
egész Németországra, de a nagy példakép itt is, akárcsak az egész világon, 
Szovjet-Oroszország volt, amely ekkor m á r egy esztendeje létezett és új 
távlatokat nyitott az emberiség jövője előtt. 

A cári Oroszország u tán három újabb hata lmas birodalom — Ausztria— 
Magyarország, a császári Németország, a Közel-Keleten pedig Törökország 
— összeomlása vetette fel Közép-Európában a proletárforradalom nemzet
közivé szélesülésének a lehetőségét. Annál is inkább, mer t Közép-Európában 
a forradalmi átalakulás folyamatában a munkásosztály központi szerepet 
játszott. Különösen Németországra vonatkozott ez, ahol a forradalom ered
ményeként a két munkáspár t , a jobboldali szociáldemokrata és az 1917-től 
működő, centrista vezetésű, Független Szociáldemokrata Pár t kezébe kerül t 
a hatalom, s ahol a háború alatt, sőt azt megelőzően is erős volt a m u n k á s 
mozgalom baloldali, forradalmi irányzata. 

Tekintettel arra , hogy Németország, lakosságát tekintve, Oroszország u t án 
a második helyet foglalta el az európai kontinensen, gazdasági potenciálját 
illetően pedig az Amerikai Egyesült Államokat és egyes területeken Angliát 
kivéve felülmúlt minden más országot, a proletárforradalom esetleges győ
zelme megnövelhette volna a világforradalom esélyeit. Ha a belsőleg még 
meglehetősen szilárdnak tűnő nyugat-európai országok ellen is állnak a 
hatalmas megrázkódtatásnak, számolni kellett volna azzal, hogy a Szovjet-
Oroszország és Németország közötti keleti-délkelet-európai területeken — 
elsősorban az amúgy is forrongó és kialakulásbam levő Lengyelországban, 
Ausztriában, Magyarországon és Csehszlovákiában — a proletar iá tus szintén 
képes lesz a ha ta lmat magához ragadni . 

Az al ternat ív lehetőségek között azonban a forradalom győzelmének pil
lanatától kezdve jelen volt a proletárforradalmi tendenciák elerőtlenedésé
nek, zsákutcába kerülésének, vagy erőszakos felszámolásának a lehetősége 
is. Németország említett nemzetközi jelentősége mia t t ennek a re t rográd 
fordulatnak is szükségszerűen az ország ha tá ra in túlmenő következmények
kel kellett járnia. Számolni lehetett azzal, hogy a forradalmi átalakulás 
megrekedése a polgári demokrácia keretein belül az első vi lágháború előt-

* E tanulmány nem törekszik a címben jelzett problémakör részletes, aprólékos bemuta
tására, csupán arra, hogy a Németországon belüli hatalmi-politikai erőviszonyokat mérlegel
ve ismertesse azokat a feltételeket, amelyek között a forradalom győzelme ellenére is lehető
vé vált a néptömegek által olyannyira gyűlölt német militarizmus alapjainak megmentése és 
kezdődő újjászervezése. 
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tihez képest kedvezőbb nemzetközi helyzetet teremthet ugyan Európában a 
társadalmi progresszió számára, de döntő mértékben elő fogja segíteni a 
kapitalizmus stabilizálódását is Nyugat- és Közép-Európában. Számolni le
hetett egyúttal azzal is, hogy a polgári demokrácia feltételei között a for
radalom által megdöntött, vagy súlyos veszélybe került uralkodó osztályok 
is újjászervezik erőiket és adott esetben magát a polgári demokratikus 
rendszert is veszélyeztetik, vagy legalábbis megszilárdulását lelassítják, 
esetleg lehetetlenné teszik. 

Mint ismeretes, az alternatív lehetőségek közül végül is az utóbbi, a Né
metország és Európa számára legkedvezőtlenebb lehetőség valósult meg. 
Az ellenforradalmi erők újjászerveződésének folyamatában megszületett, 
majd döntő politikai tényezővé vált a nemzetiszocializmus, s ez 1933-ban a 
fasiszta diktatúrának a polgári demokrácia feletti győzelmét, a külpolitiká
ban pedig a nemzetközi agresszivitás megerősödését, az újabb háborúra 
való nyílt felkészülést eredményezte. 

E végkifejlet okai természetesen rendkívül sokrétűek, de köztük kiemel
kedő fontossága volt annak, hogy 1918 őszén, 1919 elején a forradalom 
győzelme és a háborús vereség ellenére nem került sor a porosz—német 
militarizmus megsemmisítésére, csupán átmeneti meggyengítésére, sőt a 
belső erőviszonyok alakulása egyre inkább módot nyújtott a militarista erők 
újjászervezésére is. 

Az 1918-as novemberi forradalom eredményeként az ország élére legfelső 
szinten a Népmegbízottak Tanácsa került, amelyben paritásos alapon a már 
említett két szociáldemokrata párt három-három vezetője vett részt. Az 
egész országban hasonló összetételben munkás- és katonatanácsok jöttek 
létre, s a végrehajtó hatalom jórészt irányításuk alá került. A császári Né
metország törvényhozó szervei — a Reichstag és az egyes államok Land-
tagjai (tehát a birodalmi és a helyi parlamentek) — megszűntek működni. 
A polgári pártok tömegbefolyása minimálisra csökkent, szervezetileg e pár
tok szétesőben voltak, s még nem lehetett tudni, hogy a forradalom okozta 
krízisből ki tudnak-e lábolni. A hadsereg forradalmasodott, az államigaz
gatás tisztviselői pedig — hasonlóan a tisztikarhoz — gyűlölettel, de ta
nácstalanul szemlélték az eseményeket. 

Ami azonban a nemzetközi helyzetet illeti, a kívülről, főleg Szovjet-
Oroszország felől jövő — már említett — forradalmi impulzusokkal szemben 
a győztes antant hatalmak katonai ereje és viszonylagos belső szilárdsága a 
német ellenforradalmi törekvések számára nyújtott ösztönzést és bátorítást. 
Márpedig ennek 1918 őszén és 1919 elején, a forradalom jövője szempont
jából sorsdöntő hónapokban, meghatározó jelentősége volt. Az ellenforra
dalmi törekvések ösztönzése önmagában véve azonban még nem jelentette a 
német militarizmus feltámasztásának az óhaját. Az éppen kivívott győzel
mük kiaknázására törekvő antant országoknak nemcsak a proletárforrada
lom Közép-Európába való átcsapásának megakadályozása állt az érdeké
ben, hanem a tegnapi ellenség hatalmi pozícióinak egyszer s mindenkorra 
szóló meggyengítése is. Előnyös volt tehát számukra a császárság megdön
tése, s annak polgári demokratikus rendszerrel való felváltása Németország
ban. De mivel a proletárforradalmi törekvések felszámolása is elemi érde-
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kük volt, nem vállalkozhattak az erre a feladatra legalkalmasabb német 
militarista erők megsemmisítésére. 

Ilyen körülmények között Németország sorsa, s ezzël összefüggésben a 
német militarizmus jövője, elsősorban a belpolitikai erőviszonyok alakulá
sától függött. Ezeknek az erőviszonyoknak a szempontjából, közelebbről 
tehát a forradalom továbbfejlődésének, vagy polgári keretek közötti meg
rekedésének szempontjából, 1918 őszén, 1919 elején központi jelentősége an
nak volt, hogy a munkásmozgalom három fő irányzata -— a jobboldali Né
met Szociáldemokrata Párt, a centrista Német Független Szociáldemokrata 
Párt és az utóbbin belül működő proletárforradalmi Spartakista Szövetség 
— közül melyik bizonyul a legerőteljesebbnek, melyik lesz képes az ország 
döntő gazdasági és politikai centrumaiban a legnagyobb tömegtámogatást 
megszerezni. Anélkül, hogy e kérdést részletesebben boncolgatnánk, bizton 
állíthatjuk, hogy az irányzatok tömegbefolyása 1918 novemberében és de
cemberében nagyfokú ingadozást mutatott ugyan, de a jobboldali szociálde
mokrácia — nagy és jól működő szervezeti apparátusára támaszkodva —i 
végül is meg tudta őrizni, vagy legalábbis vissza tudta szerezni erőfölényét 
a német munkásmozgalmon belül.1 

Ez az erőfölény különös határozottsággal mutatkozott meg az első biro
dalmi tanácskongresszuson, amelyre mintegy hat héttel a forradalom győ
zelme után — 1918. .december 16. és 21. között — került sor Berlinben. 
A 488 képviselő kereken 60%-a a jobboldali (többségi) Szociáldemokrata 
Párthoz tartozott, s csak 20%-a követte a független szociáldemokratákat. 
Az utóbbiak között helyet foglaló spartakisták mindössze tízen voltak, s 
még a nemzetközi hírnevű Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht sem jutott 
be a kongresszusra. 

Ennek az összetételnek a következtében az alapvető kérdésben, hogy 
tudniillik Németországban a hatalom teljesen a tanácsok kezébe jusson-e, 
vagy pedig a minden párt, tehát a reakciós irányzatok számára is szabad 
működést biztosító polgári parlamentarizmus visszaállítására kerüljön-e sor, 
a jobboldali szociáldemokrácia felfogása győzött. A kongresszus állást fog
lalt a nemzetgyűlési választások kiírása mellett, s annak időpontját 1919. 
január 19-ben jelölte meg. Álláspontjuk keresztülvitele érdekében a szociál
demokrata vezetők már közvetlenül a kongresszus után, az 1918 karácsonya 
előtti napokban megkísérelték a fővárosban fegyveres erő segítségével fel
számolni a proletárforradalmi mozgalmakat. Ennek meghiúsulása után, 
1919. január 6. és 12. között, fegyveres felkelés folyt le Berlinben, amelyet 
azonban az időközben megszervezett szabadcsapatok végül is vérbefojtottak, 
az akkor már működő Német Kommunista Párt két vezető alakját — Rosa 
Luxemburgot és Karl Liebknechtet — pedig brutálisan meggyilkolták. Az 
ellenforradalom győzelme lehetővé tette a tervezett nemzetgyűlési választá
sok megtartását, amelyek viszont a polgári demokratikus irányzatok — el
sősorban a jobboldali szociáldemokrácia — elsöprő győzelmét eredményez
ték. Ez fordulatot jelentett a német forradalom menetében: megszűnt a pro
letárforradalom potenciális lehetősége. 

l Ezzel a problémakörrel egy korábban megjelent tanulmányomban részletesebben foglal
kozom, így annak behatóbb ismertetésére itt felesleges lenne kitérni: „A német munkásmoz
galmon belüli erőviszonyok 1918 novemberében és decemberében." Századok, 1975. 3—4. sz. 
622—644. O. 
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A jobboldali szociáldemokrácia munkásmozgalmon belüli erőfölénye azon
ban, bármilyen nagy jelentőségű is volt, önmagában véve nem lett volna 
elegendő a forradalom sorsát eldöntő fordulat kierőszakolásához. Az egész 
Németországot 1918 őszén lángba borító tömegmozgalmak megfékezése el
képzelhetetlen lett volna az államapparátus előzetes megnyerése, mindenek
előtt pedig egy új, ütőképes, ellenforradalmi akciókra alkalmas haderő 
létrehozása nélkül. Ennek felismerése ösztönözte a jobboldali szociáldemok
rata vezetőket arra, hogy lehetőleg fenntartsák a császári államapparátust, 
s ne zárkózzanak el még a német hadvezetőséggel való együttműködés elől 
sem. 

Max von Baden herceg, a II. Vilmos császár által utolsó alkalommal ki
nevezett kormány feje, a forradalom, győzelmének láttán a kancellári tiszt
séget a Szociáldemokrata Párt vezetőjének, Friedrich Ebertnek adta át, aki 
egyébként is tagja volt a kabinetnek. S az új kancellár, bár nyilván szá
míthatott arra, hogy a forradalmi tömegek kívánságának megfelelően rövid 
időn belül tanácskormány veszi át az ország vezetését, az állam- és köz
igazgatási apparátus megnyugtatását és megnyerését tartotta egyik első fel
adatának. Még 1918. november 10-én, szinte néhány órával a Népmegbízot
tak Tanácsának megalakulása előtt (amelynek egyébként ő maga is tagja, 
sőt gyakorlatilag vezetője lett), felhívást intézett az ország hivatalnokai
hoz és tisztviselőihez: „Tudom — írta többek között —, hogy nehéz lesz 
azokkal az új emberekkel együtt dolgozni, akik most kezükbe vették a 
birodalom vezetését, de az önök népük iránti szeretetére apellálok. Ha az 
apparátus felmondaná a szolgálatot, Németország az anarchiának és a leg
szörnyűbb nyomornak lenne kitéve."2 

A tisztviselői kar túlnyomó többsége felismerte, hogy a felkínált együtt
működés nem csupán egzisztenciális, de politikai szempontból is nagy fon
tosságú, s kész volt az egyébként gyűlölt és megvetett szociáldemokrata 
vezetők irányítását — legalábbis átmenetileg — elfogadni. Álláspontjának 
kialakításában nyilvánvalóan nagy szerepe volt annak a még említésre ke
rülő magatartásnak, amelyet ugyanebben a kérdésben a hadsereg vezér- és 
tisztikara alakított ki. 

Szemben a forradalmasodé, majd felbomló hadsereggel, az ellenforra
dalom másik alapvető pillére, az állam- és közigazgatási apparátus, ily mó
don — a kölcsönös kompromisszum eredményeként — változatlan maradt, 
benne érdemleges átalakításra sem személyi vonatkozásban, sem a politikai 
összetétel terén nem került sor. 

A hatalmi erőviszonyok, a kialakulóban levő politikai rendszer struktú
rája szempontjából elsőrendű jelentősége egyrészt annak volt, hogy miként 
alakul a helyzet a birodalom vezető pozícióiban, másrészt annak, hogy mi
lyen politikai és szociális összetételben marad fenn a legnagyobb német 
államban, a birodalom kétharmad részét képező Poroszországban, az állam-
és közigazgatási apparátus. A munkásmozgalmon belüli erőviszonyok után 
éppen ennek a kérdésnek volt a legnagyobb jelentősége a német militariz
mus újjáélesztése szempontjából. Ezért tehát szükségesnek látszik az állam-

2 A felhívás először a Vorwärts-ben látott napvilágot: 1918. november 10., 35. évf. 310. sz. 
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apparátus struktúrájában bekövetkezett változásokat kissé közelebbről is 
szemügyre venni. 

A két munkáspárt hatalmi befolyása nemcsak az állam élén álló Nép
megbízottak Tanácsa révén érvényesült, hanem azáltal is, hogy a szakmi
niszterek (államtitkárok) közül három, a helyettes államtitkárok közül pedig 
kettő a soraikból került ki. Ugyanebbe az irányba hatott, tehát a befolyás 
növelésére szolgált az is, hogy az államtitkárok mellé a két munkáspárt el
lenőrzési és javaslattevő joggal felruházott képviselőket, tanácsnokokat ne
vezett ki. Ily módon tulajdonképpen kettős vezetés, egyfelől úgynevezett 
politikai, másfelől a szakminiszterek által megvalósított „technikai" vezetés 
jött létre, de a megszerzett pozíciók forradalmi elszántság és céltudatosság 
esetén minden bizonnyal kiindulópontjaivá válhattak volna az államhatalom 
teljes meghódításának és gyökeres átalakításának. 

Csakhogy a politikai vezetésben a jobboldali szociáldemokraták az első 
pillanattól kezdve vezető szerepre tettek szert. A Népmegbízottak Tanácsá
ban egységesen léptek fel, miközben a független szociáldemokraták között 
állandó volt az egyenetlenség. Ennél fontosabb volt azonban, hogy a pol
gári államtitkárok, s velük együtt a minisztériumi hivatalnokok, hasonlóan 
az ország különböző területein dolgozó kollégáik túlnyomó részéhez, együtt-
működni csak a jobboldali szociáldemokratákkal voltak hajlandók, a füg
getlenekben közvetlen politikai ellenfeleiket látták. Az a körülmény, hogy 
Ebért a kancellári tisztséget Max von Badentől vette át, s hogy a jobboldali 
szociáldemokraták már az utolsó császári kabinetben is képviselve voltak, 
egyébként is a jogfolytonosságot, a függetlenek bekerülése a kormányba 
viszont a forradalmi törekvéseket szimbolizálta a hivatalnokok szemében. 
Emellett a jobboldaliak hatalmi helyzetét növelte az is, hogy a munkás- és 
katonatanácsok túlnyomó többsége — amint láttuk — szintén mögöttük so
rakozott fel, így mind a politikai, mind a „technikai" vezetés, alsóbb szin
teken is, jórészt az ő irányításukat fogadta el. 

A Népmegbízottak Tanácsa formailag tulajdonképpen a korábbi kancel
lári tisztséget töltötte be, nem miniszterekként, vagy egy-egy nagyobb 
munkaterület felelőseiként funkcionált, tehát, hanem az államtitkárokból, 
helyetteseikből és a tanácsnokokból álló kormányapparátus irányító szer
veként. Mégis szükségesnek látszott a gyakorlatban egy-egy hépmegbízottat 
meghatározott reszortokért felelőssé tenni, s a reszortok felosztása is a jobb
oldali szociáldemokratáknak kedvezett. Az adott pillanatban éppen a ha
talmi erőviszonyok befolyásolása szempontjából legfontosabb két reszortot, 
a katonai ügyek és a belügy irányítását ugyanis Friedrich Ebért kapta 
meg. 

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a politikai együttműködés révén 
azoknak a reszortoknak az államtitkáraival és polgári hivatalnokaival is 
többnyire közvetlen kapcsolatokat tudtak teremteni a jobboldali népmeg
bízottak, amelyekért a független szociáldemokraták voltak felelősek, s így 
nemcsak széles körű és állandó tájékozottságuk volt biztosítva, de lehető
ségük nyílt az ügyek befolyásolására a nem hozzájuk tartozó területeken 
is. Különösen így alakult ez a külügyek intézése terén, amelyekért Hugo 
Haase, a Független Szociáldemokrata Párt vezetője volt a Népmegbízottak 
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Tanácsa részéről a felelős, de amelynek szakminisztere, Wilhelm Soif, ál
landó ellentétben volt vele.3 

A dolog természetéből következően a jobboldali szociáldemokratákhoz állt 
közelebb a külügyek másik közvetlen irányítója, a katolikus centrumpárti 
Matthias Erzberger is, aki tárcanélküli államtitkárként német részről vezette 
a fegyverszüneti tárgyalásokat. 

A jobboldali szociáldemokráciának kedvezett továbbá az is, hogy a három 
munkáspárti államtitkár közül kettő, Gustav Bauer a munkaügyi minisz
térium és August Müller a gazdaságügyi minisztérium élén, közülük került 
ki, s csupán egy, az élelmezésügyi minisztérium vezetője, Emanuel Wurm 
tartozott a független szociáldemokratákhoz. A munkáspárti államtitkárhe
lyettesek, Eduard David és Robert Schmidt, akik már 1918. október eleje óta 
(tehát a forradalom kitörése és győzelme előtt is) betöltötték ezt a tisztséget 
a külügy-, illetve az élelmezésügyi minisztériumban, szintén a többségi 
Szociáldemokrata Párt emberei voltak. De az ugyancsak ide tartozó Curt 
Baake, a birodalmi kancellária főnöke és Paul Göhre, aki a birodalmi hiva
talnak számító porosz Hadügyminisztériumban teljesített szolgálatot, tulaj
donképpen éppúgy államtitkárhelyettesi funkciót töltött be, mint az előb
biek, s hozzájuk hasonlóan mindkettőjüknek fontos szerepe volt a jobb
oldali szociáldemokrácia vezető pozícióinak erősítésében. 

A tanácsnokok rendszere ezen a helyzeten mit sem változtatott. Már 
csak azért sem, mert nem minden minisztériumba neveztek ki tanácsnoko
kat, a paritás elvét sem tartották be mindenütt, s néhány igen fontos helyen 
— a porosz Hadügyminisztériumban, a Gazdaságügyi Minisztériumban, 
vagy a Legfelső Hadvezetőségnél — a független szociáldemokráciának nem 
volt képviselete. Ahol pedig volt, ott sem jelentett az változást, mivel a 
tanácsnoki funkciókat mindenütt a Független Szociáldemokrata Párt jobb
szárnyához tartozó vezetők töltötték be. 1918 végén — 1919 elején, össze
függésben a független szociáldemokratáknak a Népmegbízottak Tanácsá
ból való kiválásával, a párt tanácsnokai egyébként is feladták pozícióikat. 
Végül a jobboldali szociáldemokrata Philipp Scheidemann vezetése alatt 
álló koalíciós kormány, amely az 1919. januári parlamenti választások után 
a Népmegbízottak Tanácsának helyére lépett, végleg felszámolta ezt az el
lenőrzési rendszert/1 

A forradalom következtében az erőviszonyok ily módon csupán a polgári 
demokratikus irányzat számára tolódtak el kedvezően a birodalom legfelső 
vezető szintjén, a proletárforradalmi erők nem jutottak befolyáshoz. De 
még a polgári demokrácia szempontjából nézve is ellentmondásos volt a 
helyzet, és többféle változás lehetőségét hordozta magában. A szociáldemok
rata pártok közötti erőviszonyok esetleges eltolódása a függetlenek javára 

3 E kérdésekről sok fontos és érdekes részletet tudhatunk meg Walter Oehme kitűnő me
moárjában: Damals in der Reichskanzlei. Erinnerungen aus den Jahren 1918/19. Berlin, 1958. 

4 Die Regierung der Volksbeauftragten 1918/19. Quellen zur Geschichte des Parlamentaris
mus und der politischen Parteien. Band 6/1—II., Düsseldorf, 1969. — Itt jegyeznénk meg, hogy 
a forradalomra vonatkozó általános munkák és visszaemlékezések mellett az államvezetés 
összetételére vonatkozóan ez a monumentális, kétrészes munka bizonyult a leghasznosabbnak. 
Annál is inkább, mert Erich Matthias értékes bevezetőt írt ehhez a dokumentumgyűjtemény
hez. Az általános áttekintés szempontjából W. Élben nyugatnémet történész munkáját is ki 
kell emelnünk: Das Problem der Kontinuität in der deutschen Revolution. Die Politik der 
Staatssekretäre und der militärischen Führung von November 1918 bis Februar 1919. Düssel
dorf, 1964. 
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radikális irányba sodorhatta volna az államvezetést is. Másfelől viszont ko
moly pozíciókkal rendelkeztek a polgári pártok, elsősorban a Katolikus 
Centrumpárt Erzberger révén, és a baloldali liberálisok, az 1918 őszén lét
rejött Német Demokrata Párt, amelynek vezető személyisége — Hugo 
Preuß — az egyik legfontosabb posztot, a belügyminiszteri tisztséget töltötte 
be. Végül a harmadik erőt a megdöntött császári rendszer emberi képezték, 
akik főleg a katonai vezetést tartották kezükben, de ott ültek minden mi
nisztérium magasabb pozícióiban is. Ahhoz gyengék voltak, hogy a maguk 
javára fordítsák az erőviszonyokat, de ahhoz elég erősek, hogy a jobboldali 
szociáldemokráciával együttműködve fenntartsák, s a polgári rendszer meg
szilárdítására használják fel a rájuk figyelő birodalmi közigazgatási appa
rátust. 

A hatalmi erőviszonyok szempontjából — mint említettük — a birodalom 
vezető pozícióban kialakult helyzet mellett a porosz közigazgatás politikai 
és szociális összetételének alakulása volt a legjelentősebb. 

Az 1918. november 12-én létrehozott porosz kormány, a Népmegbízottak 
Tanácsához hasonlóan, szintén paritásos alapon működött. A miniszterel
nöki, valamint a miniszteri pozíciókat két személy, a Szociáldemokrata és a 
Független Szociáldemokrata Párt egy-egy képviselője töltötte be. Ez a vál
tozás megteremtette a porosz államapparátusban is az átalakulás potenciális 
lehetőségét, annál is inkább, mert az alsóbb posztokon, városi és községi 
szinteken, valamint az egyes tartományokban szintén létrejöttek a tanácsok, 
amelyek politikai összetételüktől függően különböző határozottsággal arra 
törekedtek, hogy a közigazgatási szerveket irányításuk és ellenőrzésük alá 
vonják. 

A Népmegbízottak Tanácsának álláspontjához hasonlóan azonban a po
rosz kormány is egyik legfontosabb céljának tartotta az eredeti közigazga
tási apparátus minden körülmények közötti megőrzését. A belügyminiszter 
már november 12-én táviratban szólította fel a helyi vezető tisztviselőket 
arra, hogy maradjanak helyükön, biztosítsák a lakosság élelmezését és 
megígérte azt is, hogy a hivatalnokokat törvényes védelemben fogják ré
szesíteni. A következő napon pedig a porosz miniszterelnök távirata a ha
talmi szempontból legfontosabb kérdésben, a hivatalok és a munkástaná
csok együttműködésének kérdésében foglalt állást. Jogilag elismerte ugyan 
a tanácsokat, de hatáskörüket a hivatali szervek működésének ellenőrzésére 
korlátozta. Csupán a kormány előzetes egyetértésével kaptak jogot az ellen
forradalmi érzelmű, illetve magatartású hivatalnokok leváltására, követke
zésképpen ilyen lépésre csak elvétve került sor. A tanácsoknak továbbá nem 
volt joguk a hivatali szervek intézkedéseinek megváltoztatására, csupán az 
ellenük való tiltakozásra. Azt is figyelembe kell végül venni, hogy a rend
kívül bürokratikus igazgatási gyakorlat korlátozta az ügyek áttekinthetősé
gét, s ez gyakran a munkástanácsok ellenőrzési jogát is formálissá tette. 

Ily módon az állam- és közigazgatási apparátus Poroszországban — ha
sonlóan a birodalom többi részeihez — tulajdonképpen a régi formában 
konzerválódott. Ez azt jelentette, hogy a forradalom győzelme, a monarchia 
megdöntése, a császári hadsereg felbomlása és a pártpolitikai erőviszonyok 
jelentős átalakulása ellenére a német militarizmussal különösen összefonó
dott porosz konzervatív irányzatok hatalmi befolyása ezen a területen szin-
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te töretlen maradt. Még a két nagy befolyású polgári párt — a Nemzeti 
Liberális Párt és a Katolikus Centrumpárt — sem volt a porosz Konzervatív 
Párttal szemben versenyképes, a szociáldemokraták pedig jóformán szóhoz 
sem juthattak. A városi és községi képviselőtestületekben ugyan volt némi 
képviseletük a világháború előtt, de a végrehajtó szervekből szinte teljesen 
ki voltak zárva. 1913-ban Poroszország egyetlen városi magisztrátusában 
sem volt a Szociáldemokrata Pártnak képviselője, magában Berlinben sem. 
A helyi választójogi megkötöttségek miatt hasonló volt a helyzet Szász
országban is, csupán a délnémet államok — Bajorország, Baden, Württem
berg — városi magisztrátusaiban jutottak pozícióhoz a szociáldemokraták.5 

A tisztviselők, különösen a vezető tisztviselők, a kormánytanácsosok, a 
tartományi elnökök, csaknem kizárólag a porosz Konzervatív Párt hívei 
voltak, vagy legalábbis közel álltak hozzá, még a Nemzeti Liberális Párt
nak is alig-alig volt köztük embere.0 

Társadalmi szempontból ez a nemesség, s ezen belül is elsősorban a po
rosz junkerek hatalmi helyzetének további fennmaradását jelentette, még 
ha ezt a helyzetet a munkás- és katonatanácsok léte átmenetileg veszélyez
tette is. Preradovich nyugatnémet történész, aki a német nemesség, külö
nösen a porosz junkerek politikai életképességének bizonyítása céljából egy 
adatokban meglehetősen gazdag könyvet írt, azt állítja — s ebben nincs 
okunk kételkedni —, hogy a porosz junkerek részvételi aránya szorosan 
összefüggött az állami- és közigazgatási pozíciók fontosságával. Minél ma
gasabb pozíciókról volt szó, annál nagyobb volt ez a részvételi arány. A ve
zető hivatalnokok származását vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy 
100 év alatt — 1815 és 1918 között — a szociális összetételben többszörös 
hullámzás figyelhető ugyan meg, de a kelet-elbai nemesség, azaz a porosz 
junkerek részaránya a 19. század elejéhez képest lényegében nem változott. 
Az 1918-as összeomlás évében a vezető pozíciókban — a diplomatákat is 
ideértve — a polgárságnak 47%-os képviselete volt.7 A porosz államigaz
gatás vezetésében az óporosz arisztokrácia részvételi aránya négyszer na
gyobb volt, mint Bajorországban — a német Birodalom második legnagyobb 
államában — az óba j or arisztokráciáé.8 Hozzávetőlegesen hasonló volt a 
helyzet mint Ausztriában, ahol 1918-ban a diplomaták 44%-a, a magasabb 
állami hivatalnokok 43%-a, a vezető pozíciókban levők 58%-a, a tábornoki 
karnak pedig 75%-a volt polgári eredetű.9 

Annak a kompromisszumnak a következtében tehát, amelyet a jobbol
dali szociáldemokrata vezetők az államigazgatás tisztviselőivel kötöttek, az 
ellenforradalomnak olyan erős és politikailag homogén bázisa maradt fenn 
1918 novembere után is Németországban, amely társadalmilag elsősorban 
a porosz junker földbirtokosság s a vele sok tekintetben összefonódott ne
hézipari monopoltőke érdekeit képviselte. Ugyanazoknak az erőknek az ér
dekeit tehát, amelyek egykor a német militarizmust is életre hívták, s ame-

5 G. A. Ritter: Die Arbe i te rbewegung im Wilhelminischen Reich. Berl in, 1959. 233. o. 
6 Vö. : Eberhard Kolb: Die Arbe i t e r rä te in der deu tschen Innenpol i t ik 1918—1919. Düssel

dorf, 1962. 267. o. 
7 Nikolaus von Preradovich: Die Führungssch ich ten in Österreich und Preussen (1804—1918Ï. 

Wiesbaden, 1955. 107—108. o. A szerző számos tábláza to t dolgozott ki á l l áspont jának b izonyí 
t á s á r a : 108—123. o. 

8 Uo. 111. o. 
9 Uo. 65. o. 
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lyeknek a forradalom győzelme után kifejezetten létérdekük volt annak 
további fennmaradása. Ilyen államapparátussal szó sem lehetett volna a 
junker nagybintők és a német monopoltőke felszámolásáról, más szóval te
hát a német militarizmus gazdasági-társadalmi feltételeinek megszüntetésé
ről. Végső fokon ez tette lehetővé a militarizmus erőinek és szellemének 
újjáélesztését. 1918 novemberében és decemberében azonban ez még csak 
lehetőség volt, amelynek valóra váltása — amint már többször hangsúlyoz
tuk — a hatalmi-politikai erőviszonyok további alakulásától függött. 

Általánosan ismert, hogy Friedrich Ebért, szinte egyidőben az állami hi
vatalnokokhoz küldött együttműködési felhívásával, tehát ugyancsak a for
radalom győzelmének pillanatában, 1918. november 10-én, (már a Népmeg
bízottak Tanácsának tagjaként) titkos szóbeli megállapodást kötött Wilhelm 
Groener generálissal — s rajta keresztül a német Legfelső Hadvezetőség
gel — a bolsevizmus elleni közös fellépés céljából.10 Együttműködési kész
ségüket egyes szociáldemokrata vezetők — így Philipp Scheidemann — 
később azzal indokolták, hogy a fegyverszüneti egyezményben előírt de-
mobilizálási kötelezettségnek a Népmegbízottak Tanácsa a tisztikar meg-

•» nyerése ós aktív közreműködése nélkül nem lett volna képes eleget tenni, 
s ez — főleg a nyugat-európai hadszíntéren — a német katonák tömegei
nek fogságba esését eredményezte volna. Nem lenne szükséges belebocsát
kozni az indoklás behatóbb cáfolatába, Szovjet-Oroszország példája meg
győzően bizonyítja, hogy a következetes proletárforradalom jóval nagyabb 
katonai nehézségeken is úrrá tudott lenni. A nyugati hadsereg gyors visz-
szavonása mögött egyébként sem csupán a német haderő megmentésének 
szándéka állt, hanem az a feltevés is, hogy e katonai egységekre támasz
kodva útját lehet állni a proletárforradalmi törekvéseknek. 

A szociáldemokrácia történelmi felelősségét tehát semmi sem csökkent
heti: vezetői olyan hatalmi erőkkel — a vezérkarral és az államapparátus
sal — fogtak össze, amelyeknek léte és működése adott körülmények kö
zött nem csupán antidemokratikus irányba tolhatta a kialakulóban levő 
politikai struktúrát, hanem előidézhette és állandósíthatta a katonai dik
tatúra veszélyét. 

Mégis hangsúlyoznunk kell, hogy az Ebért és Groener közötti megállapo
dás csak egy fokozatosan kialakuló és meglehetősen ellentmondásos folya
mat első lépését jelentette. A marxista — főleg a német — történetírás 
ugyanis, megítélésünk szerint, hajlamos arra, hogy túlértékelje e lépés tör
ténelmi jelentőségét, s nem mérlegeli kellőképpen a szövetség realizálásának 
tényleges lehetőségeit, feltételeit. Ily módon a jobboldali szociáldemokrata 
vezetők áruló politikája ugyan erőteljesebb megvilágításba kerül, de a 
forradalom erői a valóságosnál gyengébbnek tűnnek annak a feltételezés
nek a következtében, hogy néhány vezető pozícióban levő politikus titkos 
összejátszása lényegesen meggy engíthette azokat. 

Figyelembe kell ugyanis vennünk, hogy a szövetség azonnali realizálását 

10 Vö. többek között: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. (Institut für Marxis
mus—Leninismus beim Zentralkommitee der SED) Band 3. Von 1917 bis 1923. Berlin, 1966. 110— 
111. o., továbbá 3. k. 110—111. o. és 488—490. o. (Részlet Groener generális erre vonatkozó ta
núvallomásából.) Wolfgang Rüge: Deutschland 1917—1933. Lehrbuch der deutschen Geschichte 
(Beiträge). Berlin, 1967. 69—70. o., stb. A kérdésről részletesen ír és a Legfelső Hadvezetőség 
(OHL) hangulatát is érzékelteti Groener memoárja: Wilhelm Groener: Lebenserinnerungen. 

Hg. v. Friedrich Frhr. Hiller von Gaertingen. Göttingen, 1957. 466—476. o. 
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1918 őszén gyakorlatilag lehetetlenné tette a hadsereg rendkívül gyors 
felbomlása, amely ellen a jobboldali szociáldemokrácia nagyon keveset tett. 
s nem akarván a tömeghangulattal szembekerülni, sokat nem is tehetett. 
„Az egyik legkedveltebb nacionalista frázis szerint — panaszolja három 
évvel később Scheidemann — mi, azaz a szociáldemokrácia, az összeomlás 
és az első fegyverszüneti egyezmény után önmagunkat fegyvereztük le. Ez 
nem igaz, s ezt minden kortársnak és szemtanúnak tudnia kell. Természe
tesen a népmegbízottak, de ugyanígy a polgári államtitkárok is, egyik leg
fontosabb feladatuknak azt tartották, hogy a visszaözönlő milliós hadsere
get a lehető leggyorsabban demobilizálják. Hiszen ez már élelmezési okok 
miatt is feltétlenül szükséges volt. Az akkori élelmezési helyzetünket figye
lembe véve, a legcsekélyebb kilátásunk sem volt arra, hogy nagyobb csa
pattesteket rendszeresen és megfelelően ellássunk. Emellett nagyobb egysé
gek összetartása amiatt a csömör miatt sem volt megoldható feladat, amely 
a háborús élmények visszahatásaként a katonai fegyelemmel és a katonai 
feljebbvalókkal kapcsolatban alakult ki."11 

Az Ebért—Groener titkos megállapodást azonban, amely — mint említet
tük — önmagában véve komolyabban nem befolyásolhatta a német forra
dalom sorsát, a vezérkar részéről a német militarizmus újjászervezésére 
irányuló konkrét lépések követték. Ezek elsődleges célja a tisztikar Össze
tartása és befolyásának biztosítása, illetve visszaszerzése volt. 

Hindenburg már 1918. november 10-én bejelentette a hadseregparancs
nokságokhoz küldött táviratában az „Ebert-kormánnyal" való együttműkö
dési szándékát, a bolsevizmus veszélyére hivatkozva. A tisztikar egyúttal 
parancsot kapott arra, hogy az új forradalmi szervek irányítását ragadja 
magához. „Mivel a katonatanácsok alakítására irányuló mozgalom behatolt 
a hadseregbe és véleményem szerint ellenállás útján többé már nem tartóz
tatható fel — írta Hindenburg a hadseregparancsnokságokhoz küldött táv
iratában —, szükséges, hogy ezt a mozgalmat a tisztek vegyék kézbe." S 
miután elrendelte, hogy szabad választás alapján a tisztekből és a legény
ség tagjaiból mindenütt hozzák létre 'a tanácsokat, s hogy a csapatparancsno
kok a rend fenntartása érdekében a gazdasági és szociális kérdésekben mű
ködjenek együtt a megválasztott bizalmi emberekkel, ismételten hangsú
lyozta: „A csapatok vezetése azonban szilárdan a parancsnoki szervek kezé
ben összpontosul."12 

Nem volt tehát egyelőre frontális támadásról szó a katonatanácsok ellen, 
hiszen ezt a vezérkar által is felismert tényleges erőviszonyok lehetetlenné 
tették, hanem egy olyan taktikai manőverről, amely alsóbb szinteken is ki
fejezte a szociáldemokráciával való együttműködési készséget, s az adott 
körülmények között némi eredménnyel kecsegtetett. És bár a manőver 
nem érte el célját — viszonylag kevés olyan katonatanácsot sikerült létre
hozni, amely a tisztek engedelmes eszközévé vált —, a kompromisszum
készségnek mégis meglett az eredménye: a szociáldemokrata vezetők kato
napolitikája mellett ez az együttműködési készség tette lehetővé, hogy lé
nyegében érintetlenül fennmaradjon a német militarizmus legfontosabb 
gócpontja, egyben a megdöntött császári rendszer egyik pillére, a hadsereg 

11 Philipp Scheidemann: Der Zusammenbruch. Berlin, 1921. 215—216. o. 
12 Lásd többek között: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. 3. k. 491. o. 
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szélsőségesen reakciós vezérkara, mindenekelőtt pedig a militarizmus újjá
élesztésében vezető szerepet vállaló Legfelső Hadvezetőség. 

A vezető katonai testületek fennmaradásának következtében sajátságos 
helyzet jellemezte a forradalmi Németország politikai struktúráját. Míg 
ugyanis az ország a pártpolitikai erőviszonyok tekintetében a kapitalista 
világban a progresszió élén haladt, a hadsereg vonatkozásában kedvezőtle
nebb helyzetben volt, mint a kelet-, délkelet-európai államok egy része. Az 
Osztrák—Magyar Monarchia hadserege ugyanis a forradalom és a katonai 
összeomlás következtében teljesen felbomlott, s a nemzeti hadseregeket új 
alapokon, új szervezeti keretek között kellett és lehetett létrehozni. Ez el
vileg — egyes országok esetében gyakorlatilag is — lehetővé tette még a 
tisztikar esetében is a korábbinál demokratikusabb politikai szellem ki
alakítását. 

Németországban viszont a Legfelső Hadvezetőség szinte változatlan 
formában maradt fenn. Erich Ludendorff, aki a háború második szakaszá
ban Hindenburg mellett a német katonai ügyek egyik fő irányítója, a dik
tatúratörekvéseknek pedig vezető képviselője volt, még a forradalom győ
zelme előtt arra kényszerült ugyan, hogy megváljék tisztségétől, sőt arra is, 
hogy átmenetileg külföldre meneküljön, ám ez nem járt együtt a Legfelső 
Hadvezetőség összetételének, még kevésbé politikai arculatának megváltozá
sával. Kétségtelen azonban, hogy utóda, a délnémet származású Wilhelm 
Groener generális, a taktikai rugalmasság tekintetében újat tudott hozni, s • 
kompromisszumkészsége elősegítette a szociáldemokráciával való együttmű
ködést. De azt; is figyelembe kell vennünk, hogy ha a vezérkar részéről ez 
az együttműködés új jelenségnek is tekinthető, a német hivatalos politiká
ban nem volt ismeretlen, s tulajdonképpen visszatérést jelentett a Beth-
mann-Hollweg kancellár által a háború első éveiben képviselt, s akkor még 
általánosan akceptált koncepcióhoz. Ez az előzmény megkönnyítette a 
konzervatív-militarista erők számára a szociáldemokráciával való politikai 
szövetség szükségességének megértését, illetve az ebből következő taktika 
gyakorlati alkalmazását. A katonai diktatúra módszereihez szokott és a 
háború utolsó időszakában csaknem teljhatalommal rendelkező Legfelső 
Hadvezetőség számára egy ilyen fordulat mindezek ellenére nagy erőfeszí
tést igényelt, s a végveszély közelségének felismerését jelezte. 

A Legfelső Hadvezetőség fennmaradásának jelentőségét csak úgy ért
hetjük meg, ha mérlegeljük azokat az ellentétesen ható körülményeket is. 
amelyek hatalmi pozícióját a forradalom győzelmének pillanatában meg
határozták, vagy komolyabban befolyásolták. Kedvező körülménynek szá
mított egyebek között az, hogy a német politikában betöltött korábbi köz
ponti szerepe folytán feltehetően szélesebb körű és megbízhatóbb informá
ciókkal rendelkezett a bel- és külpolitikai, továbbá a gazdasági és mégin-
kább a katonai természetű kérdésekről, mint az új kormány, a Népmegbí
zottak Tanácsa. Kedvezően befolyásolta helyzetét az is, hogy számos kap
csolat fűzte a polgári pártokhoz, a monopoltőkés körökhöz, az államigaz
gatási apparátushoz, ideértve a szakminisztériumokat is. Növelte a szabad 
cselekvés lehetőségét és megkönnyítette — bár közel sem zökkenők nélkül 
— a szociáldemokrata tömegek ellenállásának leküzdését az a már említett 
körülmény, hogy a Népmegbízottak Tanácsában kezdetben Friedrich Ebért 
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volt a katonai ügyek felelőse, s az őt követő Gustav Noske ugyancsak a 
többségi szociáldemokrácia ekkor még kevésbé kompromittálódott vezér
karához tartozott. 

Kiemelkedő fontossága volt végül annak, hogy a Legfelső Hadvezetőség az 
egész országot átfogó katonai rendszerre támaszkodhatott. Fennmaradtak 
ugyanis kapcsolatai a 25 hadkiegészítő parancsnoksággal, valamint több 
ezer kerületi, illetve városi helyőrségi parancsnoksággal és az állomáspa
rancsnokságok hálózatával. Természetesen ennek a szisztémának nem csu
pán az informálódás, hanem az ellenforradalmi fegyveres erők újjászerve
zésének szempontjából is volt jelentősége. Fennmaradt továbbá változatlan 
formában a birodalmi haditengerészet parancsnoksága is, s ami még fonto-
sabb, fennmaradt a porosz Hadügyminisztérium, régi személyi állományával 
együtt, ideértve a miniszter, Heinrich Scheuch tábornok személyét is. Te
kintettel arra, hogy a császári hadsereg nem volt egységes, hanem formai
lag a szövetséges államok hadseregeinek összességét jelentette, a tulajdon
képpeni irányításban a Legfelső Hadvezetőség mellett a porosz Hadügymi-
nisztériuminak központi szerepe volt. 

Mindez azonban önmagában véve nem lett volna elegendő annak a po
tenciális lehetőségnek a sikeres kiaknázására, amely az Ebért—Groener 
megállapodás, a szociáldemokrácia és a hadsereg vezérkara közötti kompro
misszum által az ellenforradalom újjászerveződése és esetleges győzelme 
számára megnyílt. A militarizmus újjászervezésének sikere az általános 
politikai feltételeken túlmenően végső fokon két tényezőtől függött: a tisz
tikar politikai szellemétől, gondolkodásától, másfelől pedig a hadsereg egé
szére gyakorolt befolyásától. 

Ami az első, tudományos egzaktsággal aligha megválaszolható kérdést 
illeti, mindenekelőtt a tisztikarnak a császári Németországban elfoglalt tár
sadalmi helyére, valamint szociális összetételére szeretnénk utalni. Ismere
tes, hogy a porosz katonai állam hagyományait őrző, s azokat 1871 után a 
Német Birodalomba is átmentő hadsereg szerepe, jelentősége a császárság 
öt évtizede során nem csökkent, különleges társadalmi helyzete sem válto
zott. Már csak azért sem, mert a szomszédaival feszült viszonyban élő, 
később világpolitikára törekvő Németországnak mind hatalmasabb hadse
regre és megbízható tisztikarra volt szüksége, de azért sem, mert a had
sereg tulajdonképpen az alkotmányon kívül, mondhatni felette állt: nem a 
kormánynak és ezen keresztül a parlamentnek volt elkötelezve, hanem — 
mintegy a feudális vazallusi viszonyok maradványaként — személyesen a 
német császárnak. * 

A szociális összetétel vonatkozásában az arisztokratikus, nemesi, junker 
származású tisztek igen erős, a vezető pozíciókban döntően meghatározó 
képviselete volt a legjellemzőbb. A polgárosodásnak az egész német társa
dalmat átformáló hatása elől azonban természetesen még ezen a területen 
sem lehetett elzárkózni. 1860-ban a porosz tisztikar 65%-a volt még nemesi 
és 35%-a polgári származású; 1913-ra már fordított a helyzet: a nemes
séget 30%, a polgárságot 70% képviselte. A nemesség részarányának csök
kenése, illetve a polgári származásúak számának növekedése egyrészt a 
hadsereg rendkívül gyors számszerű fejlesztésével, másrészt strukturális át-
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alakulásával, a nagy szaktudást igénylő fegyvernemek előtérbe kerülésével 
volt összefüggésben. 

A magas rangú tisztek szociális összetétele azonban ennek ellenére las
sabban, nehezebben változott, mint az alacsonyabb rangú tiszteké. Az ez
redesek és a tábornokok 86%-a volt 1860-ban nemesi és csak 14%-a pol
gári eredetű. 1913-ban pedig 52:48 az arány a nemesség javára. Ezzel 
szemben a hadnagyoknak, főhadnagyoknak és századosoknak már csak 
27%-a került ki a nemesek közül 1913-ban, 73%-a a polgárok közül. A pol
gárosodás folyamata még a vezénkart sem hagyta érintetlenül: 1906-ban 
még 60%-ban nemesi és 40%-ban polgári tisztekből állt, 1913-ban pedig a 
hozzávetőleges arány már 50—50% volt. Végül hasonló, sőt némileg erőtel
jesebb eltolódás következett be ugyanezen idő alatt a porosz hadügyminisz
térium tisztjeinek szociális összetételében is.13 

A háború során a tisztikar létszáma ugrásszerűen megnőtt, s ez termé
szetesen további eltolódásokat okozott szociális összetételében is. A háború 
előtt mintegy 20 000 hivatásos és ' 29 000 tartalékos tiszttel rendelkezett a 
császári hadsereg, de 1914 és 1918 között hozzávetőlegesen 150 000 új tiszt 
kinevezésére került sor. Nem rendelkezünk ugyan pontos kimutatással, de 
feltehetően elsősorban a kispolgári és a gazdagparaszti származású tisztek 
aránya növekedett meg, mivel a tiszthelyettesek, az alacsonyabb rendfoko
zatú hivatásos katonák, korábban túlnyomóan ezekből a társadalmi rétegek
ből kerültek ki.14 

A császári hadsereg tisztikara a forradalom kitörésekor tehát szociális 
szempontból már meglehetősen heterogén volt. A tábornokokra azonban 
ez kevésbé vonatkozott, s a Legfelső Hadvezetőséggel kötött szövetség elő
segítette a porosz nemesség pozícióinak ä fenntartását, kiindulópontját ké
pezte annak, hogy e pozíciók még a weimari köztársaság időszakában is 
jelentékenyek maradjanak. 1931-ben a német Reichswehrben 42 tábornok 
szolgált, közöttük 16 ősi nemesi családból származott.15 Ez 38%-ot jelent, 
tehát 12%-^kal alacsonyabb arányt, mint ami 1913-ban a vezérkaron belül 
a nemesi és polgári származásúak között volt, mégis azt mutatja, hogy a 
porosz junkerek még a weimari demokrácia körülményei között is igen je
lentékeny befolyással rendelkeztek a hadseregen belül. Különösen, ha fi
gyelembe vesszük azt is, hogy számos közéjük tartozó, vagy velük azonos 
politikai platformon álló képviselőjük — Hindenburg, Groener, Seeckt, 
Schleicher és mások — nemcsak a katonapolitikában, hanem a köztársaság 
általános politikájában is központi szerepet játszott. 

A vezető pozíciók kézben tartása ad elsősorban magyarázatot arra, hogy 
a szociális Összetételben bekövetkezett változások ellenére a hivatásos tisz
tikar politikai gondolkodását még a katonai összeomlás és a forradalom 
légkörében is alapjában véve a reakciós porosz katonai szellem, a szélsősé-

13 Kari Demeter: Das deutsche Heer und seine Offiziere. Berlin, 1930. 208—216. o.; uő: Das 
deutsche Offizierkorps in Gesellschaft und Staat. 1650—1945. Frankfurt am Main, 1962. 26. o. 
Martin Kitchen: The German Officer Corps (1890—1914). Oxford. 1968. 22—49. o. 

14 Heinz Oeckel: Die revolutionäre Volkswehr 1918/19. Berlin, 1968. 32. o. 
15 Preradovich : i. m. 186. o. 



ges haladásellenesség és a monarchiához való hűség hatotta át.16 Maga Hin
denburg például a szociáldemokrata vezetőkkel kötött szövetség ellenére 
állandó kapcsolatban állott II. Vilmossal, illetve körével, s minden fonto-
sabb lépéséről tájékoztatta őt. Gondolkodására jellemző az a levél, ame
lyet 1920. január 5-én, fél évvel a weimari alkotmány elfogadása után írt. 
Ebben — válaszolva arra a császár által is támogatott javaslatra, amely 
szerint önmagát birodalmi elnökként kellene jelöltetnie — felsorolja e lépés 
politikai veszélyeit, s a jelöléssel kapcsolatos aggodalmait: „. . .éjjel nappal 
kínoz az a gondolat — írja többek között —, hogy egy olyan posztot fog
laljak el, amely egyedül császáromat illeti meg, továbbá az a feltételezhető 
lelkiismereti konfliktus, amelyet a birodalmi elnök általam egyelőre még 
ismeretlen szövegű esküje okozhat. . . Nem lennék királyomnak és uram
nak sokkal inkább hasznára, ha e politikai forgatagon kívül dolgoznék 
érte?"17 

Általánosan ismert, hogy a német tisztikar jórészt hasonlóan gondolko
dott, s késznek mutatkozott a múlt valamilyen formában való visszaállítá
sa céljából az ellenforradalom fegyveres támogatására is. Hiszen az esemé
nyek következtében — úgy tűnt — véglegesen elveszítette azt a különleges 
társadalmi pozíciót, amelyet a politikailag általában iskolázatlan, a feltétlen, 
gondolkodás nélküli engedelmességhez szokott tisztikar a császári Német
országban öt évtizeden át élvezett. A forradalom tüzében megsemmisülni 
látszott a kihívóan a civil lakosság felett álló, a népet megvető porosz tiszti 
öntudat. Olyan világ volt születőben Németországban, amely nemcsak sem
mibe vette a hadsereg „érdemeit", hanem egyenesen támadást indított ve
zetői, az egész tisztikar ellen, felelőssé téve őket az összeomlásért és követ
kezményeiért, olyan világ, amelyben nem a kard, hanem a szó ereje volt a 
fontos, amelyben a politikai erőviszonyok, nem pedig a császári parancs 
döntött. 

Mindehhez jött az a kilátástalannak tűnő egzisztenciális helyzet, amelyet 
a katonai összeomlás teremtett. Elsősorban a hivatásos tisztekre, tiszthelyet
tesekre és altisztekre gondolunk ebben a vonatkozásban, de azokra a fiatal 
tartalékos tisztekre is, akik tanulmányaik befejezése, szakképzettségük 
megszerzése előtt voltak kénytelenek bevonulni. 

A leszerelés előtt álló, de polgári foglalkozással nem rendelkező tisztek 
elhelyezkedése szinte megoldhatatlan feladatnak látszott. Elsősorban a 
konkrét szakértelmet kevésbé igénylő hivatalnoki, tisztviselői állások jö
hettek számításba. Ezekért viszont elkeseredett küzdelem folyt nemcsak a 
közigazgatás, de az ipar, a kereskedelem, a bankok területén, sőt a jobbol
dali, szélsőjobboldali pártok, szervezetek apparátusában is. Annál is in
kább, mert miközben az elhelyezkedési lehetőségek jelentősen összeszűkül
tek, a területveszteségek, méginkább a gazdasági élet pangása miatt, nőtt az 
állast kereső értelmiségiek száma. A háború következtében sokan elveszítet-

16 Ezzel kapcso la tban sok fontos szemponto t t a l á lha tunk Gerhard Förster, Heinz Helmert, 
Helmut Otto, Helmut Schnitter „Der p reus i sch-deu t sche Genera l s tab 1640—1965" (Berlin, 1966) 
c. művében (főleg a 169—202. közti l apokon) , továbbá Walther Hubatsch nyuga tnéme t tö r t é 
nész külön d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y t is t a r t a lmazó m u n k á j á b a n : H indenburg und de r Staat . 
Aus den Pap ie ren des Genera l fe ldmarscha l l s u n d Reichspräs identen von 1878 bis 1934. Gött in
gen, 1966. (főleg a 33—61. és 179—187. o.) Végül kü lön emlí tést é rdeme l az i smer t m a r x i s t a t ö r t é 
nész Wolfgang Rüge H indenburgró l í r t t udományos -népsze rű m ű v e : H indenburg . Po r t r ä t 
eines Mili taristen. Berlin, 1975. (Elsősorban persze azokra a részekre — főleg a 155—207. k ö 
zötti o lda lakra — gondolunk , amelyek az á l ta lunk tá rgyal t időszakra vonatkoznak. ) 

17 Hubatsch: i. m. 295—297. o. 
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ték állásukat, s bár az egzisztencia nélküli érettségizettek és diplomások 
száma nagy volt, az egyetemi hallgatóság létszámmá felduzzadt a hadsereg
ből visszatérő, valamint a kényszerűségből elkésve beiratkozó hallgatókkal. 

Az egzisztenciális bizonytalanság feltételezhetően növelte az elvi kompro
misszumra való hajlamot a hadseregben maradt tisztek között, de meg
győződésünk szerint ez elsősorban a későbbi, a weimari köztársaság kon
szolidálásának időszakára vonatkozik, s akkor is csak a tisztikar egy ré
szére. Közvetlenül a háború után a hivatásos tisztek és tiszthelyettesek je
lentős, talán túlnyomó része számára a biztonságos jövőt a múlt. a császári 
Németország politikai viszonyainak visszaállítása jelenthette volna. 

A hivatásos tisztek túlnyomó többségének ellenforradalmi célokra való 
megnyerése és felhasználása ilyen módon reális célkitűzés volt, s ez alapját 
képezhette — s mint rövidesen kiderült, alapját is képezte — a német mi
litarizmus újjáélesztésének. A tisztikar önmagában véve azonban kevés lett 
volna egy ellenforradalmi hadsereg felállításához — hasonló gondolkodású 
legénység nélkül. Márpedig a vezérkar a régi német hadsereg felbomlását 
közismerten nem volt képes megakadályozni, s ez azt jelezte, hogy nagyobb 
tömegű legénység megnyerésével 1918 őszén még nem lehetett számolni. 

A két világháború között rendkívül éles politikai viták folytak az úgy
nevezett „tőrdöfés" teóriájáról, s ez a vita a történettudományban tulaj
donképpen mindmáig tart. A német szélsőjobboldal azzal vádolta nemcsak 
a valóban forradalmi erőket, tehát a spartakistákat, illetve a kommunistá
kat, hanem a szociáldemokratákat, sőt a demokratákat és a Katolikus 
Centrumpárt politikusait is, hogy — előidézve, vagy eltűrve az ország po
litikai átalakítását és a háborúellenes mozgalmat — hátba támadták ,,a 
kötelességét híven teljesítő" német hadsereget. Más szóval a német reakció 
és különösen a porosz konzervatívok propagandája szerint a hátország for
radalma okozta a front, s ezzel egész Németország összeomlását. Érvelésü
ket végsőkig kiélezett formában — mint ismeretes — később a nemzeti
szocialisták is átvették. 

Az események menete viszont azt mutatta, hogy a forradalom Németor
szágban nagyrészt a hadsereg forradalma volt. Érthető, hisz a hadsereg ma
gában foglalta a munkás és paraszt férfiak jelentős részét, s ezért a for
radalmi mozgalmaknak nemcsak szociális, hanem politikai összetételét te
kintve is kedvező bázisává vált. Talán nincs is szükség ma már e tétel 
helyességének bizonygatására, annyira kézenfekvő dologról van szó. A há
borús vereségnek a hadsereg forradalmasodását elősegítő hatását egyéb
ként is számos nemzetközi példán tanulmányozhatjuk, mindenekelőtt a 
cári és az osztrák—magyar hadsereg példáján. Fennmaradt azonban egy, 
közvetlenül a forradalom kitörésekor készült felmérés, amelyet nem csupán 
bizonyító ereje miatt érdemes megemlíteni, hanem azért is, mert feltételez
hetően szerepe volt a Legfelső Hadvezetőség magatartásának és taktikájá
nak kialakításában: a császár leköszönésének tudomásul vételében és a 
szociáldemokrata vezetés elfogadásában. 

1918. november első napjaiban a Főhadiszálláson 39 odarendelt frontpa
rancsnoknak két kérdést tettek fel katonáik politikai hangulatával kapcso
latban: 1. Hogyan vélekednek a csapatok a császárról? Lehetségesnek tart
ják-e a parancsnokok, hogy a császár a hadsereg élén visszahódítsa a ha-
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talmat? 2. Hogyan vélekednek a csapatok a bolsevizmusról? Készek lenné
nek-e saját hazájukban fegyverrel harcolni a bolsevizmus ellen? 

Az első kérdésre csupán egy parancsnok válaszolt igennel, 15 kétségesnek 
tartotta, 23 pedig kifejezetten- azt állította, hogy a császár nem lenne már 
képes hatalmát fegyveres erővel visszaszerezni. A második kérdésre igen 
válasz nem hangzott el, 8 határozott „nem!" mellett 31 parancsnok kétel
kedett abban, hogy csapataik hajlandók lennének fegyveresen fellépni a 
hazai forradalmárokkal szemben.18 

A rövidesen bekövetkező események a helyzetfelmérés helyességét iga
zolták. A hadsereg bomlási folyamata tehát feltartóztathatatlannak bizo
nyult, egyszerre volt terméke és elsődleges okozója a németországi forra
dalomnak. Az összeomlás és a forradalom merev szétválasztása, sőt szembe
állítása tehát — bármely aspektusból történik is — tévútra vezetne ben
nünket. Erre mutatnak a további események is. 

A németországi forradalom matrózfelkeléssel kezdődött, s a katonák (kü
lönösen a tengerészek) továbbra is rendkívül aktív szerepet játszottak 
benne. A fegyverszünet megkötésekor — 1918. november 11-én — a keleti 
és nyugati fronton összpontosított mintegy 8 milliós német hadsereg — 
Hindenburg és a Legfelső Hadvezetőség minden manőverezése ellenére — 
hetek alatt felbomlott. A nyugati frontról ugyan még viszonylag szervezett 
formában sikerült a hadsereget az ország belsejébe visszavonni, de a for
radalommal ezeket a csapattesteket sem lehetett szembe állítani. A tisztek
nek csak " kivételes esetekben sikerült a vezetést kézben tartani, többnyire 
háttérbe szorultak a forradalommal szimpatizáló, sőt gyakran annak fegy
veres támogatására is kész katonatanácsokkal szemben. 

Á keleti fronton a fegyverszüneti egyezmény ugyan lehetővé tette — sőt 
kötelezően előírta éppen az oroszországi forradalom továbbterjedésének 
megakadályozása célzatával —, hogy az itt tartózkodó német hadsereg to
vábbi intézkedésig tartsa fenn pozícióit, de ezt az előírást gyakorlatilag 
nem lehetett már végrehajtani. Mind az Ukrajnában, mind pedig a Balti
kumban tartózkodó német katonák mielőbb vissza akarván térni, ellensze
gültek — javarészt az általuk választott katonatanácsok irányítása alatt — 
a tisztek parancsainak, s maguk szervezték meg visszavonulásukat. Annál 
is inkább, mert az önálló lengyel állaim időközben történt létrehozása azzal 
fenyegetett, hogy a keleti fronton — elsősorban persze az Ukrajnában — 
állomásozó német csapatok elszakadnak hazájuktól.19 

18 Wilhelm Groener: Lebenserinnerungen. 458—459. o. Lábjegyzetben ismerteti a szavazást 
Lothar Berthold és Helmut Neef forráskiadványa is (13. o.), amely a német militarizmus és 
opportunizmus szövetségét és 1918 őszi együttműködését dokumentálja: Militarismus und Op
portunismus gegen die Novemberrevolution. Berlin, 1958. 

19 A német hadsereg bomlásának kérdéseit kisebb-nagyobb mértékben minden ide vonatko
zó összefoglalás érinti. Különösen vonatkozik ez Arthur Rosenberg könyvére (Entstehung und 
Geschichte der Weimarer Republik. Herausgegeben von Kurt Kersten. Frankfurt am Main, 
1955.). Adatszerűen viszont e bomlási folyamatot és annak forradalmi jelentőségét Günter 
Paulus „Zusammenbruch und Wiederaufstieg des deutschen Militarismus 1918/1919" (Berlin, 
1962.) c. disszertációja mutatja be a legalaposabban. Érdekes, de a memoárszerű feldolgozás 
következtében nehezen ellenőrizhető részleteket tudhatunk meg a francia Jacques Benoist— 
Méchln németre is lefordított munkájából: Geschichte der deutschen Militärmacht 1918—1946.; 
Bd. 1. : Das Kaiserreich zerbricht 1918—1919. Oldenburg und Hamburg, 1965. Eredeti dokumen
tumokat gyűjtött össze e kérdésre, s általában a német hadsereg 1918—1933 közötti történeté
re vonatkozóan Otto-Ernst Schüdekopf: Heer und Republik. Quellen zur Politik der Reichs
wehrführung 1918—1933. Hannover und Frankfurt am Main, 1955. A kérdés alaposabb tanul
mányozásához nélkülözhetetlennek tartjuk Harold J. Gordon: Die Reichswehr und die Wei
marer Republik 1919—1926. (Frankfurt am Main, 1959) c. könyvét is, amelynek bevezető feje
zetei a császári hadsereg felbomlási folyamatával is foglalkoznak. 
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A Legfelső Hadvezetőség tehát ily módon hadsereg nélkül maradt, s bár 
sikerült néhány hadosztályt összeállítania, a forradalom leverésére azokat fel
használni nem tudta: a tömegmegmozdulások elnyomására felsorakoztatott 
egységek az esetek túlnyomó részében megtagadták az engedelmességet. Más 
szóval, a hadsereg katonái elfogadták, vagy legalábbis helyeslőleg tudomásul 
vették a forradalom során kialakult politikai helyzetet. A gyors békekötés 
és a leszerelés érdekében — s minden bizonnyal sorsuk, életük jobbra 
fordulása reményében — készek voltak az élre került szociáldemokráciát 
követni'. Az állam és a társadalom gyökeres átalakításának ezáltal különö
sen megnőttek az esélyei. 

Csakhogy a hadsereg forradalmasodása és gyors demobilizálása — akár
csak Ausztria—Magyarországon — Németországban is egymással összefo
nódott folyamat volt. A forradalom lehetővé és szükségessé tette a demo-
bilizálást, ez viszont önkéntes lefegyverzést, a hadsereg, s vele együtt az 
eddig koncentráltan funkcionáló forradalmi erők szétszóródását eredmé
nyezte. Eredeti formájában nem válhatott tehát a császári hadsereg a for
radalom továbbfejlesztésének eszközévé. Ilyen körülmények között a poli
tikai rendszer átalakításának szempontjából alapvető fontossága lett annak, 
hogy létrejönnek-e új katonai egységek, s azok milyen politikai tartalom
mal telítődnek. 

E kérdés jelentőségének természetesen a kortársak is tudatában voltak. 
Mind az ellenforradalmi erők, mind pedig a következetes forradalmárok 
arra törekedtek, hogy a lehető legrövidebb időn belül megteremtsék saját 
hadseregüket — elsősorban a felbomló császári hadsereg romjaiból. 

Ebből a szempontból különös jelentőségük volt a hadkiegészítő parancs
nokságoknak, illetve a helyőrségeknek, hiszen a frontról visszavonuló ka
tonák az itt levő kaszárnyákban szereltek le. Említettük már, hogy a Leg
felső Hadvezetőségnek általában sikerült a helyőrségek vezető tisztjeivel 
fenntartani a kapcsolatot, s így országos méretű hálózatot teremteni. Csak
hogy a helyőrségekben is létrejöttek a katonatanácsok, amelyeknek tagjai 
könnyebben szót értettek a hazaözönlő, s minél előbb leszerelni kívánó ka
tonákkal, mint a tisztek. Annál is inkább, mert az egységek túlnyomó része 
már a visszavonulás során saját tanácsot választott és nem ismerte el a 
tisztek parancsnoki hatalmát. 

Ily módon nemcsak az általános belpolitikai, hanem a katonapolitikai 
feltételek is igen kedvezőek voltak egy demokratikus, köztársasági had
sereg, a „Volkswehr" létrehozására. Ennek felismerése jegyében a két szo
ciáldemokrata párt, de 'a spartakisták is, a katonatanácsokon keresztül már 
a forradalom győzelme utáni napokban lépéseket tettek egy új, valóban 
demokratikus haderő felállítására. 

E kísérletek bemutatását azonban nem tartjuk' feladatunknak, bár a 
velük való foglalkozást meglehetősen elhanyagolta nemcsak a polgári, ha
nem az utóbbi időkig a marxista történetírás is. Az előbbi a létrejött 
Volkswehr-egységeket politikailag elítélte, katonai szempontból pedig érték
telennek tartotta, ezért nem is fordított rájuk gondot, az uralkodó marxista 
felfogásban pedig sokáig csak a kimondottan proletárforradalmi, spartakista 
indíttatású kísérletek kaptak fenntartás nélkül elismerést és ezért megkülön-
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böztetett figyelmet.20 A forradalmi katonai szervezkedések, a, Volkswehr 
történetének részletesebb bemutatása azonban szinte helytörténeti aprólé-
kosságú kutatást igényelne, amelyre e tanulmány már terjedelmi okok miatt 
sem vállalkozhat. De a tényleges erőviszonyok mérlegelése mégis megkö
veteli a demokratikus szellemű, rendszerint szociáldemokrata és független 
szociáldemokrata katonatanácsok vezetése alatti egységek létének, működé
sének legalább a figyelembe vételét. 

Felesleges lenne elvileg bizonygatnunk (Leninre hivatkozva is megtehet
nénk), hogy az események alakulása szempontjából milyen döntő jelentő
ségű kérdés volt, hogy a forradalom képes-e megteremteni saját hadseregét. 
Ennek részbeni felismerésére enged következtetni, hogy a berlini Vollzugs-
rat (amely 1918 novemberében a legfelsőbb hatalmi szervnek számított Né
metországban, a Népmegbízottak Tanácsa is ennek volt elvileg alárendelve) 
baloldali tagjai — elsősorban Ernst Däumig — már három nappal a f orra
radalom győzelme után, november 12-én, határozatot fogadtattak el egy 
Vörös Gárda felállításáról. A berlini katonatanácsok azonban bizalmatlan
ságot láttak a határozatban, képeseknek tartották magukat az esetleges el
leni orra dalom megfékezésére, s ellenállásuk miatt a felhívást már másnap 
vissza kellett vonni.21 

Ha ilyen módon Vörös Gárda felállítására nem került is sor, hamarosan 
különböző forradalmi egységek létesültek, s kezdték el őrszolgálatra, a köz-
és vagyonbiztonság megerősítésére irányuló tevékenységüket, de többnyire 
készen állva arra is, hogy meghiúsítsák az ellenforradalmi katonai akciókat. 

A Spartakista Szövetség már 1918. november 15-én megalapította „Roter 
Soldatenbund" nevű szervezetét, amelynek taglétszáma az év végére elérte 
a 12 000 főt. Egységei elsősorban Berlinben működtek, de számos más nagy 
iparj centrumban — Hamburg, Bréma, Kiel, Lipcse, Drezda, München. 
Königsberg városában — is megalakultak. 

A Volkswehr-mozgalom is kialakult rövidesen, elsősorban a helyőrségi vá
rosokban, az ott levő szociáldemokrata, független szociáldemokrata irányí
tású katonatanácsok kezdeményezésére, tehát tulajdonképpen spontán mó
don és politikailag igen heterogén összetételben. Egy-egy város, vagy fon-
tosabb terület hatalmi-politikai helyzetének alakulása így jórészt a létre
jövő katonai egységek beállítottságától függött, ez viszont kölcsönhatásban 
volt a szóban forgó terület pártpolitikai erőviszonyaival. 

1918 őszén természetesen a legdöntőbb jelentőséggel a főváros katona
politikai helyzetének alakulása bírt. Berlin városparancsnoka a jobboldali 
szociáldemokrata Otto Wels volt, az összes itt állomásozó katonai egységek 
neki voltlak alárendelve. Az ő kezdeményezésére jött létre 1918. november 
közepén az úgynevezett Republikanische Soldatenwehr, amely hivatásos tisz
tek vezetése alatt állt, s az őrszolgálat mellett fő feladata a kormány vé
delme lett volna. Ez a gyakorlatban elsősorban a proletárforradalmi meg-

20 A kérdést a legnagyobb alapossággal eddig Heinz Oeckel marxista történész dolgozta fel 
korábban már idézett munkájában, de érintőlegesen azért más, általunk ugyancsak használt 
feldolgozásokban is találkozhatunk velük. így különösen hasznosnak bizonyult Erwin Könne
mann munkája: Einwohnerwehren und Zeitfreiwilligenverbände. Berlin, 1971. 

21 Vö. többek között: Ursachen und Folgen vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 
bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Berlin, o. J. Dritter Band, 
13. o. 
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mozdulások elnyomását jelentette, mivel ezekben a hetekben jobboldali ka
tonai puccsal kevésbé kellett számolni. 

Létrejött azonban egy rendőrségi szolgálatot teljesítő „Sicherheitswehr" 
is, élén a baloldali független szociáldemokrata Emil Eichhorn, Berlin rend
őrparancsnoka állt. Ennek megfelelően a baloldali szociáldemokraták és a 
szervezett munkások erőteljes befolyása érvényesült a szervezetben, sőt a 
tagok egy része a spartakistákkal rokonszenvezett. A létszám 2000—2500 
között mozgott. De még itt sem került sor a jobboldaliak kiszorítására, a 
szükséges politikai egység megteremtésére, így a forradalmi erők a legény
ségnek csupán egy részére számíthattak. Az 1919. januári berlini fegyveres 
felkelés alkalmából, amelynek közvetlen kiváltó oka pedig éppen Eichhorn 
rendőrparancsnok elmozdítása volt, a Sicherheitswehr egységei túlnyomó
részt semlegeseknek nyilvánították magukat, s tagjai közül a forradalmi 
eseményekben csupán néhány százan vettek aktívan részt. 

Proletárforradalmi átalakulás esetén a fővárosban a katonai alakulatok 
között a Népi Tengerészhadosztályra lehetett elsősorban számítani. Kezdet
ben mintegy 600, később, 1918 végén, több mint 3000 főt tett ki a hadosz
tály. Tagjai túlnyomórészt baloldali független szociáldemokraták és sparta-
kisták voltak, szociális szempontból nézve pedig elsősorban a munkások 
közül kerültek ki. Az egység közvetlen kapcsolatban állt az úgynevezett 
53-as bizottsággal, amely a birodalmi tengerészeti hivatalt, valamint az 
admiralitást ellenőrizte, és amely a szocialista köztársaság megvalósítását, 
ebből a célból pedig egy szocialista Volkswehr létrehozását hirdette. 

A szociáldemokrata vezetők, különösen Otto Wels, Berlin városparancs
noka, éppen annak forradalmi szelleme miatt követtek el mindent, hogy a 
tengerészhadosztályt meggyengítsék, a maguk befolyása alá vonják és so
rait megbontsák. Mivel e kísérletek csak részleges eredményt hoztak, 1918. 
december 24-én megkísérelték fegyveresen szétverni az egységet. Az akció 
ugyan kudarcba fulladt, (a körülményekre más vonatkozásban röviden még 
visszatérünk), mégis sikerült a város központjából eltávolítani a tengerész
hadosztályt, legénysége között pedig ellentéteket szítani. így a januári fel
kelés idején valójában a Népi Tengerészhadosztály sem képezett átütő ka
tonai erőt. 

Egyes számítások szerint a Volkswehr-Jmozgalomban országosan 100—200 
ezer katona vett részt. Közülük a független szociáldemokraták és a sparta-
kisták mellett 50—60 000 állt ki.22 Az ország méreteit és lakosainak számát 
tekintve tehát tulajdonképpen meglehetősen szerény számokról van szó, de 
figyelembe kell vennünk, hogy ezzel az erővel egyelőre nem állt szemben 
jelentékenyebb ellenforradalmi katonai alakulat. Valóban létrejöttek tehát 
a jövő demokratikus német hadseregének az alapjai, s nem volt szükség
szerű, hogy ennek ellenére végül is a császári hadsereg tisztikarának veze
tésével, kimondottan ellenforradalmi, konzervatív és mereven antidemok
ratikus haderő szerveződjók meg. 

Csakhogy a Volkswehr-mozgalom — amint a berlini példából is láttuk — 
politikailag heterogén volt, a legénységen belüli viták, nézeteltérések lehe
tetlenné tették az alakulatok egységes fellépését. Ilyen körülmények között 

22 Oeckel: i. m. 138. o. 
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nem lehetett szó a városok, vagy más területek Volkswehr-csapatainak köz
ponti irányításáról sem és természetesen még kevésbé az országos szintű 
vezetésről. A politikai egyenetlenség és a területi szétszórtság a csapatok 
mobilitását is megakadályozta, s olyan helyzetet teremtett, amely tulajdon
képpen egy határozott, jól előkészített proletárforradalmi fegyveres fel
kelésnek is kedvezett. Nem látunk abban semmi túlzást, amelyet Scheide
mann írt ezzel kapcsolatban: „tény az, hogy a »Ledebour-féle forradalom« 
kitörésekor, 1919 januárjában, egyetlen katona sem állt rendelkezésünkre, 
holott Berlinben papíron, s mindenekelőtt a zsoldfizetési listán még tízezres 
garnizon létezett".23 A javarészt szociáldemokrata és független szociálde
mokrata irányítású köztársasági Volkswehr-egységeket valóban nem lehe
tett, vagy csak kis részben lehetett szembeállítani a januári tömegmozgal
makkal, amelyek a baloldali függetlenek, a kommunisták, az üzemi bizal
miak irányítása alatt végül is fegyveres felkelésbe csaptak át. 

Másfelől viszont a vázolt helyzet azt is lehetővé tette, hogy egy létszámá
ban ugyan kicsiny, de szellemében és irányításában egységes, fegyelmezett, 
katonailag jól képzett ellenforradalmi alakulat döntő mértékben befolyá
solja az erőviszonyok további alakulását, külön-külön, országos méretek
ben is diadalmaskodjék a Volks wehr széthúzó egységei felett. A Legfelső 
Hadvezetőség, a porosz Hadügyminisztérium és az admiralitás fennmaradása 
éppen e helyzet következtében jelentett óriási előnyt az ellenforradalmi 
erők számára. 

A Legfelső Hadvezetőség az adott körülmények között egyidejűleg külön
böző irányban tett erőfeszítéseket arra, hogy rövid időn belül ütőképes, a 
forradalmi törekvésekkel szembeállítható hadsereget teremtsen. Az egyik 
ilyen, már említett kísérlet a régi hadsereg „megbízható" egységeinek össze
fogására, majd bevetésére irányult. Tíz hadosztályt sikerült felállítani, első
sorban a főváros forradalmi mozgalmainak elnyomása céljából. E hadosz
tályok A. Lequis tábornok vezetése alatt 1918. december első felében ér
keztek meg Berlinbe, hogy — Groener szavaival élve — „a hatalmat a 
munkás- és katonatanácsok kezéből kiragadják".24 A főváros forradalmi 
hangulatában, a tömegek közvetlen agitációjának hatására azonban ezek a 
katonai alakulatok is rövidesen feloszlottak. Kivételt csupán a Garde-
Kavallerie-Schützen hadosztály képezett, amelyet végül is december 24-én 
valóban sikerült bevetni. A csupán mintegy 900 főnyi egység közvetlen 
feladata — mint már említettük — a Népi Tengerészhadosztály felszámo
lása lett volna. A munkásság közbelépésére azonban ez az akció is kudarcba 
fulladt, Lequis tábornok katonái ezúttal is megtagadták az engedelmes
séget.25 

A Legfelső Hadvezetőség másik kísérlete arra irányult, hogy lényegében 
a Volkswehr-tfnozgalom mintájára, de nem a katonatanácsok, hanem kife
jezetten a tisztek egyértelmű parancsnoksága alatt, önkéntes „szabadcsapa
tokat" hozzanak létre. A császári hadsereg bomlásával párhuzamosan, jó-

23 Scheidemann: Der Zusammenbruch. 217. o. 
24 Der Dolchstossprozess in München. Dokumente. München. 1925. Groener vallomása. 

224. o. 
25 Érdekes élménybeszámolót olvashatunk erről az egykori mecklenburgi földbirtokos, Wolf

gang Cans Edler Herr zu Putlitz magyarul is megjelent visszaemlékezésében: Németország
ból Németországba. Budapest, 1958. 
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részt a Legfelső Hadvezetőség kezdeményezésére és támogatásával, kisebb 
részben spontán módon, azaz egyes szélsőségesen reakciós tisztek szervező 
munkájának eredményeként, már 1918 novemberében kezdtek létrejönni 
ezek a szabadcsapatok (Freikorps), tulajdonképpen ellenforradalmi különít
ményes osztagok. 

A szervezeti alapelv az új egységeknél az önkéntesség volt, nem pedig 
az általános hadkötelezettség, amelyre a régi hadsereg épült, s amelyet a 
konzervatív szélsőjobboldali irányzatok a weimari köztársaság idején is 
követendő és visszaállítandó példának tartottak. Az önkéntesek azonban 
az esetek többségében meglehetősen magas és rendszeres zsoldban része
sültek. Finanszírozásuk általában állami eszközökből történt, de gyakran 
előfordult — különösen kezdetben —, hogy a junker földbirtokosok és a 
nagytőkések közvetlen díjazásban részesítették őket. 

Olyan katonai alakulatok létrejöttéről volt tehát szó, amelyek később, 
más formában, de ugyancsak ellenforradalmi jelleggel, Ausztriában, mégin-
kább a Tanácsköztársaság utáni Magyarországon is elterjedtek. A tulajdon
képpeni előfutárok az orosz fehérgárdista tiszti alakulatok voltak ugyan, a 
német szabadcsapatok azonban több vonatkozásban különböztek ezektől. 

Az utóbbiak ugyanis, a Legfelső Hadvezetőség taktikáját követve, for
mailag elismerték a Népmegbízottak Tanácsa, majd — 1919 februárjától — 
a szociáldemokrata vezetésű kormány fennhatóságát, bár brutális katonai 
akcióik során nemigen tettek különbséget a spartakisták és a más pártok
hoz tartozó munkások között. Tisztjeik ugyan monarchista beállítottságúak 
voltak és gyűlölték a köztársaságot, mégis védelmére keltek. Ez pedig bizo
nyos elkötelezettséget, vagy legalábbis óvatosságot követelt a politikai ma
gatartás terén. Nemcsak a hivatalos álláspontokra, nyilatkozatokra, vagy a 
minden önkéntes számára kötelező eskü szövegére gondolunk, hanem a 
tanácsok formai akceptálására, sőt azokra a szabadcsapatok belső rendjét, 
a tisztelgéstől a fegyelemsértés megtorlásáig minden részletkérdést előíró 
szabályokra is, amelyéknek alapvető célja az volt, hogy a felettesek és alá
rendeltek kapcsolatát közvetlenebbé, „demokratikusabbá" tegyék.26 

Ami pedig a szabadcsapatok szociális összetételét illeti, a német tisztikar 
egy része feltehetően levonta az orosz fehérgárdista tiszti osztagok súlyos 
kudarcaiból a megfelelő következtetéseket. Arra törekedett, hogy minél 
több paraszt-, esetleg munkásfiatal jelentkezzék önkéntesnek. Az orosz-, 
de főleg lengyelellenes soviniszta érzelmek felkorbácsolása, a bajtársias 
összefogás hirdetése a keleti határok megvédése érdekében éppúgy, mint 
a viszonylag magas zsold, vagy a Baltikumban annak megígérése, hogy a 

26 A szabadcsapatok belső életére, politikai szellemére és moráljára vonatkozóan különösen 
hasznosaknak bizonyultak a visszaemlékezések, köztük Walter Freiherr von Lüttwitz (Ge
neral der Infanterie a. D.) : Im Kampf gegen die Novemberrevolution, Berlin, 1934 ; Georg 
Maercker : Vom Kaiserheer zur Reichswehr. Geschichte des freiwilligen Landes j ägerkorps. Ein 
Beitrag zur Geschichte der deutschen Revolution. Leipzig, 1921.; Wilhelm Groener: Lebense
rinnerungen. Jugend. Generalstab Weltkrieg. Hrsg. von Friedrich Frhr. Hiller von Gaertrin-
gen. Göttingen, 1957.; Karl Hoefer: Oberschlesien in der Aufstandszeit 1918—1921. Erinnerun
gen und Dokumente. Berlin, 1938; Oberst a. D. Reinhard: 1918—19. Die Wehen der Republik. 
Berlin, 1933; Hans von Kessel: Handgranaten und rote Fahnen. Ein Tatsachenbericht aus 
dem Kampf gegen das rote Berlin 1918—1920. Berlin, 1933; A szociáldemokrata memoárok kö
zül Noske és az ellenforradalmárokkal ugyancsak összejátszó Winnig írásai érdemelnek eb-
Fői" a szempontból figyelmet. Gustav Noske: Von Kiel bis Kapp. Zur Geschichte der deut
schen Revolution. Berlin, 1920.; August Winnig: 400 Tage Ostpreussen. Dresden, 1928. 
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rend helyreállítása után az önkénteseket földhöz juttatják, javarészt ezt a 
célt szolgálta. 

Pontos statisztikai adatok nem állnak ugyan az utókor rendelkezésére a 
szabadcsapatok és legénységi állományuk számadataira vonatkozóan, még 
kevésbé szociális összetételük kimutatására, a korabeli leírásokból és a 
visszaemlékezésekből azonban kiderül, hogy a parancsnokok egy része a 
junker nemesekből került ki,27 más része viszont származását tekintve a 
középrétegekhez tartozott. A legfontosabb réteget tehát a hivatásos tisztek 
tették ki, őket követték az ugyancsak hivatásos és túlnyomórészt feltehetően 
paraszti származású altisztek, illetve tiszthelyettesek. Különösen a Bali-
kumban és a lengyel határ közelében létrehozott szabadcsapatok tagjai 
között voltak feltételezhetően nagyobb számban Kelet- és Nyugat-Porosz
országból származó parasztfiatalok. A szóban forgó terület helyzetéből és a 
porosz parasztság politikai elmaradottságából következően ugyanis a nacio
nalista és szovjetellenes propaganda itt nagyobb hatékonyságra számíthatott. 
Jelentősebb képviseletük volt továbbá az egyetemi hallgatóknak, végül a 
városok és a falvak deklasszálódott elemeinek. A munkásság túlnyomó
részt gyanakodva, sőt ellenségesen fogadta a különítményes osztagokat, 
maguk a szociáldemokrata vezetők is kénytelenek voltak ezt elismerni.28 

S bár a köztársasági Volks wehr tagjai közül is csatlakoztak — még ha el
enyésző számban is — a szabadcsapatokhoz, ez a szociális összetételen alig 
változtatott valamit.29 

Ily módon a német munkásosztály nagyméretű politikai előretörése és 
hatalmas társadalmi jelentősége dacára az új hadsereg kifejezetten munkás
ellenes lett, szellemét tekintve is. Ez ugyan a társadalom osztálystruktúrá
jára nem volt hatással, de a kialakuló politikai rendszert jelentősen befo-
folyásolta, természetesen retrográd értelemben. 

1918. december végén a fővárosban Lequis tábornok hadosztályainak fel
oszlása következtében a katonai hatalmat a politikailag heterogén Volks-
wehr-egységek képviselték, ide értve a Népi Tengerészhadosztályt is. Le
vonva azonban a következtetéseket a császári hadsereg kudarcából, a szo
ciáldemokrata vezetők most már határozottan a szabadcsapiatok felé for
dultak. E politika fő képviselője Gustav Noske volt, aki éppen a kará
csonyi események során került a Népmegbízottak Tanácsába, miután abból 
a Népi Tengerészhadosztály elleni provokáció miatt a független szociálde
mokraták kiváltak, s aki ettől kezdve 1920 tavaszáig a katonai ügyek leg
főbb irányítója lett Németországban. 

1918 december végén, 1919 január elején azonban a szabadcsapatok 
még jóformán embrionális stádiumban voltak. Néhány egységük Berlin 
körzetében, mások az ország különböző pontjain tartózkodtak. A vezérkar 
feltehetően tisztán látta, hogy a berlini politikai erőviszonyok megváltoz-

27 Preradovich: i. m. 186. o. A szerző több nevet sorol fel Friedrich Wilhelm v. Oertzen : Die 
deu t schen F re iko rps 1918/1923. (München, 1937.) c. k ö n y v e a lapján . K iemelkedő poli t ikai s ze re 
pet azonban ezek a személyek sem ekkor , sem később nem já tszot tak. 

28 Noske: i. m . 91. o. 
29 E ké rdés t mindmá ig a l egbeha tóbban Günter Paulus NDK-beli tör ténész vizsgálta meg 

egyik t a n u l m á n y á b a n : Die soziale S t r u k t u r der F re iko rps in den ers ten Monaten nach der 
November revolu t ion . Zeitschrif t für Geschichtswissenschaf t , 1955. Heft 5., 685—704. o. Meg kei l 
azonban j egyeznünk , hogy a szerző állásfoglalásai csak részben fogadha tóak el, mer t nem 
tesz világos kü lönbsége t a köz tá rsaság i Volkswehr -egységek és a szabadcsapa tok között. 
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tatása az adott pillanatban a legdöntőbb feltétele a balratolódási folyamat 
feltartóztatásának, a most már kizárólag szociáldemokrata népmegbízottak 
helyzete megszilárdításának, de azt is, hogy ezt a változást csak fegyveres 
erőszakkal lehet elérni, mégpedig határozottan az új katonai formációkra 
támaszkodva. Cselekedni pedig gyorsan kellett, mert gyorsan nőtt a szociál
demokrata vezetők politikája miatti tömegfelháborodás (hiszen leleplező 
ereje volt a Lequis tábornokkal való nyílt együttműködésnek) és igen közel 
volt már az alkotmányozó nemzetgyűlés megválasztásának időpontja. 

Lequis helyére már karácsoy napján von Lüttwitz tábornokot nevezték 
ki, aki a brandenburgi hadkiegészítő parancsnokság élén kapcsolatban állt 
a szabadcsapatokkal, támogatta azok létrejöttét és bizonyára jól át tudta 
tekinteni a főváros és térsége katonapolitikai helyzetét. Rövidesen sikerült 
a szabadcsapatokat (köztük a korábban Noske által felállított kiéli tenge
részegységet is, amely szintén túlnyomórészt hivatásos katonákból állt) egy
séges irányítás alá vonnia. 

Mindaddig azonban ez a mintegy 10 000 főből álló katonai erő nem lép
hetett a siker reményében akcióba, amíg a Népmegbízottak Tanácsa erre 
fel nem kéri és így hivatalosan kormánycsapatoknak nem deklarálja. E 
nélkül ugyanis a szociáldemokrata katonai egységek aktív ellenállásával is 
számolni kellett volna, s ez kétségessé tehette a szabadcsapatok beavatko
zásának sikerét. A szociáldemokrata vezetők 1919 januárjának első napjai
ban ezért ismét sorsdöntő választás előtt álltak: vagy fellépnek — az or
szágban és főleg a fővárosban tartózkodó Volkswehr-egységekre támasz
kodva — az ellenforradalmi veszély ellen, vagy pedig éppen fordítva, a 
Berlin előtt álló tiszti különítmények segítségével, felszámolják a forra
dalmi, részben szociáldemokrata katonai egységeket. 

Az utóbbi történt: Emil Eichhorn, a baloldali független szociáldemokrata 
rendőrparancsnok elmozdítása és ezzel a forradalmi berlini munkások pro-
vokálása mögött már a szabadcsapatok felhasználásának szándéka állt. 
Noske 1919. január 6-án, a Népmegbízottak Tanácsa képviseletében, megál
lapodott von Lüttwitz tábornokkal a katonai beavatkozásról, s ez a be
avatkozás hatalmi-politikai szempontból nem volt kisebb jelentőségű, mint 
az Ebért és Groener közötti megegyezés a novemberi forradalom győzelme 
pillanatában. 

A berlini fegyveres felkelés leverése ugyan ennek ellenére sem jelentette 
a forradalmi erők országos méretű megsemmisítését, mégis fordulatot ho
zott a politikai erőviszonyok további alakulásában. Egyrészt azért, mert a 
súlyos vereség jelentősen lelassította az éppen létrejött Kommunista Párt 
országos méretű szervezetté alakulását, s komoly csapást mért a főváros
ban működő baloldali függetlenekre is, másrészt pedig elhárította az utolsó 
akadályt is az alkotmányozó nemzetgyűlési választások elől, hiszen a pro-
letárforradalorn berlini győzelme ezek megtartását bizonyára kétségessé 
tette volna. Végül a katonai diadal az ország politikiailag és stratégiailag 
legfontosabb pontján végleg megszilárdította a szociáldemokráciával létre
jött szövetséget, s biztosította annak feltételét, hogy az új hadsereg meg
szervezése és irányítása a tisztikar kezébe kerüljön. 

Aligha lehet kétséges, hogy a berlini harcok után Németország belső 
helyzetének alakulása — ha nem is kizárólagosan, de jelentős mértékben — 
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attól függött, hogy képesek-e rövid időn belül megerősödni és az újabb for
radalmi megmozdulások felett ismét és ismét győzelmet aratni a hadsereg 
új formái, a szabadcsapiatok. A megerősítés egyik legfontosabb lépésére 
már a berlini események idején sor került: a Népmegbízottak Tanácsa 
1919. január 9-én felhívást adott ki a szabadcsapatokba való általános to
borzásra. 

Á toborzó munkába a jobboldali Deutsche Tageszeitungtói a szociáldemok
rata Vorwärtsig minden polgári és szociáldemokrata lap bekapcsolódott. A 
propaganda elsősorban a demokrácia és a köztársaság védelmének, s részben 
a határok biztosításának szükségességére hivatkozott, de a szabadcsapatoktól 
elvárt ellenforradalmi feladatokból sem csináltak titkot a lapok: „Siessetek és 
vasököllel sújtsatok le a békezavarókra és gyilkosokra — szólt a szélsősé
gesen konzervatív Deutsche Tageszeitung felhívása — . . . jöjjetek azonnal, 
hogy megsemmisítő csapást lehessen mérni a spartakistákra."30 

Túlnyomórészt továbbra is kifejezetten ellenforradalmi érzelmű — főleg 
kispolgári, értelmiségi és paraszti származású — katonákból töltődtek fel, 
illetve jöttek létre a szabadcsapatok. A császári hadsereg mintegy 200 000 
tisztjéből hozzávetőlegesen 40 000-en lettek tagjai az új haderőnek, tehát a 
hivatásos tisztek túlnyomó része. Ez a szociális összetételt és a politikai 
szellemet is döntően meghatározta. A hadsereg szervezése együtt járt a 
Volkswehr-egységek gyakran erőszakos feloszlatásával, részleges beolvasztá
sával, a szocialista érzelmű katonák kiszorításával. Az így egyre homogé
nebb ellenforradalmi szellemű szabadcsapatok összlétszámát 400 000-re be
csülik, (amelyek 10%-át tehát a régi tisztek tették ki) de a szám megoszlá
sát a különböző egységek, illetve katonai jellegű, a forradalom fegyveres 
leverésére hivatott szervezetek között utólag nem lehet már megállapítani. 
(A katonai egységek száma például egyes adatok szerint 200 felett, más 
adatok szerint 100 alatt volt.) 

A pontos szám megállapítása nemcsak a felbomlás és újabb formában 
való átszerveződós rendszeres előfordulása miatt lehetetlen, hanem azért is, 
mert a szabadcsapatok és az Einwohnerwehr több ezer osztaga, valamint 
az úgynevezett Zeitfreiwillige Regimenter egységei között gyakran elmosód
tak a határok. Az utóbbiak tömegméretű alakulása is 1919 elején kezdő
dött, szoros összefüggésben a szabadcsapatok ellenforradalmi fellépésével. 
Rendszerint akkor keletkeztek, amikor a különítményes osztagok egy-egy 
várost elfoglaltak, s a forradalmi mozgalmakat vérbefojtották. A főleg 
egyetemeken, így Lipcsében, Hamburgban, Berlinben és más városokban 
működő, csaknem kizárólag egykori tisztekből alakuló Zeitfreiwillige Regi
mentek feladatukat e szabadcsapatok fegyveres támogatásában, a „rend" 
fenntartásában látták. Hasonló céllal jöttek létre a laza szerkezetű, szükség 
esetén gyors mozgósításra mégis alkalmas polgári „védelmi" szervezetek, 
(Einwohnerwehr), amelyek szintén együttműködtek a szabadcsapatokkal, 
fegyveresen támogatták azok katonai akcióit.31 

A szabadcsapatok számának növekedése és szervezeti erősödése együtt 
járt a tisztek parancsnoki hatalmának megszilárdításával és a katonataná-

30 Deutsche Tageszeitung 1919. j a n u á r 11., 20. sz. 
31 E kérdést igen nagy gonddal és aprólékossággal dolgozta fel Erwin Könnemann már em

lített munkájában: Einwohnerwehren und Zeitfreiwilligenverbände. Berlin, 1971. 

— 702 — 



csók visszaszorításával. Ebért és Noske már 1919. jianuár 19-én rendelet
ben szabályozta ezt a forradalom győzelme óta állandó vita tárgyát képező 
kérdést, s a hatalmat egyértelműen a tisztek kezébe tette le, a katonata
nácsok hatáskörét viszont jelentős mértékben korlátozta.32 Ez messzemenő 
következményekkel járt mind az önkéntesek kiválogatására, mind pedig az 
új hadsereg szellemére és politikai magatartására nézve. 

A német hadsereg újjászervezésének folyamatában végül fontos szerepe 
volt a nemzetgyűlés által 1919. február 27-én elfogadott és március 6-án 
kihirdetett törvénynek, az úgynevezett időleges Reichswehr létrehozásáról. 
A törvény, amely 1920. március 31-ig volt érvényben, kimondta ugyan a 
régi császári hadsereg feloszlatását és hangsúlyozta a létrehozandó Reichs
wehr demokratikus jellegét, de annak szervezeti alapját a szabadcsapatok
ban jelölte meg: „A Reichswehr demokratikus alapokon a már meglevő 
önkéntes szervezetek összefogásával és új önkéntesek toborzása útján hozandó 
létre" — szólt a második paragrafus. A régi hadsereg „tisztjei, altisztjei, hi
vatalnokai, valamint berendezései és apparátusa átirányíthatók a Reichs-
wehrbe".33 

Tulajdonképpen tehát a törvény legális alapokat és szervezeti kereteket 
biztosított a különítményes osztagok számára, s az új hadsereget végleg a 
régi hadsereg aktív ellenforradalmi tevékenységet folytató, porosz konzer
vatív beállítottságú tisztjeinek szolgáltatta ki. Igaz, ez az „időleges Reichs
wehr" valóban időlegesnek bizonyult: az 1919 nyarán elfogadott versaillesi 
szerződés értelmében át kellett szervezni, létszámát pedig jelentősen csök
kenteni. A német militarizmus újjáélesztésében és pozícióinak részleges 
fenntartásában mégis óriási szerepe volt. Nemcsak azáltal, hogy a szabad
csapatokhoz viszonyítva ütőképesebb hadsereget jelentett, amely képesnek 
bizonyult az 1919-es év nagy forradalmi megmozdulásait — köztük a Bajor 
Tanácsköztársaságot — vérbe fojtani, s így hozzájárulni a polgári weimari 
Németország ugyancsak 1919-̂ ben történt létrehozásához, hanem azáltal is, 
hogy éppen ez az „időleges Reichswehr" képezte alapját a „végleges" 
Reichswehrnek, a versaillesi szerződés által engedélyezett százezer fős né
met hadseregnek. Leszerelni kényszerült tagjainak túlnyomó része pedig 
aktív szerepet vállalt a weimari Németország katonai jellegű szervezetei
ben, így például a hírhedt Stahlhelmben, s nem utolsó sorban a nemzeti
szocialisták SA-osztagaiban. 

A Legfelső Hadvezetőség fennmaradása, a szabadcsapatok megszervezése, 
az időleges Reichswehr létrehozása végül is tehát kedvező kiindulópontot 
jelentett a német militarizmus hatalmi pozícióinak konzerválásához és 
megerősítéséhez a weimari köztársaság éveiben, s az első lépéseket jelen
tette későbbi, már fasiszta alapon bekövetkező kibontakozásához. 

32 Vö. Ursachen und Folgen . . . Dri t ter Band . 518—521. o. 
33 Uo. 526. o. 

— 703 — 



ДЬЮЛА т о к о д и 

ВОЗРОЖДЕНИЕ НЕМЕЦКОГО МИЛИТАРИЗМА ОСЕНЬЮ 1918, 
В НАЧАЛЕ 1919 ГОДА 

Резюме 

Статья не претендует «а детальное рассмотрение указанной в заголовке проблемы, 
она стремится ознакомить читателя лишь с теми условиями, в которых несмотря на 
победу буржуазно-демократической революции всё же стало возможным сохранение 
основ германского милитаризма и «ачало его реорганизации. В статье дается краткая 
характеристика международного положения, складывания соотношения сил между 
тремя основными направлениями рабочего движения Германии, и в заключение рас
сматриваются те главенствующие позиции, которыми располагали контрреволюцион
ные силы в государственном и административном аппарате после революции. Окон
чательный вывод таков, что хотя общие условия в первую очередь благоприятство
вали буржуазно-демократическим стремлениям, но они не исключали новое возрож
дение милитаризма. 

Согласно точки зрения автора статьи сохранение немецкого милитаризма осенью 
1918 года зависело непосредственно от двух факторов: от политического воззрения 
и отношения офицерского корпуса, а с другой стороны — от его влияния на всю 
армию. Изыскивая ответ на первый вопрос, автор рассматривает место офицерского 
корпуса в кайзеровской Германии, складывание его социального состава, указывает 
на эгзистенциальную неопределенность, возникшую в итоге развала империи и побе
ды революции, и в результате всего на сохранение реакционного просского военного 
духа, крайнюю враждебность к прогрессу и верность монархии. 

Второй вопрос относительно положения офицерского корпуса в армии рассматри
вается в статье с точки зрения переплетения военного краха и революции и законо
мерного в связи с этим развала армии. Этот процесс привел к тому, что в конечном 
итоге немецкий генеральный штаб практически остался без армии. Но такой же была 
и судьба революции: быстрая демобилизация привела к добровольному разоруже
нию, распылению революционнных сил, действовавших до этого времено концентри
рованно. Поэтому как милитаристские, так и революционные силы стремились к то
му, чтобы по возможности в кратчайший срок создать свои вооруженные силы. 

Последние организовали так называемое движение Народной обороны, в котором, 
— как указывается в статье, — были созданы основы демократической армии, и не 
было закономерным, чтобы несмотря на это всё же были созданы исключительно 
контрреволюционные вооруженные силы под руководством офицерского корпуса кай
зеровской армии. Однако движение Народной обороны было политически гетероген
ным, и в территориальном отношении разбросанным, в силу чего было невозможным 
осуществить единое, центральное руководство. 

В результате этого возникло такое военно-политическое положение, в котором 
правда небольшие по численному составу, но единые по духу и руководству, дисцип
линированные, в военном отношении хорошо обученные контрреволюционные воору
женные силы могли также в решительой мере оказывать влияние на дальнейшее 
складывание соотношения сил в государственном управлении. В статье описывается 
организационная деятельность Высшего военного руководства ( О Х Л ) , в центр ста
вится создание свободных сил, рассматриваются при этом их дух и социальный сос
тав. Вооруженное восстание в Берлине в январе 1919 года было испытанием сил так
же и с военной точки зрения, а победа свободных войск открыла путь для откры
той организации контрреволюционной немецкой армии. 
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GYULA TOKODY 

DIE WIEDERBELEBUNG DES DEUTSCHEN MILITARISMUS IM 
HERBST 1918 UND ZU BEGINN 1919 

Resümee 

Die Studie hat nicht die Absicht, den im Titel angezeigten Problemenkreis 
detailliert darzustellen, sondern nur jene Bedingungen aufzuzeigen, die trotz des 
Sieges der bürgerlichen demokratischen Revolution es ermöglichten, die Grund
lagen des deutschen Militarismus zu retten und seine Neuorganisierung in An
griff zu nehmen. Es werden kurz die internationale Lage, die Gestaltung der 
Kräfteverhältnisse zwischen den drei Hauptrichtüngen der deutschen Arbeiter
bewegung dargelegt und schließlich jene Machtpositionen abgewogen, über die 
die gegenrevolutionären Kräfte nach der Revolution im staatlichen und Ver
waltungsapparat verfügten. Sie kommt schließlich zur Feststellung, daß die 
allgemeinen Bedingungen zwar die bürgerlichen demokratischen Bestrebungen 
begünstigten, doch die Wiedererweckung des Militarismus nicht ausgeschlossen 
haben. 

Laut Standpunkt der Studie war der Weiterbestand des deutschen Militarismus 
im Herbst 1918 unmittelbar von zwei Faktoren abhängig: vom politischen Geist 
des Offizierskorps, von seinem Verhalten, andererseits von seinem Einfluß auf 
das Ganze der Armee. Antwort auf die erste Frage suchend untersucht der 
Verfasser den im kaiserlichen Deutschland eingenommenen Platz des Offiziers
korps, die Gestaltung seiner sozialen Zusammensetzung; verweist auf die infolge 
des Zusammenbruchs und des Sieges der Revolution entstandene existenzielle 
Unsicherheit und als Folge von all dem auf das Weiterleben des* reaktionären 
preußischen Soldatengeistes, die extreme Fortschrittfeindlichkeit, die Treue zur' ' 
Monarchie. 

Bezüglich der zweiten Frage, der Lage des Offizierskorps innerhalb der Armee 
geht die Studie von der Verflechtung des militärischen Zusammenbruchs mit 
der Revolution, dem damit notgedrungen verbundenen Zerfall der Armee aus. 
Dieser Prozeß führte dazu, daß deutsche Generalstab schließlich praktisch ohne 
Armee dastand. Doch das war auch das Schicksal der Revolution: die rasche 
Demobilisierung, hatte freiwillige Entwaffnung, Zerstreuung der bis dahin kon
zentriert tätigen revolutionären Kräfte als Folge. Deshalb waren sowohl die 
militaristischen wie die revolutionären Kräfte bestrebt, in möglich kürzester 
Zeit eine eigene Streitmacht aufzustellen. 

Letztere organisierten die sog. Volkswehr-Bewegung, in der — laut der Studie 
— die Grundlagen einer neuen, demokratischen Armee geschaffen wurden, und 
es war keine Notwendigkeit, daß trotzdem doch eine ausgesprochen gegenrevo
lutionäre Wehrmacht unter Führung des Offizierskorps der kaiserlichen Armee 
zustandekomme. Die Volkswehrbewegung war jedoch politisch heterogen, terri
torial verstreut und so war die einheitliche, zentrale Lenkung unmöglich ge
worden. 

Dadurch entstand eine solche militärpolitische Lage, daß eine den Mann
schaftsstand betreffend zwar kleine, doch in ihrem Geiste und in ihrer Lenkung 
einheitliche, disziplinierte, militärisch gut ausgebildete Streitmacht die weitere 
Gestaltung der Kräfteverhältnisse der Staatsmacht in entscheidendem Maße 
beeniflussen konnte. Die Studie beschreibt die organisierende Tätigkeit der 
Obersten Heeresleitung (OHL), stellt die Schaffung der Freikorps in den Mit
telpunkt, und untersucht deren Geist und soziale Zusammensetzung. Der bewaff
nete Aufstand im Januar 1919 in Berlin war auch aus militärischem Gesichts
punkt eine Kraftprobe und ebnete nach dem Sieg der Freikorps der offenen 
Organisierung der gegenrevolutionären deutschen Wehrmacht den Weg. 
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