
A V Ö R Ö S E M I G R Á C I Ó . 

A 
I. Emigrálás előtt. 

V I L Á G H Á B O R Ú a la t t Magyarország nagy változáson ment ke-
resztül. Korábban a társadalom egyes rétegei — széleskörű 
autonómiájuk bir tokában — sikerrel t u d t á k visszautasítani 

az ál lamhatalomnak azt a törekvését, hogy az egyént akara tának mecha-
nikus végrehaj tójává alacsonyítsa le. A háborús kényszergazdálkodás, az 
államra ruházot t kivételes hatalom súlya alat t azonban lassan megtört 
a társadalom belső ellenálló ereje. A háború végére Magyarország min-
den ízében centralizálódott. A nyersanyagok termelése, azok felhasz-
nálása a gyárakban, a kereskedői közvetítés, az élelmiszerek szétosz-
tása, mind állami felügyelet és ellenőrzés a la t t tör tént . A jegybank 
tulajdonképpeni életfunkciója is megszünt, mer t hovatovább csak az 
állam szükségleteinek kielégítésére szolgált. S ugyanez az állam az 
emberek életével korlátlanul rendelkezett ; a hadiszolgálattól csak a 
gyermekek és aggok maradtak mentesek. Az állam tehát beavatkozot t 
az egyes ember életének szinte minden vonatkozásába s parancsolt oly 
dolgokban is, amelyekhez korábban nem mert volna hozzányulni. 

Igy lassanként egy hatalmas mechanizmus épült fel. A háborús 
ország mintegy piramis alakot öltött, amelynek széles alapzatát a lakos-
ság, felfelé egyre keskenyedő síkjait a centralizált hadi közigazgatás 
alkotta, míg fent a csúcson pár tuca t ember volt csak, a kormány tagjai 
és a legfőbb funkcionáriusok, kiknek utasítására tör tént minden. 

Nem kellett éles szem hozzá, bárki is észrevehette, hogy ha a pira-
mis csúcsát sikerül valamiképpen néhány embernek megszállania, akkor 
azoké lesz az ország is. 

Ezt a r i tkán kínálkozó alkalmat igyekezett néhány elszánt ember 
kihasználni. Obskurus ujságírók, harcteret kerülő kalandorok, pár t -
nélküli vezérek tör tek előre. A dolgozók és a katonák milliói közül 
senki sem rokonszenvezett velük, nem állottak mögöttük a tömegek ; 
ezek ösztönszerűleg idegenkedtek tőlük. Céljukat így törekvéseik nyilt 
bevallásával soha el nem érhették volna. Csalárdsághoz kellett t ehá t 
folyamodniok. A tömegek megtévesztése céljából kerestek egy férfit, 
kinek neve megejtően jó hangzású. 

Igy esett választásuk gróf Károlyi Mihályra, aki nemcsak elkáp-
rázta t ta az embereket fejedelmi vagyonával, hanem mindenképpen alkal-
masnak látszott a neki kiosztott szerep eljátszására. Tudták róla, hogy 
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szellemileg erősen korlátolt, önállótlan ember, akinek élete dorbézolások-
ban és a kártyaasztal mellett zajlott le. Az ilyen embert könnyű orránál 
fogva vezetni, mert csekély szellemi képessége és önhittsége egyaránt 
megakadályozza annak felismerésében, hogy csak eszköz mások kezé-
ben. A tömegek félrevezetése végett t akarga t ják hibáit és minden 
lehetséges alkalommal igyekeznek nimbuszba burkolni. Mesterséges 
népszerűséget szereznek neki azzal, hogy demokratikus érzelműnek, a nép 
bará t j ának hirdetik. A háború alat t elhíresztelik róla, hogy az entente 
vezető államférfiaival titkos, de annál szorosabb kapcsolatban van s így 
egyedül ő az, aki a magyar nemzet életérdekeit biztosítani tud ja . A nép 
nem szereti, hiszen semmit sem köszönhet neki, de nem is gyűlöli, mert 
a ravaszul, mesterségesen támaszto t t hírnév megzavarja ítéletében. 
A hatalomra törők pedig egyre tolják Károlyit maguk előtt. Meghúzód-
nak mögötte s beszéltetik maguk helyett a grófot. Igy elérik azt, hogy 
jelszavaik elterjednek azok körében is, akik különben bedugnák fülüket , 
ha tudnák, kiktől származnak azok. 

Az entente győzelmei megadják az alkalmat a hatalom megszer-
zésére. A háború elvesztése, a Habsburg-monarchia széthullása elemen-
táris erővel rázza meg a piramist. Szörnyű kaosz támad, az emberek 
elveszítik fejüket, hiszen egy világ dűlt össze. Amikor orgyilkosok 
agyonlövik Tiszát, akinek erélyes keze kormányozta a háború alat t az 
országot, holt testét átlépve már könnyű feljutni a hatalomra törőknek 
a csúcsra. Győzelmüket teljesen ki t u d j á k aknázni, mivel Tisza munka-
társai, az eddigi vezetők megrettenve a háború elveszítésének követ-
kezményeitől, zavar tan állnak az eseményekkel szemben s visszavonul-
nak. A nagy földrengés megzavarja pár napra, szinte csak órákra a ma-
gyar népet is. Elkábul az egymásra dübörgő események forgatagában s 
a tömegléleknek ez a pillanatnyi megbénulása éppen elég ahhoz, hogy 
a Károlyit bábú gyanánt mozgató emberek a hatalom polcára jussanak. 

A zavarosban sikerrel halásznak még olyanok is, akik előtt nem 
lebegnek messzi célok. Egy civil ember, foglalkozása szerint gyáros, 
minden megbizatás, felhatalmazás nélkül felmegy a hadügyminisz-
tériumba és ot t beül az államtitkári székbe. Parancsokat osztogat, ame-
lyeknek engedelmeskednek és ő heteken keresztül ál lamtitkár is marad. 
Hasonló könnyedséggel lesz egy tartalékos főhadnagy a főváros katonai 
parancsnoka. Elképzelhető, minő eredményt érnek el azok, akik cél-
tudatosan már régóta készülnek az állam kormányának átvételére. 

Ezek Károlyit köztársasági elnöknek kiál t ják ki és így, következe-
tesen régi szemfényvesztő takt ikájukhoz, a kirakatba teszik, míg maguk 
a hát térben megosztoznak a hatalmon. Nem telepednek be minden 
miniszteri székbe, annyi eszük van, hogy egyelőre nem szolgáltatják 
önző hata lomvágyuknak ily kiáltó bizonyítékait. Csak a legfontosabb 
poziciókat t a r t j ák , a többibe színtelen, önállótlan embereket ültetnek, 
akiken feltétlenül uralkodnak, de akiknek megvan az a nagy jelentő-
ségük, hogy nem feltünők a tömegek szemében. A közoktatásügyi mi-
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niszter tehá t a jelentéktelen Lovászy Márton lesz, ellenben hadügy-
miniszterré az az ember, akinek legelső teendője a még háborús állapot-
ban levő Magyarország haderejének azonnali feloszlatása. 

Mire felocsudik a közvélemény pillanatnyi zavarából, már késő. 
Nyakára telepedett egy kis csapat önző ember, amelyet sehogyan sem 
lehet lerázni, mert pióca módra szívósan ragaszkodik a hatalomhoz. 
Békés körülmények között nem lett volna nehéz a nemzetnek leparan-
csolni őket, de most a háborús centralizáció u tán már körülményesebb 
dolog ez, éppen mert minden gépszerűen van központosítva. Csak egy 
általános parlamenti választás, a népre való appellálás teremthetne 
tiszta helyzetet, a csalárd úton erőszakos eszközökkel hatalomra kerülők 
azonban minden lehetőt elkövetnek, csakhogy erre ne kerüljön sor. Fél-
nek ettől, mert tud ják , hogy a népakarat megnyilvánulása egyszerre 
véget vet ha ta lmuknak. 

1919 elején már mindenki sürgetve követeli az általános válasz-
tások megejtését, hogy végre t isztázódjék a politikai helyzet, ők azon-
ban minden lehető és lehetetlen ürüggyel halogat ják azt. A legmakacsab-
bak a munkáspár t vezérei. Ezek nyiltan hirdetik, hogy a választásnál 
pár t juknak mindenáron többséget kell kapnia, mert ha nem, szétverik 
az egész nemzetgyűlést. Maga a munkáspárt i Garami Ernő, a Károlyi-
kormány kereskedelmi minisztere is kénytelen elismerni emlékirataiban, 
hogy «a szociáldemokrata pár t legtöbb vezetője fanat ikus elszántsággal 
akar t felhabzsolni, felszívni a munkáspár tba minden osztályt, minden 
politikai pár to t és akar t egyeduralkodóvá lenni az egész országban» ; 
még ő is megrója e vezéreknek azt a követelését, hogy a választásokat 
mindaddig ki kell tolni, amíg csak a forradalmi pártok többsége nincs 
biztosítva. 

A halogatásra más okuk is van a vezéreknek. Érzik, hogy a köz-
bizalomnak még akkor is el kellett volna már fordulnia tőlük, ha a nem-
zet akaratából nyerték volna is el a ha ta lmat . Néhány hónap alat t 
ugyanis bebizonyították teljes tehetségtelenségüket, vezető szerepre 
való alkalmatlanságukat . Nem tud ták , mihez kezdjenek, hogyan oldják 
meg azokat a nagy felelősséggel járó problémákat, amelyeket egy nemzet 
és állam vezetése vet fel. Perfid könnyelműségüket hallatlan cinizmussal 
be is val lot ták bukásuk u tán az emigrációban. A Károlyi-kormány 
egyik pillére, a munkáspár t i Kunfi miniszter mondot ta : «Jobb- és bal-
oldalastul, kommunisták csakúgy, mint szociáldemokraták szamarak 
voltunk ahhoz, miképpen kell és lehet elkormányozni egy országot. 
Formuláinkkal, el tanult és sokszor rendesen át sem gondolt tanulmá-
nyainkkal nekimentünk az életnek és ja j volt neki, ha nemakar t bele-
gyömöszölődni formuláinkba, vagy hamarosan kicsúszott belőlük». (Az 
Ember, 1920. ápr. 18.) De a hatalomhoz, a jóléthez azért mégis csak 
ragaszkodnak. Erről szépszerével nem tudnak lemondani. Ámbár érzik, 
hogy egy választáson a mérsékelt elemekkel szemben feltétlenül kisebb-
ségben maradnának, nincs annyi lelkiismeretük, becsületérzésük, hogy 
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le is vonják ennek következményeit. Nem, erről náluk szó sem lehet. 
Nyugateurópai ember előtt elképzelhetetlen fordulat történik ekkor. 

Amíg a központi ha ta lmak összeomlásakor az akkori konzervatív 
rendszerrel szemben a demokrácia hangoztatásával ju tnak hatalomra, 
most, csakhogy részük maradjon abból, Oroszországgal szövetkeznek 
és máról-holnapra a demokrácia ellentétét, az ázsiai vörös d ik ta túrá t 
honosít ják meg. A világtörténelemben mindenkor példátlanul fog ma-
radni ez a lépésük. Az megeshet még más államokban is, hogy a de-
mokrácia képviselőit éppen úgy elűzi egy forradalomra tüzelt tömeg, 
mint valamely arisztokratikus kormányzat konzervatív képviselőit. De 
hogy egyik napról a másikra a proletárdiktatúra híveivé legyenek azok, 
akik korábban a demokratikus szabadságjogok hirdetői voltak, s hogy 
legfőképpen ezen diktatúra akt ív kezelői is legyenek, ennek megismétlő-
dése alig képzelhető el. Ehhez az emberi gonoszságnak felülmulhatat-
lanul magas foka szükséges. 

A vörös propaganda Magyarországon már 1918 decemberében 
felütöt te fejét . Ekkor Oroszországból a hadifoglyok ezreivel több agi-
tá tor is hazatért , bőven ellátva orosz pénzzel és moszkvai utasítással. 
Vezérük Kun Béla volt, a háború előtt jelentéktelen vidéki ujságíró és 
csalások mia t t degradált munkásbiztosítópénztári tisztviselő. Az orosz 
népbiztosoknak azonban meghit t munkatársa és ezek által nagyra 
értékelt propagandista. I t thon is csatlakozik hozzá néhány jelentéktelen 
ember ; az egyik egy polgári lap kiadóhivatalának kis tisztviselője, 
a másik ismeretlen nevű ügyvéd, a harmadik kültelki orvos, valameny-
nyien megférhetetlen természetük mia t t a munkáspártból és a szak-
szervezetekből régen kizárt, elégedetlen intellektuel. Mivel a munkásság 
képviselői mellett eddig nem ju to t t ak szóhoz, ellenben nagyfokú érvé-
nyesülési vágy vezette őket, kapva-kapnak a Kun Béla által felkínált 
alkalmon, hogy a munkásságot olyan helyzetbe kergessék bele, amely-
ben az kénytelen elfogadni az ő vezetésüket. 

Ezek az agitátorok sikert egyáltalán nem tudnak felmutatni . 
A polgárság természetszerűleg til takozik működésük ellen, de a mun-
kásság is, amelyre pedig örökösen hivatkoznak beszédeikben, idegen-
kedik tőlük. Csak azokat t u d j á k megnyerni, akik pénzért mindenre 
kaphatók és akciójuk csak azon határokig terjed, ameddig a lélek-
vásárlás lehetősége ezt megengedi. 

Nem «elfogult» polgári író, hanem a szociáldemokrata Garami tol-
lából idézzük ezen működésükre vonatkozólag a következő sorokat : 
«Az Oroszországból hazatérő, o t t pénzzel bőven ellátott bolsevista 
agitátorok pokoli demagógiával és a leglelkiismeretlenebb korrupciót 
terjesztve maguk körül, dolgoztak. Szórták maguk körül a pénzt s így 
kapcsolták magukhoz mindazokat az elemeket, amelyeket a szociál-
demokrata pár t az utolsó évtizedek során korrumpáltságukért magából 
kilökött. Összeférhetetlen természetük és rágalmazásra való haj landó-
ságuk miat t ki voltak közösítve a pártból már évek óta Alpári Gyula, 
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Vágó Béla, Budas László, Szabados Sándor és még egy sereg kétes alak, 
akik most, természetesen, mind kommunis táknak csaptak föl és Kun 
Béla legszűkebb környezetéhez tar toztak. A pártból kivetni való salak-
nak bizonyult emberek tömörültek így Kun Béla köré és aknázták alá 
mind a szociáldemokrata párt , mind a kormány helyzetét. Válogatás 
nélkül minden eszközt fölhasználtak céljaik elérésére. Ahol valami gyön-
géje volt a forradalom utáni kormányzatnak, ahol megoldhatat lan 
problémák akadályai tornyosultak elénk, ot t azonnal munkához lá t tak 
ezek az alakok és igyekeztek a hibát még nagyobbá, a problémát még 
megoldhatatlanabbá tenni. A harctérről hazaözönlött rokkantak serege 
éppúgy eszköz volt céljaik elérésére, mint a munkanélküliség kérdése 
vagy a szocializálás problémája». 

Károlyi kormánya semmi gáta t sem vet propagandájuk elé, de 
azért ők még így is alig muta tha tnak fel valami eredményt, annak 
jeléül, hogy a munkásság idegenül áll velük szemben. A kormány részé-
ről csak csekély erély is gyökerében elfoj that ta volna a kommunista 
mozgalmat, sőt még közvetlen beavatkozása nélkül is belátható időn 
belül diadalmaskodtak volna az életerős társadalmi energiák. A magyar 
munkásság szerencsétlenségére azonban egy olyan ember áll a munkás-
párt élén, aki maga is egyike a Károlyi környezetében legtevékenyebb 
szerepet vivőknek s aki rettegve félti a konzervatív és polgári erők túl-
súlyrajutásától a maga érvényesülését. Kunf i Zsigmond, ez az éleseszű, 
jólképzett kereskedelmi iskolai tanár , Károlyi forradalmi kormányában 
már miniszter és játszva uralkodik a tanulat lan munkásokon éppen úgy, 
mint hiányos műveltségű munkásvezértársain, kik a nehéz tes t imunkát 
végzők köréből önerejükből emelkedtek fel. 

Ez az egy ember a tulajdonképpeni kapocs a Károlyi-kormány és 
a munkáspár t között , ennek ravaszkodása biztosítja azt a látszatot , 
mintha a forradalmi kormány mögött legalább a munkásság állana. 
Mellette hát térbe szorul a többi munkáspárt i miniszter és ál lamtitkár. 
A higgadtabb, belátóbb Garami szóhoz sem ju tha t a diktátor mellett, 
a jelentéktelenebbek meg vakon mennek utána. Ugyanis a munkáspár t -
nak még azok a vezérei is, akik a minisztériumban vezető állásokat nyer-
nek, szűk látókörű, megdöbbentően tanula t lan emberek. Nemcsak az 
iskola nevelő hatásának hiányát bizonyítja írásaiknak minden sora, 
sokkal nagyobb baj , hogy a józan értelemnek és egészséges ítélőképes-
ségnek hihetetlenül alacsony fokán állanak. Világnézetük nem emel-
kedettebb, látókörük nem szélesebb még a hatalom gyakorlásakor sem, 
mint volt utcai agitátor korukban, amikor a hiszékeny munkásságnak 
ismételgették be tanul t frázisaikat. 

A vezérek értelmi súlyával egyenes arányban van különben magá-
nak a munkásságnak számbeli tömege is. A magyar munkásság a föld-
művelő ország lakosságának csak elenyésző hányadá t teszi ki. 1910-ben 
a szociáldemokrata oldalról származó megállapítások szerint a mintegy 
18 millió lakosból csak 401.950 az üzemi munkások száma, de ebből is 
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csak 86.478 az «öntudatos» munkás, aki tagja valamely szakszervezet-
nek. Ezen szakszervezeti tagok száma m u t a t j a a súlytalanságot és jelen-
tőségnélküliséget, amelyet az ipari munkásság Magyarországon az agrár 
jellegű társadalomban képviselt : 1901-ben 9.999, 

1905-ben 71.173, 
1910-ben 86.478, 
1913-ban 100.944. 

Sem értelmi, sem számbeli súlya szerint nem követelhet a magyar 
munkáspár t magának kizárólagos vezetőszerepet. De nem is követelte 
ezt soha. Sajnos, azt nem tud ja megakadályozni, hogy vezére az ő nevé-
ben ne támasszon kielégíthetetlen igényeket. Magatartása, hogy Kunf i t 
nem tagadja meg, érthető. Ez a vezér intelligenciájával uralkodik felette, 
ravaszságával pedig megdöbbentő eredménnyel vezeti félre. 

A fegyverszünet és békekötés közötti hónapok kaotikus viszonyai, 
zavaros, megbízhatatlan hírszolgálata lehetővé teszi számára, hogy az 
európai államok belső helyzetéről és a kommunizmus eszméjének ter-
jedéséről, erősödéséről a valóságtól elütő képet t á r jon állandóan a mun-
kásság elé. Külföldi példákra való hivatkozással, ígéretekkel, kecsegtető 
jövő feltárásával lovalja bele a munkásságot, hogy a polgársággal szem-
ben egyre követelődzőbb legyen. A nemtelen emberi szenvedélyekre 
épít és e szenvedélyek fölkorbácsolása valami forradalmi, nyugtalan 
hangulatot is teremt Magyarországon, olyan hangulatot , amelynek 
végső következményéül tünhet fel Károlyi köztársasági elnöksége, 
noha — éppen ellenkezőleg — a forradalmi lázt mesterségesen h ív ták 
elő a hatalom bitorlásának igazolására. 

Ezernyi ember félrevezetése mellett már igazán gyermekjáték 
Károlyi elbolondítása. A semleges államokba, főleg Svájcba éppen azok 
az ujságírók mennek ki propaganda útra , akik helyette eddig is gondol-
kodtak, akik cikkeit és beszédeit készítették. Ezek pedig most a világ-
forradalom közeli kirobbanásáról, a bolsevizmusnak a győztes Francia-
országban való terjedéséről küldenek célzatos jelentéseket. A tudósí-
tások pedig a korlátolt Károlyinál nemcsak hitelre találnak, hanem egyre 
ösztökélik, hogy maga is a világforradalom apostola legyen. Önhittsége 
és tudat lansága így sodorja őt egyre inkább balra, nagy örömére azok-
nak a munkatársainak, akik az ő segítségével akar ják maguknak vég-
legesen biztosítani a hata lmat . 

1919 január 17-én a Károlyi-kormány félhivatalos közleményben 
bejelentette, hogy «végleg lemondott arról, hogy a választásokat meg-
tart ja». A demokráciával való szakítást jelentette ez a hír, a leplezett 
vörös terror beköszöntését, hogy azután két hónap mulva, mialat t a 
világforradalom esélyeit latolgat ták magukban a munkáspár t vezérei, 
eldobják maszkjukat és nyiltan megmutassák igazi arcukat . 1919 már-
ciusában Kunf i és társai megegyeznek Kun Bélával és a többi vörös 
agitátorral, a proletárdiktatúra kikiáltására és az Oroszországgal való 
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szövetség megkötésére. A magyar államot ezzel a megsemmisülés örvé-
nyébe taszí t ják, de ez őket egyáltalán nem érdekli. Nekik csak a hatalom 
a fontos. Eddig a demokrácia, most a d ikta túra nevében gyakorolják 
azt, de mindkét alkalommal a munkásság kompromittálásával . 

Mennyire nem benső meggyőződés vezette őket, a munkásság sorsa 
mennyire csak önző hatalmi vágyaik kielégítésére szolgáló eszköz volt, 
azt t án legjobban Pogány József példája mu ta t j a . A szociáldemokrata 
párt napilapjának, a Népszavának ez a fő vezércikk írója, 1919 február 
21-én még harcra tüzelte a proletártömegeket a kommunista agitátorok 
ellen, akiket így aposztrofált : «Az úgynevezett kommunisták vezetői, 
akik egytől-egyig nem mások, csak a magyar munkásmozgalom kive-
tettjei, csak olyan alakok, akik vagy tehetség, vagy becsület, vagy 
karakter híj ján nem tud t ak beleilleszkedni a magyar proletármozgalom 
nagy kereteibe, akiket a magyarországi szociáldemokrácia száműzött és 
kikergetett magából — most mint erkölcsbírák, mint fölényes kritikusok, 
mint «kommunista» apostolok merészelnek megjelenni». A felháborodás 
hangján bélyegezte meg el járásukat is, mondván : «Nincsen olyan hit-
ványság, amivel ezek az álkommunisták föl ne próbálták volna kelteni az 
öntudat lan tömegek gyűlölködését és vad ösztöneit». Általános sztrájkra 
hívta fel ellenük a munkásságot — és egy hónap mulva már maga is 
kommunista népbiztos, kiszolgáltatja Kunfival együt t a félrevezetett 
munkásságot Kun Bélának, csakhogy a hatalomról ne kelljen lemondania. 

Az eddigi szürke polgári minisztereket elkergetik, a munkáspárt i 
miniszterek — Garami kivételével — és K u n Béla vörös agitátorai pedig 
népbiztosok lesznek. Most már nincs szükségük többé lepelre, szemük-
ben Károlyi már befejezte hivatását . Félrelökik há t szégyenteljes 
módon, úgy, ahogyan azt megérdemelte, de ahogyan «államfővel» még 
sohasem bán tak azok, akiknek oly nagy szolgálatokat t e t t . Nem érde-
mesítik arra, hogy közöljék vele a szociáldemokraták és bolsevikiek 
közötti tárgyalásokat . A háta mögött mindent elintéznek Kunfiék s 
azután bejelentik neki, hogy ők haj landók átvenni egészen a kormány-
zást. Károlyi ebbe is készséggel beleegyezik. Azt hiszi, hogy ő természe-
tesen köztársasági elnök marad s mert csak ez érdekli őt, a részletek-
kel nagyúri könnyedséggel nem is törődik. Fu t t ában , anélkül, hogy 
átolvasná, aláír egy kiál tványt , amelyben t u d a t j a az országgal, hogy 
a kormányzást a munkásságra bízta. Gyanutlanul ír ja alá a kiált-
ványt , mert hiszen azt legszűkebb környezetének egyik tagja , Kéri Pál 
ujságíró fogalmazza meg. Erre az utolsó gesztusára csak azért van szük-
ség, hogy a polgárság még csak kísérletet se tegyen az ellenállásra és a 
bolseviki népbiztosok minden akadály nélkül vegyék á t a hata lmat . 
Csak másnap t u d j a meg Károlyi, hogy — kedvenc szavai szerint — 
hiába száguldott gyorsvonatsebességgel balfelé, a bolsevikieknek nincs 
szükségük rá s nem maradha t tovább köztársasági elnök. 

A hatalom ekkor már végleg a forradalmi kormányzótanács kezé-
ben volt. 



9 

1919 március 21-én kezdetét vet te a legdurvább abszolutizmus, 
a legkíméletlenebb rémuralom. Ideig-óráig való fennmaradását a mun-
kásság félrevezetésén kívül megkönnyítet te az is, hogy a polgárság nem 
tanusí to t t elég nagy ellenállást vele szemben. Bár konzervatív szellemű 
része természetszerűleg ellenségeként tekintet te kezdettől fogva, szer-
vezkedésében megzavarta másik részének, a radikálisoknak megértő 
vonzódása a kommunizmus iránt. 

A radikálisok vezérük, Jászi Oszkár tanácsát követték. Károlyinak 
ez az egyik legbizalmasabb politikai tanácsadója, aki még az uralomra-
jutás előtti években, midőn a «magyar népköztársaság elnöke» még csak 
egy közjogi ellenzéki frakció vezére volt és midőn még nem volt szó 
bolsevizmusról, sugalmazta annak tet te i t , a proletárdiktatúra kitöré-
sekor a következő tanácsot adta párthíveinek : «A politikai felelősségben 
való részvételt ne vállalják ugyan, de viszont ne szabotáljanak, hanem 
szellemi és az igazgatási munkával támogassák az ú j kommunis ta-
rendszert». Ez a tanács az öngyilkosságot javasolta a polgárságnak ; 
azt a jánlo t ta neki, hogy önként ha j t sa fejét a bárd alá. Jászi később így 
indokolta meg ezt a lépését : «Óriási jelentőséget tu la jdoní to t tam annak, 
hogy a kommunista-rendszer gyakorlatilag kipróbáltassék. Ha sikerül, 
annál jobb : akkor nyitva áll az ú t a fej let tebb világrend felé ; ha nem, 
bár szörnyű áldozatok árán, az orosz és magyar példa felszabadítja az 
emberiséget a kommunista t an zsarnoksága alól». (Magyar Kálvária 
112. l.) 

A «demokratikus» forradalomnak ez az egyik fővezére mindenkor 
hirhedt volt korlátoltságáról, hogy az elméletek emberének tekint i 
magát , aki süket és vak lehet az élet realitásaival szemben, ez az indo-
kolása azonban mégis a döbbenet erejével hat . Azt jelenti ugyanis, hogy 
a magyar középosztálynak úgynevezett progresszív része olyan embert 
vallott vezérének, aki nem átallott egy egész nemzetet odavetni a labo-
ratórium asztalára, hogy ot t beoltassék a kommunizmus szérumával 
s azután mint egy kísérleti nyulat , érzéketlenül, szenvtelenül nézte 
vergődését. Ilyen rosszindulatú emberek j u t t a t t ák Magyarországot a 
bolsevikiek kezei közé . . . 

Nem kommunizmus volt Magyarországon, nem is munkásdikta-
túra . Proletárdiktatúra címén egy maroknyi ember uralkodott és nyomta 
el a polgárságon, meg a parasztságon kívül magát a munkásosztályt is. 

Pár hétnek kellett csak eltelnie és felnyílt a munkások szeme. Az 
események rávezették őket annak felismerésére, hogy nevükben, félre-
vezetésükkel gálád já tékot űztek vezéreik. Még ezt a társadalmi osztályt 
is, amelynek érdekeit pedig kimélték az elv kedvéért a népbiztosok, 
hihetetlen undor és gyűlölet fogta el a dikta túra gyakorlóival szemben. 
A vörös generalissimus, Böhm Vilmos, mondot ta július 5-én egy bizalmas 
értekezleten, amelyen arról volt szó, hogy Kun Béláék terrorjától 
miképpen lehetne megszabadulni : «A f ront és a gyárak munkásai egy-
aránt , már nemcsak elégedetlenek, hanem gyűlölik ezt a rendszert». 
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De ugyanezt be kellett vallania szégyenszemre magának Kun Bélának 
is, a munkástanács azon ülésén, amelyen a hatalomról való lemondását 
jelentette be, mondván : «A proletariátus elégedetlen volt a mi kormány-
zatunkkal szemben és immár a gyárakban hangosan kiabálta minden 
agitáció ellenére, hogy : le a diktatúrával». 

Belülről roskadozott, omladozott már a diktatúra , amidőn a vörös 
hadsereg a románoktól szenvedett vereség következtében felbomlott. 
A veszély pil lanatában a dikta túra gyakorlói, a népbiztosok, magára 
hagyták a munkásságot és augusztus 2-án különvonattal , autókon 
menekültek Ausztriába. Igy lettek emigránsok. Ausztriában ot t ta lá l tak 
már néhányat azok közül, akik a d ik ta túrában nem já tszot tak akt ív 
szerepet, mint Jászi t és néhány társát ; maga Károlyi is elhagyta már 
előbb az országot. Rövidesen követték őket többen is, azok, akiknek 
volt okuk félni az igazságszolgáltató hatóságoktól. 

A d ik ta túra összeomlása u tán a néhány napos munkáspárt i , 
átmeneti Peidl-kormány u tán — amelyben még mérsékeltebb népbiz-
tosok is helyet foglaltak —, a polgárság maga veszi kezébe az ország 
sorsának intézését. A polgári kormány 1920 elején, a legszélesebbkörű 
választói jog alapján, nemzetgyűlési választásokat t a r t , amely a polgári 
pár tok fényes győzelmét hozza meg. A szociáldemokrata pár t , szépít-
getni akarván biztos vereségét, nem vesz részt a választásokon, amelyek-
nek eredménye a forradalmakból kiábrándul t közvéleményt híven 
tükrözi vissza. 

Ez ellen a polgári kormány és nemzetgyűlés által képviselt Magyar-
ország ellen indí t ják meg a külföldre, emigrációba szorult vezérek és 
híveik támadásaikat , egyre megújuló kísérleteket téve arra, hogy ismét 
visszatérhessenek az országba és újból átvehessék a hata lmat . 

II. A vörös orientáció. 
Az emigránsoknak, amikor menekülés közben átlépték a magyar 

ha tár t , nem szorult el szívük. Nem érezték a fá jda lmat , amely elfog 
mindenkit szeretteitől való elválásakor. Nekik senkitől sem kellett 
elválniok ; ők nem a hazát hagyták el. Ez t már rég megtagadták, ki-
gúnyolták, sárba taposták. Már rég elszakították azokat a lá thata t lan 
szálakat, amelyek mindenkit hozzáfűznek a fajhoz, amelyből származott, 
a földhöz, amelyen bölcsője ringott, a családhoz, a környezethez, amely-
ben felnövekedett . Magyarország csak a vadászterületet jelentette 
számukra, ahol eddig jól folyt életük és megtalál ták az áhí tot t élveze-
teket . Minthogy pedig, mint mondják, «az élvezet az élet egyetlen böl-
csessége és igazsága», remélik, hogy más országban még jobban fogják 
érezni magukat , ha az még több élvezetet n y u j t h a t nekik. Lehet tehát , 
hogy végleges a mostani csere, ha az ú j terület alkalmasabb a réginél, de 
az is lehet, hogy visszatérnek még Budapestre, ha a megélhetés másu t t 
nehéznek bizonyul. 
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Az emigránsok lelki állapotának, hangulatának megismeréséhez 
nem kell külön tanulmányokat végeznünk. Bár frivolul, de őszintén 
leírta azt az egyik tollforgató emigráns, Roboz Imre, még 1920-ban, 
amikor az örömtől fuldokolva szemlélte a lábai előtt elterülő, bő zsák-
mánnyal kecsegtető ú j vadászterületet . Amikor feltárul előtte «az egész 
világ minden varázsával és elragadó eshetőségével, amikor megcsapja 
a nagyvilág első szellője és felhörpinti az első kor tyot abból a friss és 
mámorító édességből, amelyből az ember egyszerre felérzi, mind a távoli 
horizontokat, az egész forgó nagyvilágot, az egész felszabadulást és 
újjászületést», — ugyan érdemes-e még szót is vesztegetni az elhagyott 
magyar földre? 

«Drága if júságom szemétdombja, álmaim temetőárka, Budapest 
székesfőváros, kis csirkefogók Eldorádója, mit is sa jnálhatnék belőled? 
Szellemedet, műveltséged, művészetszereteted, előkelőséged, eleganciád, 
eredetiséged, nagystílűséged, becsületes karaktered, vagy tisztesség-
érzetedet s helyes kri t ikádat , mellyel felemeled az érdemeset és elejted 
a méltat lant , közéleti férfiaidat, józsefvárosi angyalaidat és lipótvárosi 
dámáidat? Te tudod, székesfőváros, hogy mindezekért nem érdemes 
megszakadnia a hő kebelnek ! És ne cseréljem-e el a Rákóczi-utat Ber-
linért, a Dob-utcát Párisért, a Kálvin-teret Londonért , a Múzeum-
kertet az olasz tavaszokért , a Belvárosi-kávéház karza tá t az Óceánok 
mérhetetlenségéért, az Astoria IV. emeleti szobáját a newyorki kikö-
tőért , ahová messzire leragyog a World aranykupolája , a Vígszínház 
művésznőjét a csodálatos kis tokiói színésznőkért, akik úgy halnak meg 
a színpadon, hogy az ember megborzong és felzokog ; az írók és hirlap-
írók körét Ceylonért, amely a buddhis ták hite szerint, az első emberpár 
paradicsoma volt és ahol egy szegény magyar matrózfiúból tíz esztendő 
a la t t milliárdos szénkirály lett. Ne cseréljek?» 

A kérdésben már benne van a felelet, még ha nem is mondaná ki 
leplezetlenül «a régi nyomorúságos környezet, unot t kishitűségek és 
barbár állapotok gőgös megtagadása, hetyke lenézése és megvetése». 

Et tő l a megvetett , lenézett országtól volna nehéz ta lán megválni? 
Ó, nem ! Nem érez az emigráns nagyobb kényelmetlenséget, mint amikor 
korábban kedveseit vál tozta t ta . «A válás pedig az asszonyoktól és 
főként a szőke, zöldes szemű és dagadó, fehérkeblű asszonyoktól, szintén 
nehezen ment mindég — foly ta t ja frivol vallomásait koronatanunk — 
ámbár visszapillantva már az útról, megkönnyebbülten sóhaj to t tam fel 
és belát tam, hogy a legmelegebben gratulálhatok magamnak, mert 
ismét sikerült elkövetni életem legokosabb cselekedetét. Egy asszonytól 
megszabadulni ugyanis tiszta haszon. Először : Nem pazarol rá többé 
az ember se pénzt, se szívet, se idegeket, se becsületet. Másodszor : Az 
ember ráköltheti pénzét, szívét, idegeit, becsületét egy új nőre . . .» 

El há t a magyar rögtől ! 
«Pokolba a parasztnak, féregnek való nosztalgiával, tűzre minden, 

minden pesti gondolattal, magyar gonddal, magyar ragadással. Fel a 
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nagy utakra , a nagy próbálkozásra, a csoda nagy idegenbe ! Ott messze 
is süt izzón a nap, ot t is illatos a virág, forró az asszonycsók, zengő a dal 
és csillogó az arany. Mit silbakoljak a rú t magyar tragédia függönye 
előtt? Mit dideregjek gaz és ostoba önmarcangolása lá t tán, mit fáj jon 
nekem a pesti hi tványság kínszenvedése, mit pusztítsam büszke élet-
kedvem, egészséges élniakarásom, jogos emberi nyugalmam a magyar 
pusztulással? Miért legyek jó fia, hü fia egy rossz hazának, hűtlen 
hazának ! H á t a m mögött a magyar t á j : Hadd maradjon. H á t a m mögött 
a pusztulás : hadd pusztuljon. Nem kellettem : nekem se kell. Gyenge 
népem, gyáva népem, hi tvány népség : mi közöm már hozzád. Munka, 
gondolat, szabadság, erő, forradalmi láz : én felétek indulok, előre. Vissza 
se pillantok rátok.» 

«Magyar röggel, magyar szóval, akár sohse találkozzam többé.» 
Ime, ilyen érzéssel hagyta el az emigránsok nagy többsége a magyar 

földet. Még ha ugyanezen érzésüket eláruló más minden t e t tük feledésbe 
merülne is, ez a vallomásuk el tagadhatat lanul bizonyítja, hogy a magyar 
nemzet organizmusába kívülről behatoló káros elem voltak, amelyet 
valóban az utolsó pil lanatban sikerült a magyar f a jnak kivetnie magá-
ból. De azt is bizonyít ja a vallomás, hogy ez az emigráció örökre békében 
hagyta volna Magyarországot, — ha érvényesülését máshol megtalálja. 

Az emigráció másik, kisebb része ellenben már eleve azzal a szán-
dékkal távozot t , hogy az első adandó alkalommal visszatér. Ezek a 
forradalmak vezérkarának tagjai , akik jól t ud ják , hogy sehol oly nagy 
hata lmuk, oly jó dolguk nem lehet a világon, mint Magyarországon volt, 
hol mindenki életével és vagyonával rendelkeztek. Az ő felfogásukat a 
d ik ta túra vezére, Kun Béla fejezte ki a legtalálóbban 1919 augusztus 
1-iki búcsúbeszédében, még Budapesten, mielőtt társaival vonatra 
szállott volna. A ha ta lmat á tadva a munkáspár t mérsékeltebb tagjai 
vezetése a la t t álló kormánynak, ennek működését csak ideiglenesnek, 
átmenetinek minősítette. «Mi ez a la t t az átmeneti idő a la t t — mondot ta 
— félreállunk, hogy ma jd ú ju l t erővel, tapasztalatokkal gazdagabban 
és objektívebb, reálisabb körülmények között egy érettebb proleta-
riátussal ú j harcba kezdjünk, a proletariátus d ikta turá jáér t , új fázisát 
kezdjük meg a nemzetközi proletárforradalomnak.» 

Ez a félre nem érthető kijelentés t ehá t azt mu ta t j a , hogy az 
emigránsoknak nagy többsége, a világgá polyva módra szétszóródni kész 
rész mellett volt egy elszánt csoport, amely minden energiájával a ha ta -
lom visszaszerzésére tör t . 

Magyarországra ez az utóbbi, kisebb számú jelentette a nagyobb 
veszélyt. 

1. A vendégszerető Ausztriában. 

Az emigránsok a szomszédos Ausztriában, főleg Bécsben, ta lá l tak 
szíves fogadtatásra . I t t 1919-ben a kormányt a szocialisták majorizálják, 
akik demokráciát hirdetnek ugyan, de azért rokonszenveznek a bolseviz-
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mussal is. Az osztrák kancellár, Renner és ál lamtitkára : Bauer, a szociál-
demokrata pár t e két kiemelkedő vezére azonban több belátással és 
nagyobb megfontoltsággal rendelkezik, mint a velük rokonszabású 
Kunfi s ezért nem is kockázta t ják meg vakmerően a halálugrást. Óva-
tosságra kényszeríti különben őket Ausztria nehéz közélelmezési hely-
zete is. Tud ják jól, hogy rá vannak utalva a behozatalra s hogy a vasúti 
élelmiszerszállítmányok megállítása és ennek nyomában az éhinség 
napok ala t t véget vetne a d ikta túrának. Hivatalos állásfoglalásuk 
bolsevikiellenes tehát , t i tokban azonban annál nagyobb rokonszenvvel 
fordulnak az emigránsok felé. Mindenkit szívesen fogadnak, minden-
kinek a legteljesebb mozgási szabadságot biztosítják, nem nézve, hogy 
kommunista, szociáldemokrata vagy polgári radikális-e az illető. 

Az osztrák kormány Kun Bélának és társainak, a legkompromittál-
tabb népbiztosoknak, a menedékjogot írásban is biztosítja még a 
magyarországi diktatúra bukása előtt. Egyedül azt köti ki, hogy a 
menekült népbiztosok ne fejtsenek ki politikai ténykedést Ausztriában. 
Elővigyázatosságra valló kikötés, amelyre az a tapasztalata ösztönözte, 
hogy a magyar népbiztosok uralmok ala t t bécsi követjeik által állandóan 
a dikta túra kikiáltására izgatták az osztrák proletariátust. A feltétel 
megtar tását azonban már éppen nem követeli meg szigorúan. 

A legexponáltabb népbiztosok és családtagjaik egyelőre nem Bécs-
ben telepednek meg, mert i t t testi épségük sem volna biztonságban. 
A polgári lakosság gyűlöli őket, éppen mert az ő bőrére akar ták az osztrák 
fővárost a bolsevizmusba belekergetni, de éppen így jó okuk van óvakodni 
a kiábrándult és koldusbotra j u t t a to t t magyar munkásoktól is. Lakó-
helyükül az udvarias, megértő osztrák kormány Graf van der Straaten-
nak, az alsóausztriai Karlstein faluban nagy park közepén álló tágas 
kastélyát jelöli ki. A falu és a környék lakossága gyűlölettől eltelve, 
görbe szemmel nézi az «előkelő idegeneket», akik panaszkodtak is eleget, 
hogy a bántalmazásoktól félve, nem mernek a kastélyon kívül muta t -
kozni. Az osztrák kormány azonban vigyáz álmukra ; állandó őrséget 
t a r t a kastély környékén, hogy a bolsevikiellenes parasztok és a bosszú-
tól fű tve odasiető magyarok támadásaival szemben megvédelmezze őket. 
Mert az őrség csak porhintés a világ szemébe, mintha Karlstein internáló 
hely volna. 

A valóságban Kun Béla és társai minden ellenőrzéstől mentesen, 
feszélyezetlenül fogadhat tak látogatókat , nyi latkozhat tak az őket fel-
kereső idegen ujságírók előtt és i rányí tha t ták embereik működését. 
Kun Béla maga bevallotta, hogy sehol és soha életében nem fe j the te t t 
ki nyugodtabban működést, mint éppen Karlsteinben. Állandó összekötte-
tésben volt kurirok ú t j án Bécscsel, Prágával, Berlinnel, Moszkvával, 
ahonnan agitációjához megkapta a szükséges pénzt s ahová tanulmá-
nyait, beszámolóit küldötte az ot tani Vörös Ujság részére. Az osztrák 
kommunisták vezére, Toman, személyesen já r t kint nála «Kasparek» 
néven, vele együt t t e t t ot t látogatást Milanónak akkori szélső szocialista 
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polgármestere is. Lenin szikratávirata Kunhoz, Danneberg és más 
szocialista vezérek látogatásai már az osztrák nemzeti tanácsban is 
annyira feltüntek, hogy interpellációra és annak a vádnak a hangozta-
tására ad tak alkalmat, hogy a magyar népbiztosoknak ez a nagy pár t -
fogása tulajdonképpen bujkáló bolsevizmus, leplezett tanácsköztársaság. 

Kun Béla és társai az osztrák kormány jóvoltából így zavartalan 
nyugalomban elmélkedhetnek uralmuknak letünt dicsteljes napjain és 
marad bőven idejük emlékirataik megszerkesztésére is. Ezeket a köny-
veket magyarországi működésük igazolására szánják, de egyszersmind 
a tanulságokat is le akar ják vonni, hogyha még egyszer kezükbe kerül 
a hatalom, ne kövessék el azokat a hibákat , amelyek mia t t sietve kellett 
Magyarországból menekülniök. Miként a proletárdiktatúra gyakorlása 
alkalmával — Kun Béla szavai szerint — «mindenkor, szinte doktri-
nárius módon, úgy fogták fel a forradalmat, mint a nemzetközi proletár-
forradalom egy részét és szempontjaik sohasem voltak valami magyar 
szempontok, hanem mindenkor a nemzetközi proletárforradalom szem-
pontjai», úgy most is hideg nyugalommal taglal ják, hogyan szenvedett 
a magyar társadalom intézkedéseik súlya alat t . 

A világforradalom apostolainak mondják magukat s a magyar 
állam szervezetének szétrombolása, ez a Herostratosi művük csak annyi-
ban érdekli most már őket, amennyiben az tanulságokat nyu j tha t rom-
bolásuknak más államokban nagyobb sikerrel való folytatására. Hang-
súlyozottan ilyen agitátorképző célzattal ismerteti Varga Jenő, a szo-
ciális termelés népbiztosa a proletárdiktatúra közgazdasági életét «Die 
wirtschaftspolitischen Probleme der proletarischen Diktatur» című 
könyvében, amely nem is tévesztette el célját ; a kommunisták bizo-
nyára nagy haszonnal forgat ták, legalább erre látszik mutatni , hogy a 
könyv Berlinben, ma jd 1921-ben Oroszországban ú jabb kiadást ért. 
Rákos Ferenc, igazságügyi népbiztos és a budapesti forradalmi törvény-
szék elnöke, hasonló taní tó céllal rajzolja meg «Revolutionäre Gerichts-
barkeit» címmel a szovjet igazságszolgáltató működését, követendő 
példa gyanánt emelve ki, hogy «a proletárbírák prakszisban nem bün-
te t ték a házasságtörést és a homoszekszualitást.» 

Nem kevésbbé tanulságosak azok a könyvek, amelyekben a nép-
biztosok a magyarországi kommunisták működését és uralomrajutását 
vázolják. Ezek közül Szántó Béla hadügyi népbiztos könyve, az «Osztály-
harcok és proletárdiktatúra Magyarországon» a bécsi német kiadáson 
kívül Moszkvában, illetőleg Petrogradon is megjelent magyarul és néme-
tül. Mondanunk sem kell, hogy szerinte az 1918 elejétől kezdve egyre 
erősödő forradalmi szellem határozta meg az események menetét , 
ragadta magával a munkásságot s az írónak és társainak egyetlen tény-
kedése arra szorítkozott, hogy ezt a forradalmi szellemet minden erejük 
megfeszítésével terjeszthessék. A történeti ku ta tás a fejleményeknek 
ugyan egészen más indító okait t á r t a fel, megállapította például, hogy a 
kommunista agitátorok megvesztegették az egyes gyárak hangadó mun-
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kásait és így szerezték híveiket az európai forradalmak történetében 
eleddig ismeretlen eszközzel, a két előadás közül azonban Moszkva, 
a I I I . Internationale, a neki kellemesebb Szántó-félét fogadja el hiteles-
nek és parancsolja rá hatalmi szóval a kötelékébe tartozó proletároknak : 
Igy tör tént , így kell hinned ; sic volo, sic iubeo . . . 

Az orosz szovjet vezetői ugyanis a magyar proletárdiktatúrában 
világforradalmi elméleteik valóraválását lá t ják s mert Oroszországban 
uralmukat a proletariátus akaratából származónak mondják, hasonló 
fikcióval kell magyarázniok a magyar fejleményeket is. Ilyen tetszetős 
magyarázatot kapván Szántó könyvében, ahhoz szívesen ír előszót az 
egyik nagy szerepet játszó orosz népbiztos, Radek Károly, külön is 
hangsúlyozván, hogy «a tanácsdiktatúra Magyarországon is a prole-
tar iátus forradalmi osztályharcának eredménye volt». 

Az orosz és a magyar népbiztosok érdekei tehá t egymásra ta lá l tak 
a mult megszépítésében. Az ügyes Kun Béla, kinek elég oka volt félni 
Moszkva neheztelésétől, nem is késett alaposan kiaknázni ezt a helyzetet. 
A bukás következtében sa já t társai előtt megtépázott tekintélyének 
megszilárdítására azonnal lenyomatja Radek, Zinovjev és a I I I . Inter-
nacionale nyugateurópai t i tkárságának a magyar proletárdiktatúráról 
nyilvánított elismerő véleményeit «Mit mond a I I I . Internationale a 
magyarországi proletárforradalomhoz?» címen és így közhírré téve a 
felmentő verdikt t , a jövőre vonatkozólag sietve adja ki azt a jelszót, 
amelyről eleve biztosan tud ja , hogy az Moszkva tetszésével találkozik. 

«A kommunisták feladata : lángra lobbantani a parazsat, hogy 
fölégesse a fehér terror egész szervezetét. Legközelebbi teendő : az 
önkritika és forradalmi harcos társaink kri t ikája által nyu j to t t tanul-
ságok felhasználásával kiépíteni forradalmi szervezeteinket ; minden 
áldozat árán öntudatos forradalom akarássá és cselekvéssé sűrűsíteni 
a magyarországi ipari munkásság és földműves szegénység forradalom-
várását.» 

Kun Béla sa já t szereplésének igazolásával külön röpiratban is fog-
lalkozott, amelyet «Forradalomról forradalomra» címmel még 1919 őszén 
írt. Ez tulajdonképpen beszámolónak készült, de már alcíme is : «A kom-
munisták feladatai Magyarországon», az említett kritikai tanulságoknak 
az értékesítésére céloz. Krit ikával valóban találkozunk a füzetben, de ez 
egyáltalán nem a szerző sa já t személyére vonatkozik. A kritikával egy-
kori társai t illeti, Kunf i t és a szociáldemokrata pár t többi vezérét, akik-
nek szabotálása buk ta t t a meg — szerinte — a dikta túrá t Magyar-
országon. 

Az első pillanatban érthetetlennek látszik, hogy Kun Béla éppen 
azokat vádolja, akiknek opportunizmusa a hatalom birtokába j u t t a t t a 
s akikkel a legutolsó percig együtt működöt t . A bűnbakra azonban szük-
sége van, mert különben önmagát és az egész bolseviki terror-rendszert 
kellene az összeomlás okozójául feltüntetnie. Minthogy pedig ezt a jövő 
és a világforradalom érdekében nem teheti meg s mert Oroszországban 
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a bolsevikieknek a polgári osztályon kívül a jobboldali szocialistákat, 
a mensevikieket is ki kellett irtaniok, ő is a szocialistákat jelöli meg a dik-
ta tú ra legnagyobb ellenségei gyanánt . Igaz, hogy az elmult hónapok 
története épen az ellenkezőjét bizonyítja ; igaz, hogy mindenki tud ja , 
hogy Kunfi és társai nem tanusí to t tak menseviki ellenállást — mindez 
azonban nem zavar ja Kun t . 

Az orosz analógia megbékíti Moszkvát, mert elégtétellel állapít-
ha t ja meg, hogy a dikta túra még ma is megvolna Magyarországon, ha 
a jobboldali szocialistákat a kommunisták idejekorán lámpavasra 
akasz to t ták volna s mert e tanulság bir tokában megnyugvással gondol-
hat vissza az általa felkoncolt orosz mensevikiek ezreire. Kun Béla 
szerencsés kézzel választotta t ehá t ki a rgumentumát . Amint kiderül, 
hogy Moszkvának tetszik ez az érv, sajtóinasa, Rudas László azonnal 
hosszú röpiratban variálja ezt a jó témát . «A szakadás okmányai. Adalé-
kok a magyarországi proletárdiktatúra bukásához» kiméletlenül ki-
pellengérezi a szociáldemokraták állásfoglalásainak okait. «A független 
szocialisták aknáka t rak tak a világforradalom Budapest felé törő 
hajója ú t jába , de rögtön beszálltak, mihelyt az oda ezek ellenére meg-
érkezett és félrelökték az útból azokat a kommunis tákat , akik e forra-
dalomért küzdöt tek és szenvedtek. Ám menekültek a hajóról, mihelyt 
az egy helyen léket kapot t és t agad ják körömszakadásig, hogy ők is 
voltak annak utasai, még pedig önként beszállt utasai — ha ez nem 
árulás, há t ugyan mi az árulás?» 

A Kunfi , Rudas és Szántó röpirataiban nyiltan kimondott takt ika 
tehá t a következő : a proletariátust szakításra bírni a szociáldemokráciá-
val és rávenni, hogy tudatos küzdelemben, a kommunisták vezérsége 
a la t t tör jön a dikta túrára . A közvetlenül a kommunistákra váró fel-
adato t Kun Béla ismét a következőképpen fogalmazza meg : illegális, 
földalatti pár to t kell alakítani, amelynek eszközei a társadalmi rend 
átalakítására természetesen nem lehetnek törvényesek, sem alkotmá-
nyosak s amelynek az erőszak alkalmazásával kell a tömegakciókat, 
a proletariátus fegyveres fölkelését előkészíteni. Ebbe a kommunista 
pár tba csak megbízhatók vehetők fel, erősen válogatva. Minden gyár-
ban, minden munkahelyen kommunista szervezetet létesíteni, ezeket 
kiépíteni, kiszélesíteni : ez a pillanat legelsőrendű feladata. A pár tban 
pedig szigorú centralizációt kell megvalósítani, mert csak az egységesen 
irányítot t tömegakciók lehetnek eredményesek. 

Ezeket a könyveket magyar és német nyelven egyaránt terjesztik 
s bennük a történet i tények meghamisításával, rabulisztikával igazolják 
önmagukat . Mint a világforradalom félelem és gáncsnélküli lovagjai 
tünnek föl és a sikertelenség ódiumát elhárí t ják magukról. 

Vádolnak magukon kívül mindenkit , még a félrevezetett, becsa-
pot t magyar munkásságot is. Akik örökké a barrikádokon vívandó 
utolsó nagy harcról szavaltak, de akiknek legelső gondjuk életük bizton-
ságba helyezése volt, azok mertek most a nyugodt kényelemben hipok-
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rata arccal pálcát törni a magyar proletárok magatar tása felett . Mint 
Szántó, aki a következőket írta : «A proletariátus harc és áldozat nélkül 
ju to t t a hatalomhoz, hiányzott t ehá t belőle a belső áldozatkészség. Lel-
kesedett ugyan a diktatúráért , de szenvedésekről, nélkülözésekről, 
áldozatokról nem akar t hallani». Vagy Rudas László, kinek egyetlen 
vakmerő forradalmárte t te az volt, hogy a diktatúra a la t t Magyar-
országból Moszkvába utazott , így bélyegzi azt meg : «A proletariátus 
maga mondot t le diktatúrájáról . Nem harccal szerezte, nem volt ha j -
landó harcban megvédeni. A forradalmi nekilendülés rövid szakasza 
után nem tud t a elviselni a szenvedést, melyet minden forradalom okoz, 
nem t u d t a eltűrni a hibákat , nem tud t a következetesen a forradalom 
nagy elveit szemmel ta r tan i és elkedvetlenedett az apró hibákon, melyek 
minden forradalommal velejárnak». 

Ezeken az önigazoló visszaemlékezéseken kívül, amelyek propa-
ganda jellegűek is, amennyiben a mult tanulságait azzal a céllal ismer-
tetik, hogy azok a jövőre vonatkozólag okulásul szolgáljanak, a közvet-
len saj tópropagandára két organumot szerveznek az emigráns bolse-
vikiek. «Internationale» címmel «kommunista tudományos folyóiratot» 
indítanak 1920 legelején, amely a magyarnyelvű példány homlokán 
levő felirat szerint egyidejűleg még négy nyelven, úgymint olasz, német, 
szerb-horvát és román nyelven is megjelent. A cikkeket a volt népbiz-
tosok álnév a la t t í r ják. 

Jellemző szerénységükre és t i tkon ápolt nagyravágyásukra az a 
mód, ahogyan álneveiket kiválasztották. Bár Kun Béla könnyen ellep-
lezhette volna magát azzal, hogy ismét régi nevét veszi fel és Kohn 
Ábelnek írja magát , ő egy tősgyökeres magyar gentry-nevet választ 
és Kolozsváry Balázsnak nevezi magát azon város után, ahol a háború 
előtt élt. Varga Jenő igénytelenebb, egyszerűen lefordítja nevét németre 
és mint Eugen Schuster szerepel, Rudas László pedig orosz nevet választ 
és túltesz még mesterén is : ő, a proletár, aki a diktatúra a la t t a Vörös 
Ujságot szerkesztette, ím', nevének kiválasztásában arisztokratikus 
haj lamokat árul el, az egyik legelőkelőbb és leggazdagabb orosz hercegi 
család nevét, a Rasumovsky nevet véve fel. 

Ezen a nagyhangú «tudományos» revün kívül szerkesztenek a 
tömeghez szóló napilapot is. Az osztrák kommunista pár t lapjának, 
a németül megjelenő «Rote Fahne»-nak utolsó oldala «Vörös Ujság» 
nevet nyer és i t t hozzák napvilágra a tömegekhez szóló, azok hétköznapi 
nyelvén irott cikkeiket. Ezek a cikkek felkelésre, lázadásra uszítanak. 
Az európai államok belső helyzetének egyoldalú, hamis ismertetéséből, 
a világgazdaságnak krit ikusnak rajzolt válságából bonyolódott követ-
keztetésekkel, — amelyek éppen az ellenőrzésre képtelen tömegek félre-
vezetésére szolgálnak — vonják le napról-napra végső következtetésü-
ket : a forradalom fel tar tóztathatat lanul , mérföldes csizmákkal köze-
ledik. «A fejlődés hulláma ma a forradalomé ; az idei év tavasza a győztes 
forradalom tavasza lesz.» (1920 febr. 4.) 

Napkelet 2 
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Igy iparkodnak beleszuggerálni a tömegbe, hogy egyrészt kikerül-
hetetlen végzet ha ta lmában van, amely akarva-nemakarva a régi világ 
megdöntését fogja kikényszeríteni s hogy másrészt az eljövendő új világ-
nak ők az apostolai. Ezeken az általános cikkeken kívül reagálnak a 
mindennapi eseményekre is. Állandóan t á m a d j á k a magyarországi 
munkásokat , amiért azok nem akarnak róluk tudni , de éppen így t ámad-
ják a velük nem mindenben egyetértő emigránsokat is. 

E folyóiratban és napilapban napfényre ju tó működésük mellett 
nem kisebb arányú tevékenységet fejtenek ki a föld alat t . Céljuk az, 
hogy otthon, Magyarországon kiépítsék a forradalmi gócpontokat, 
ahonnan a ha ta lmat kedvező alkalommal megint megszerezhetik. A fő-
városban és az egyes vidék ipari centrumokban létesítenek ilyen köz-
pontokat és ezeket — egy 1920 május 30-iki beszámolójuk szerint — 
sikerült is Ausztriából «rendszeres kapcsolatba összefoglalni, megerősí-
teni és kifejleszteni», úgyhogy egyre gyarapodó, illegális szervezet ala-
kulhatot t . Amíg így megint készenlétbe helyezik embereiket, hogy azok 
adandó alkalommal megragadják a kormánygyeplőket, az alkalmat erre 
erőszakos, mesterséges módon is siettetni akar ják . 

Jól t u d j á k és érzik, hogy békés viszonyok között semmit sem 
remélhetnek, ezért minden igyekvésük a helyzet felborítása, a belső 
ellentétek szítása. Röplapokat, kisebb röpiratokat szerkesztenek, egy-
szer a szabad királyválasztók, másszor a legitimisták nevében ; a föld-
mívelő nép indula tá t a polgárság ellen akar ják felkorbácsolni, a mun-
kásságét meg mindket tő ellen. Ma az antiszemiták nevében ír ják röp-
céduláikat, holnap pedig a zsidóbarátok nevében. A főcél mindenüt t 
a belső ellentétek mélyítése, hogy a felfordulás lehetséges legyen. Ezek-
kel a röplapokkal elárasztják az országot. A magyar rendőrség nap-nap 
mellett talál a bécsi vonatok és hajók re j te t t fülkéiben, ár ta t lan külsejű 
postacsomagjaiban ilyen röplapokat százszámra. 

Ennek a báránybőrbe b u j t a t o t t félrevezető munkának irányítását 
Landler Jenő vezette, aki a diktatúra utolsó napjaiban a vörös hadsereg 
főparancsnoka volt. Működését nagy sikerrel i rányítot ta , úgyhogy Kun 
Béla már 1919 decemberében megelégedéssel számolhatott be Moszkvá-
ban a «lehetőség szerint sok» röpirat kiadásáról és e propaganda hatá-
sáról, a bomlásnak Magyarországon mutatkozó jeleiről. Á magyar kor-
mány éberségén mult , hogy e propagandának mégsem lettek veszélye-
sebb következményei. A postacsomagokon kívül a csendőrök kezébe 
kerül néha egy-egy kommunista emisszárius is, akik t i tkos megbizatással 
jönnek Bécsből. Ezek a szerencsétlenek, mint Vadas Márton és Andor szo-
morú végre ju tnak az akkori túlérzékeny időkben, vérük azonban azok-
nak fejére száll, akik «internáltságuknak» jól védett , biztos menedékhelyé-
ről, a sa já t életüket kimélve, másokét oly könnyen kockára te t ték. 

Az osztrák szocialista kormány csendesen nézi Kun Béláéknak 
ezt a széleskörű akcióját. Korlátokat egyáltalán nem vet neki, ami 
azokat csak jobban fölbátorí t ja. Amikor Rákosi Mátyás exnépbiztos 
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1920 május 1-én az osztrák kommunisták előtt nagy beszédet ta r t , még 
pedig már az osztrák állam ellen forduló éllel, a bécsi rendőrség is meg-
mozdul, le tar tózta t ja és Steinhofba szállítja őt. De ez a határozot t fel-
lépés is csak porhintés a világ szemébe. Arra már ismét nem ügyel a 
rendőrség, hogy Rákosi pár nap mulva akadály nélkül egyszerűen 
elhagyja internálási helyét, vonatra ül és elutazik Oroszországba, ahol 
június 20-án hosszú cikket ír a moszkvai Vörös Ujságba a magyarországi 
helyzetről. 

Ugyanilyen elnéző a szocialista kormány a többi magyar népbiz-
tossal szemben is. 1920 február jának elején Karlsteinben már csak heten 
maradtak , a többiek lassan mind behuzódtak Bécsbe, ahol még feszélye-
zetlenebbül dolgozhattak. Pedig az osztrák kormány éppen nem mente-
getődzhetett azzal, hogy kényszerhelyzetben van és hogy a közvélemény 
nyomása alat t cselekszik. Ez a közvélemény leplezetlenül megmuta t ta 
igazi arculatát akkor, amidőn, 1920 február elején, Kun Béla kórházba 
kívánkozott . Stockerauba, egy kis alsóausztriai városba szállították be, 
ahol egy rendőrbiztos ügyelt reá. Amikor a városka lakói tudomást 
szereztek, hogy a gyűlölt bolseviki kórházukban van, negyventagú kül-
döttséggel keresték fel február 11-én a bécsi rendőrfőnököt és követelték 
két nap alat t i elszállítását, azzal fenyegetődzve, hogy ellenkező esetben 
e határidő letelte u tán hata lmukba kerítik és a magyar határra viszik. 
Az osztrák kormánynak a magyar kommunistákkal szemben tanusí to t t 
szerfölött megértő bánásmódja, különben nyilt közbelépésre kényszerí-
te t te a bécsi olasz missziót, amely 1920 áprilisában t i l takozott a nép-
biztosok szabadonbocsátása ellen. Erre a kormány Kun Bélát és néhány 
társá t kénytelen-kelletlen a Bécs tőszomszédságában lévő steinhoffi 
elmegyógyintézetbe vitette, ahol mint egy jól berendezett szanatórium-
ban élhettek és érintkezhettek továbbra is a külvilággal. 

A magyar hatóságok ismételten kérték Kun Béla és társai ki-
adatását , minthogy ellenük a bíróság előtt az államügyészség nemcsak 
politikai, hanem közönséges bűncselekmények mia t t is keresetet indí-
to t t . A bécsi főtörvényszék, Ausztria legfőbb igazságszolgáltató fóruma, 
ezt a kérést jogosnak ismerte el, az osztrák kormány azonban meg-
tagadta teljesítését. Érvelése eléggé feltünő volt. Ez t az érvelést Bauer 
1920 január jában a Nationalratban úgy fogalmazta meg, hogy a kiadást 
nemcsak politikai deliktumoknál kell megtagadni, hanem ot t is, ahol 
politikai deliktummal bűncselekmény függ össze. 

A magyar kormányra Kun Béla sorsa ettől az igazságszolgáltatási 
eljárástól eltekintve sem volt közömbös. Oroszországban ugyanis a 
magyar hadifoglyoknak ezrei éltek, akik a forradalmak és a bolsevizmus 
miat t nem tud t ak még visszatérni. Ezeknek sorsára köteles gondos-
kodással kellett Magyarországnak ügyelnie, nem volt azonban kezében 
semmiféle eszköz, amellyel a moszkvai kormányra ha tha to t t volna. 
Kun Béla já tszhat ta volna a tusz szerepét, az ő személye garantá lhat ta 
volna a hadifoglyok életét. 

2* 
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De ugyanezen hadifoglyok miat t Leninnek is szüksége volt Kun 
Bélára. 1920 tavaszán már folyamatban voltak a vörös hadsereg katonai 
előkészületei Lengyelország megtámadására. Ennek a had já ra tnak a 
kimenetelétől sok függött ; nemcsak Lengyelország, hanem egész Közép-
Európa sorsa is. Az orosz hadsereg egy részének már ki volt osztva a 
feladat, hogy a lengyel és ukrán seregek szétszórása u tán Magyarország, 
mint az egyetlen középeurópai antibolseviki ország ellen induljon. Ennél 
a hadseregnél vá r t nagy szerep Kun Bélára. Egyrészt, hogy a magyar 
hadifoglyokat vezesse, ha lehet, sa já t hazá juk ellen, másrészt pedig, 
hogy nevével rémületet keltsen Magyarországon és uralomra segítse 
az ot t t i tokban szervezkedő bolsevikieket. 

Az osztrák szocialista kormánynak, ta lán az orosz hadjára t tó l is 
rettegve, nem volt elég bátorsága, hogy a magyar nemzet érdekei mellé 
álljon. A mód, ahogyan szorongatott helyzetéből ki akar t kerülni, éppen-
séggel nem mondható nyil tnak és férfiasnak. A szó szoros értelmében 
kiszöktette Kun Bélát. 1920 július 5-én Oroszországgal egyességet kötöt t , 
amelyben kötelezettséget vállalt arra vonatkozólag, hogy a volt magyar 
népbiztosok számára nemcsak biztosítja a szabad elutazást Oroszor-
szágba, hanem azt a leggyorsabban, minden célravezető eszközzel 
lehetővé teszi. Minthogy Lengyelország vonakodot t engedélyt adni az 
átutazásra, felmerült az olasz kommunisták segítségével Trieszten és 
Odesszán keresztül való menekülés terve. A milánói polgármester és az 
olasz kommunisták látogatása már ezzel a céllal tör tént . Az olasz katonai 
misszió azonban idejekorán vétót mondot t a szöktetésnek. 

Renner kancellárnak tehá t más, ravaszabb módhoz kellett folya-
modnia Egy oroszországba hazaindított hadifogolyszállítmányba csem-
pészteti be Kun Bélát egyik társával együt t s azután július 18-án Cseh-
országon át vasúton ú tnak indít ja őket Stett in felé. A titkolódzásra 
szükség volt a német kormány álláspontja mia t t is. Németország ugyanis 
előzőleg már ismételten visszautasította az osztrák kormánynak berlini 
követe által előterjesztett azon kérését, hogy Kun Béla német területen á t 
menekülhessen ki Oroszországba. A hadifogolyszállítmány akadály-
talanul ju t el a keletitengeri Swienemündeig, i t t azonban július 21-én 
az ellenőrző tisztviselő ébersége felfedi a ravasz csalást. A német ható-
ságok visszatar t ják az egész hadifogolyszállítmányt, arra hivatkozva, 
hogy Ausztria csak hadifoglyok szállítására kért engedélyt, Kun Béla 
és társa pedig politikai foglyok. Már komolyan szóba kerül, hogy vissza-
viszik Ausztriába. 

A magyar kormány az események hírére azonnal ú tnak indí t ja 
kur i r já t a kiadatási megkereséssel, ez a kurir azonban elkésve érkezik. 
Megérkezése napján, július 29-én, csak órákkal előzőleg, a német kor-
mány már szabadon bocsátotta Kun Bélát, arra hivatkozva, hogy a 
magyar kormány nem ju t t a t t a el hozzá idejében kérelmét. A valódi ok 
azonban, természetesen, más volt. Simons német birodalmi külügy-
miniszter ugyanekkor a parlamentben nagy oroszbarát beszédet t a r to t t 



21 

s ez a beszéd Kun Béla, Leninék ezen kedvencének szabadonbocsátásá-
val együt t Németország előzékenységét volt hivatva bizonyítani a 
szovjettel szemben. Úgylátszik, nem ok nélkül kereste a közvélemény 
Simons viselkedésének magyarázatá t a német elektromos nagyipar azon 
törekvésében, hogy Oroszországban piacot találjon és az orosz nagy-
iparral kapcsolatba lépjen. Simons legalább minisztersége előtt vezető 
szerepet já tszot t a német elektromos iparban, Krasszin, az orosz nép-
biztos pedig Pétervárot t korábban szintén egy német elektromos cég 
igazgatója volt. Ilyen nagy materialis érdekek találkozásánál ugyan ki 
gondolt volna a kis Magyarország kérésének jogosságára? 

Ez a Magyarország az osztrák kormány eljárásával egy lesujtó 
tapaszta la t ta l lett gazdagabb. Annál inkább megnövelte Kun Béla 
szabadonbocsátása a magyar bolsevikiek önérzetét és új , hathatós érvet 
adot t kezükbe a munkásság félrevezetéséhez. A bécsi emigránsok nem 
is késtek lapjukban fennhangon hirdetni : «A kommunis ták ma már 
a proletariátus védelme alat t állanak az egész világon. A proletariá-
tus ma már a világforradalmat hirdető kommunis tákban ösztönszerűen 
igazi vezéreit lá t ja , akiknek sorsa az ő sorsa. A kommunis táknak a 
proletariatus által mindenüt t való megvédelmezése is jelzi a kommu-
nizmus diadalmas térfoglalását». (Proletár, 1920 aug. 5.) 

Kun Béla most már akadály nélkül ju to t t el Moszkvába. I t t azzal 
a tisztelettel és ünnepléssel fogadták, amely kijár a vakmerőnek, ki 
sikerrel t ud t a a kommunista taní tásokat az életben megvalósítani és a 
vörös propaganda eszközeivel — bár ideig-óráig — de mégis d ik ta túrá t 
t udo t t szervezni. A szovjet elnöksége, a kommunista párt , a szakszer-
vezetek és a vörös hadsereg, Oroszország urainak képviselői vá r ták őt 
üdvözleteikkel a moszkvai pályaudvaron, ma jd fontos vezető meg-
bizatással azonnal a déli orosz hadsereghez osztották be. Politikai meg-
bizott let t annál a seregnél, amelynek feladata az Ukrajna, majd a 
Közép-Európa, elsősorban Magyarország elleni offenziva. 

Mályusz Elemér. 

ŐSZ A KERTBEN. 

Kerek márványasztal a kertben, 
vadgesztenyeágak alatt, — 
ráborulnak körül a székek, 
mintha siratnák a nyarat. 

Könnyek tócsája tükrözik tán 
a síma, hűs márványlapon, 
a felhőfátylon, sárgalombon 
átmosolygó őszi napon. 

Könnybenázó kedves kezek tán 
az asztalrahullt levelek. — 
Kérdés, amelyre halk, lemondó 
lombsuttogás a felelet . . . Erdélyi József. 
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