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A Duna menti népek története rendkívül gazdag olyan hagyományokban, 
amelyek magyarok, délszlávok, románok, csehek, szlovákok és kárpátukrá
nok évszázados harcának emlékét őrzik a nemzeti függetlenségért és a tár
sadalmi felszabadulásért. E népek legjobbjai saját és idegen elnyomóik (törö
kök, Habsburgok, német imperialisták) elleni harcukban nem egyszer közö
sen fogtak fegyvert, hogy népük puszta fennmaradását, nemzeti fejlődésé
nek lehetőségét biztosítsák és az osztálykizsákmányolás adott formájának 
megsemmisítését megkíséreljék. S ha e küzdelmek sokszor véres kudarcba 
is fulladtak és az idegen hódítók, valamint hazai csatlósaik felül is kereked
tek, a harcolókat felváltó nemzedékek apáik hősi példájából merítettek erőt 
népük felszabadulásáért folytatott további küzdelmükben. 

A Duna-medencében élő népek közös harcában megtisztelő helyet foglal 
el az Osztrák—Magyar Monarchia osztály- és nemzetelnyomó államrendsze
rének elpusztításáért és az első imperialista világháború befejezéséért, a 
béke megteremtéséért folytatott küzdelem, amely — megtermékenyítve a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom eszméitől és példájától, és kihasz
nálva a Monarchia katonai vereségét — 1918 októberében az elnyomott népek 
győztes nemzeti (polgári demokratikus) forradalmaiban oldódott fel és a 
Habsurg-állam romjain olyan utódállamok (Csehszlovákia, Magyarország, 
Jugoszlávia, Ausztria, Románia, Lengyelország) kialakulását eredményezte, 
melyek a kapitalista osztályelnyomás viszonyai között ugyan, de az önálló 
nemzeti fejlődés lehetőségét biztosították. 

Az Osztrák—Magyar Monarchia pusztulásában az osztály- és nemzeti el
nyomást belsőleg és külsőleg fenntartani hivatott legnagyobb fegyveres erő, 
a háború végén mintegy 4,5 millió főt kitevő hadsereg kiemelkedő szerepet 
játszott: a Monarchia fegyveres megdöntéséért és a békéért harcoló tömege
ket —• amelyek vezető ereje a munkásosztály volt — nemcsak azáltal segí
tette, hogy az elnyomó államhatalom oldaláról fokozatosan levált, hanem a 
forradalmi munkásosztály s egyéb dolgozó tömegek szövetségeseként, a for
radalmak győzelmét a fegyverek erejével biztosította. 

A fegyveres erőnek eme történelmi feladathoz való felzárkózása és annak 
megoldásában játszott szerepe ugyanannak a forradalmi fejlődésnek az 
eredménye volt, amelyen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után a 
dolgozó tömegek, elsősorban a munkásosztály keresztülmentek. A forradalmi 
katonatömegek eljutása a forradalmakig vereségekkel teli forradalmi moz
galmakon, lázadásokon és felkeléseken vezetett keresztül. Ezek a régi had-
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sereg kereteinek felbomlasztásához szükséges és a forradalmak győztes meg
vívását biztosító harci módszerek és formák elsajátításának véres áldoza
tokkal járó kemény iskoláját jelentették. 

Az osztrák—magyar hadseregben 1918-ban kirobbanó forradalmi mozgal
mak közül jelentőségében messze kiemelkedett a május 20-án Pécsett kitört 
katonai lázadás, amely amellett, hogy csakhamar elérte a fegyveres felkelés 
szintjét, a délszláv katonatömegek és magyar bányászok testvéri szövetsé
gének megteremtésével a két nép történetébe örökre beírta nevét. 

A katonai felkelés kirobbantásának előzményei 

1917-ben az első imperialista világháború harmadik évében, az osztrák— 
magyar állam soknemzetiségű hadserege1 az arcvonalakon elszenvedett vere
ségek, a személyi állomány körében kiéleződött osztály- és nemzetiségi ellen
tétek, valamint a hátországnak a háború menetében egyre élesebbé váló gaz
dasági, politikai és társadalmi válsága nyomán súlyos belső válságba jutott, 
amelynek tartalma az imperialista háborúval való szembefordulás, az általá
nos békevágy és a társadalmi-politikai rendszer iránti gyűlölet és elkesere
dés volt. Megnyilvánulási formái pedig a csapatok tekintélyes részének „had
műveleti felhasználhatatlanságában", a „harci cselekményekből való önké
nyes kivonásában", „a fegyelem megrendülésének és a harc értelmetlensége 
érzésének eseteiben", „a tömegesen előforduló öncsonkításokban", „az ellen
séghez való tömeges átállásban", az „önkéntes fogságbaesésben" és a „hát
országi dezertálás és lógás" több tízezerre menő esetében, valamint szá
mos alakulat eleinte szórványos, majd mind gyakrabban előforduló fegyve
res megmozdulásaiban nyilvánultak meg.2 

A Monarchia területén egyre hevesebbé váló háborúellenes, továbbá az 
osztály- és nemzeti elnyomás megszüntetéséért folytatott munkás—paraszt-
és nemzetiségi mozgalmak megerősödésének, valamint a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom győzelmének hatására a hadsereg belső válsága 1917 vé
gén—1918 elején fokozatosan forradalmi válsággá alakult át. Az átnő vés 
folyamata a személyi állomány forradalmi erjedése volt, amelynek kapcsán 
előbb a keleti arcvonal, majd a hátország, később a délnyugati (olasz) és a 
délkeleti (Balkán) arcvonal alakulatai a nemzeti és társdalmi felszabadulást 
hirdető polgári demokratikus és szocialista forradalmi eszmékkel telítődtek. 
(Nemzetek önrendelkezési joga, az imperialista háború befejezése, az osztály-
és nemzetiségi elnyomás megszüntetése, hódítás nélküli béke stb.)3 A hadsereg 
forradalmi erjedésében rendkívül nagy szerepet játszottak az Oroszországból 

1 A k a t o n á k 24%-a oszt rák , 18%-a magyar , 13%-a cseh, a többi horvá t , lengyel, ká rpá t 
uk rán , r omán , szlovák, olasz és egyéb nemzet i ségű volt. (Lásd: Österre ich—Ungarns Letzter 
Krieg, Herausgeben vom ös t e r r e i ch i schen Landesver te id igungsmin i s te r ium und vom Kriegs-
archiv, Wien, 1930—1938. — a továbbiakban ÖULK. — I. k. mell . — Legújabb ku ta t á sok sze
r in t a hadse reg 25%-a osz t rákokból (németekből) , 23%-a magyarokbó l , 44%-a szlávokból 
(csehek, délszlávok, szlovákok, k á r p á t u k r á n o k ) , 8%-a románokbó l és olaszokból állott. 
(Lásd: Die na t iona le Frage in der ös ter re ichisch—Ungar ischen Monarchie 1900—1918. Buda
pest , 1966. 97. o.) 

2 Az emlí te t t „sa jnála tos ese teke t" az egyes c sapa tpa rancsnokságok eleinte n e m mindig 
je lente t ték . Később vál tozott a he lyzet : a hadsereg- főparancsnoksághoz befutott je lentések 
tele vol tak a legénység „dinaszt ia- , császár- és monarch iae l l enes , továbbá háborúe l l enes" 
mozga lma inak eseteivel. (V. ö. Hadtör téne lmi Intézet Levél tára . — a tovább iakban HIL. — Első 
v i lágháborús gyű j t emény : AOK I . / l . / l . cs. — 1914.; AOK Op. Abt. Op. Nr. 1779.; uo . : őfelsége 
ka tona i i rodája titkos i ra ta i . Res. Nr. 138/MK/SM—1915.; u o . : 3626. cs . : HM 2614 ein. I. — 1916.; 
uo. : 3584. c s . : HM—13256/eln. I. — 1916.; u o . ; AOK 1/1/3. Res. Nr. 221 IV—1915.; uo . : 3601. cs . : 
HM 3466/15.a—1916.; uo . : HM 5644/15.a—1916.; uo . : HM 11193/15.a—19] 6. ; uo . : HM 16814 15. 
a—1916.) 

3 Von Arz, Genera lobers t : Zur Geschichte des grossen Krieges , 1914—1918. Wien, 1924. 
207—225. és HIL: M. Mr. 40. ho. i ra ta i , 1965. es. ; M. kir . 80. hegyi ddr. parság . Op. 361/5— 
1917. 
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mind tömegesebben hazatérő egykori osztrák—magyar hadifoglyok és a hát
ország forradalmi erői, amelyek — élve a frontbarátkozások4 és a Monar
chiában nagy erővel folyó forradalmi agitáció5 lehetőségeivel — a katona
tömegeket a háború azonnali befejezésére és az osztrák—magyar állam fegy
veres megdöntésére buzdították.6 

A hadsereg forradalmi erjedésének forradalmi válságba való átnő vesét az 
1918 januárjában Monarchia-szerte kibontakozott általános sztrájk, a Szov
jet-Oroszországgal kötendő annexió nélküli békét követelő tömegmegmozdu
lások, az erőszakos rekvirálások elleni parasztmozgalmak és a katonai ható
ságoknak a munkások és parasztok elleni tömeges megtorló akciói segítették 
elő.7 A forradalmi válság létrejöttét a katonaság elképesztően rossz anyagi 
és élelmezési helyzete is siettette. 

A hadsereg forradalmi válságának kétségtelen jeleit a dolgozó tömegek 
mozgalmainak közelébe eső, vagy a mozgalmak területéről származó hátor
szági csapatok 1918 januárjában és februárjában kirobbant lázadásai és fel
kelései mutatták. E lázadások és felkelések, amelyek közül legjelentősebb a 
cattarói tengerészfelkelés volt február elején (január 19: Szabadka, 86. gya
logezred, magyarok8; január 20: Erdély, a hadseregparancsnokság kiképző 
alakulatai, magyarok9; február 1: Cattaro, tengerészfelkelés, vegyes nem
zetiségűek;10 február 10: Mostar, 22. gyalogezred, délszlávok; február 11: 
Zelencia, 36. lövészezred, vegyes nemzetiségűek; február 14: Trebinje, 53. 
gyalogezred, 8. vadászzászlóalj, vegyes nemzetiségeűk; február 20: Sinj hely
őrségi alakulatok, vegyes nemzetiségűek, elsősorban délszlávok11) az említett 
tömegmozgalmakkal kimutatható, bár szervezetlen kapcsolatban álltak12). 
A résztvevő katonák, mindenekelőtt a cattarói tengerészek, ösztönös forra
dalmisággal ugyan (marxista forradalmi szervezettel nem rendelkeztek), de a 
Monarchia népeinek nemzeti és szocialista felszabadulását a béke ügyével 
kapcsolták össze és közös harcra egyesítették a különböző nyelvű harcosok 
ezreit. A katonatömegek forradalmi mozgalmai azonban elbuktak, mert 
résztvevőik — minden hősiességük ellenére — a forradalmi fegyveres harc 
formáit és gyakorlatát nem ismerték s így kapitulálni kényszerültek a had
vezetőség túlerejével szemben. 

A hadvezetőség — az újabb lázadások és felkelések kitörésének megaka
dályozására — tömeges megtorlást alkalmazott nemcsak a vétkes katonai ala
kulatokkal, hanem a dolgozó tömegekkel szemben is. A statáriális büntető 
eljárások rendszere, amelynek pl. Magyarországon br. Lukachich Géza altá
bornagy, karhatalmi parancsnok utasítására a katonák százával estek áldoza
tul, csupán része volt a hadvezetőség ,ellenoffenzívajának" a Monarchia for
radalmi erőinek „megsemmisítésében".13 A hadsereg-főparancsnokság 1918 
tavaszától mindenekelőtt a breszti béke (1918. március 3.) után Oroszország
ból tömegesen hazatérő „bolsevik fertőzöttségű" volt hadifoglyok ellen ho-

'í A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m tö r téne tének válogatot t d o k u m e n t u m a i (a továbbiakban 
MMTVD.) Budapes t , 1952. V. k. 31—32. o. Lásd m é g : HIL. M. kir . 38. ho. i ra ta i 334. cs . : 
1202/1917.; uo . 1203/8 kiv. sz. 1917. — 14445, 1493 és 970. sz, t áv i r a tok . 

5 Kr iegsarchiv Wien (a tovább iakban KAW.) KM. P r ä s . b . 53—13—1918.; uo . : KM. P r ä s . b . 
55—14/2—3—1918. és HM 3360 ein. 1—1918.; Pes t i Napló, 1918. f eb ruá r 7. 

G HIL. 3626. cs. : HM. BI—5—23. (régi jelzés) — 1918. 
7 A m a g y a r fo r rada lmi munkásmozga lom tör téne te . Budapes t , 1966. I. k . 136—1939. o.; 

ÖULK. VII. k. 556. o. 
8 KAW. KM. P rä s , b . 12—1/7—1918. 
9 HIL. i. hds . h a d m ű v . i ra ta i , 61. cs . : 1. A k / p e r s . res . Nr . 669—1918. 
10 Plaschka, R.: Cat taro , P rag , Graz—Köln, 1963. 19—26. o.: Hetes—Dezsényi: F lo t ta

felkelés Boche die Ca t ta roban . Had tö r t éne lmi Közlemények , 1958. V. évf. 1—2. sz. 92—116. o.; 
KAW. KM. P r ä s . b . 53—8/1. — 1918.; HIL. 3599 es. MK/SM Nfl. 717—1918. 

H A lázadásokat l á sd : KAW. MK/SM 28—2—12—1—1918. és MK/SM 28—2/15—1—1918. és 
MK/SM 28—2/14—1918. 

12 KAW. AOK Op. Abt. 544. es. Res. 239.; uo . : KM. Abt. 5 Nr. 2681—1918. és 26'82—1918. 
13 KAW. KM. Abt. 5. Nr. 1761—1918.; uo . : AOK. Op. Abt. 594. cs . : HM 2795/ein. 1.—1918. 
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zott kíméletlen rendszabályokat, mivel a „hazatérőket" a „hadsereg morális 
ereje ellen törő" „nacionalista és bolsevista ügynökök" hadánaík, de ugyan
akkor az olasz fronton indítandó olyan offenzíva legfőbb tartalékának te
kintett, amely elősegíthette az antanttal való imperialista békét és a forra
dalmi erőkkel való végső leszámolást.14 

A „győztes offenzíva" előkészületeivel egy időben a hadsereg-főparancs
nokság a keleti arcvonal egész hosszában kiépítette a „hazatérőket fogadó" 
vesztegzár-állomások rendszerét. E vesztegzár-állomásokon a tetvetlenítéssel 
együtt megindult a hajsza a politikailag „aggályosok" és „gyanúsok" ellen, 
akiket politikai megbízhatatlanságuk súlyossága szerint vagy hadbíróság elé 
állítottak, vagy az Esztergom melletti kenyérmezői, illetve az ausztriai wie-
selburgi büntetőtáborokba szállították. A nem „aggályosokat" és a nem 
„gyanúsokat" pedig 2 hetes „hazafias nevelés" után (amely különböző fegyel
mezési tortúrákkal és a császár, illetve a „közös haza iránt tiszteletet ébresz
tő" propaganda előadásokkal volt egyenlő) 4 hetes szabadságra küldték, 
majd az ún. póttestekhez bevonultatták és az olasz frontra induló menetszá
zadokba osztották.15 

A hazatérők tekintélyes része, látva az otthon nyomorát, a kíméletlen osz
tály- és nemzeti elnyomást, nem vonult be, hanem Monarchia-szerte, főleg 
Csehországban, Horvátországban, Szlavóniában, Dalmáciában, Magyaror
szágon és Délvidéken kialakult szökevénycsoportokba állt, amelyek magukat 
zöld-kádereknek nevezték és fegyveres harcot folytattak a polgári és kato
nai hatóságok ellen. A szökevények száma oly magasra csapott, hogy a had
vezetőség 1918 októberéig 800 000 zöld-káderrel és „lógóssal" számolt. (Ez 
utóbbiak a nagyvárosokban és az alföld tanyavilágban bujdostak.) A had
sereg eme bomlási folyamata a forradalmi válság másik szimptomája volt.16 

A hazatérők ama része, akiket lényegében a csendőri és karhatalmi ala
kulatok segítségével a póttestekhez bevonultattak, csakhamar a háború és 
monarchiaellenes forradalmi mozgalmak vezetőerejévé vált.17 A póttest ala
kulatoknál részükről szervezett szocialista és nemzeti függetlenségi agitáció 
folyt, a propagandaanyagokat a vesztegzár-állomások kommunista sejt szer
vezeteitől kapták, amelyek a szovjet-oroszországi forradalmi hadifogoly ko-
mitékkal álltak kapcsolatban. Ezek élén olyan kommunisták álltak (köztük 
Kun Béla és számos internacionalista), akik az orosz szocialista forradalom 
és a szovjetellenes intervenció iskoláját végigjárták, s akik hazatérő társai
kat a béke kiharcolására és a Monarchia népei szocialista forradalmának ki
vívására buzdították.18 

Április közepétől a póttest alakulatok lázadása minden pillanatban vár
ható volt, majd április 19-én a 314. honvéd gyalogezred (magyarok) Nabre-

Vt A hadifogolymozgalom történetének meglehetősen nagy irodalma van. Legfontosabb 
forrásmunkák: Hadifogoly magyarok története. I—II. (Szerk. Baja B.—Lukanich I.) Budapest, 
1930.; Brändstörm, E.: Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien 1914—1920., Berlin 
1920.; In Feindeshand; die Gefangenschaft im Weltkrieg in Einzeldarstellungen, I—II. Wien, 
1931., Magyar internacionalsták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. Szerk. Józsa 
A.—Györkéi J. Budpest, 1957. 

).r> A hazatérők politikai szűrővizsgálatára, „hazafias átnevelésére", az „aggályosok és 
gyanúsak" kiemelésére és megbüntetésére felállított vesztegzár-állomásokról és büntető 
eljárásokról lásd: HIL. 3623. cs.: HM 80632/eln. 1. a.—1918. 

16 A zöld-káderek fegyveres harcáról és a szervezetlen szökevények mozgalmáról lásd: 
KAW. MK/SM §—11574 Präs. 191«.; HIL. HM 1918. ein. 14—15. a. — 62. os.: HM 5034/15. a. — 
1918. 

1" HIL. 3584. cs.: HM 5577/ein. 1. a. — 1918. 
18 Az Oszták—Magyar Központi Cenzúra és Hírszerző Osztályának összesítő jelentését 

lásd: KAW. GZNB Zensurabt. D. Präs. — Res. Nr. 90. 
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sinán kitört lázadásával19 megkezdődött a póttest alakulatok áprilisi, májusi 
és júniusi lázadásainak és felkeléseinek hosszú sora a békéért, az osztály- és 
nemzeti felszabadulásért. Április 22-én a 12. gyalogezred (magyarok, szlová
kok) Nagybecskereken20, a helyőrségi alakulatok pedig Lublinban (lengye
lek) lázadtak fel, tisztjeiket elűzték, a frontra indulást megtagadták és a kö
zelben lévő egyéb alakulatokat „romboló bolsevik eszméikkel megfertőz
ték."21 

Habár a lázadásokat leverték, hatásuk csakhamar mgmutatkozott : a kato
nák forradalmi mozgalmai és a lázadásokkal párhuzamosan kibontakozott 
hatalmas tömegmozgalmak, amely utóbbiak gyújtópontjai Csehország, 
Lengyelország, Galicia, Dalmácia és Ausztria, valamint Magyarország főleg 
nemzetiségek lakta területei voltak, az ottlevő csapatokra vagy ezekről a vi
dékekről bevonuló hazatérők alakulataira rendkívül erős hatást gyakoroltak. 
Ezek következményeként május és június hónap folyamán a hátországi pót
testek eddig nem tapasztalt nagyságrendű lázadásai és felkelései robban
tak ki. 

Május 20-ig a hátországi helyőrségi és állomásparancsnokságok hat láza
dást jelentettek, amelyek az eddigi akciókhoz viszonyítva jóval szervezetteb
bek voltak és „bolsevik hazatérők" vezetése alatt állottak. [Május 11: Ceska 
Lipa (Csehország), 18. gyalogezred, csehek, délszlávok; május 12: Rimaszom
bat (Magyarország), 80. gyalogezred, kárpátukránok; május 12: Judenburg 
(Ausztria), 17. gyalogezred, délszlávok; május 15: Murau (Ausztria), 7. va
dászezred, délszlávok; május 20: Lublin (Lengyelország), 58. gyalogezred, 
csehek, lengyelek.] 

A lázadások célját a hadsereg-főparancsnoksághoz befutott jelentések az 
azonnali béke kiharcolásában és a Monarchia megdöntésében jelölték meg. 
A lázadásokba a helyi lakosság egyrésze tevőlegesen is bekapcsolódott, sőt 
pl. a judenbergi lázadás idején a leobeni osztrák vasipari munkások politi
kai sztrájkba léptek, hogy szolidaritást vállaljanak a délszláv katonák for
radalmi mozgalmával. 

A lázadások leverése és véres megtorlása a hadvezetőség minden energiá
ját igénybe vette: a karhatalmi ezredek és szomszédos helyőrségek odavezé
nyelt alakulatai a forradalmi marxista katonai szervezettel nem rendelkező, 
ezért az ösztönös forradalmiságból következő taktikai és szervezési hibákat 
elkövető katonatömegeket megfékezték, vezetőiket statáriális úton kivégez
ték és a vétkes legénység alakulatait vagy azonnal a délnyugati arcvonalra 
vezényelték, vagy büntetőtáborokban helyezték el. 

Az említett lázadások leverése és megtorlása még javában folyt, amikor a 
katonai hatóságok az osztrák—magyar hadsereg történetének egyik legna
gyobb és legszervezettebb lázadásáról adtak hírt: a Pécsre telepített 6. (új
vidéki) gyalogezred póttest alakulatainak mintegy 2000, „bolseviki tanokkal 
szaturált" embere május 20-án hatalmába kerítette a Frigyes főherceg lakta
nyát és megkezdte a támadást a város hadászati pontjai ellen. A jelentések 
hangsúlyozták: a fegyveres megmozdulás nagyságát, szervezettségét és cél
kitűzését tekintve jóval meghaladta a katonai lázadást és kirobbanásának 
pillanatában elérte a fegyveres felkelés szintjét. 

19 Pichlik, K.: Vapoury navra t i l cu z ru ského zajeti na j a re 1918. P r a h a , 1964. 16—17. o. 
20 K A W . M K / S M 64—50—9—1918. 
21 KAW. MK/SM 65—1—11—1918. 
22 K A W . G Z N B Z e n s u r a b t . D . R e s . N r . 55123—1918. 
23 A l á z a d á s o k r a n é z v e l á s d : K A W . K M / S M 2802/38—1918.; R T L . H M 1918—15. a — 11384/ 

18/49.; K A W . K M / S M 328—2/32—1918. é s u o . : K M . A b t . 5 . : 64—26/4—4—1918. 

— 421 — 



A pécsi katonai felkelés24 

A cs. és kir. 6. közös gyalogezred póttest alakulatait 1918 tavaszán Újvi
dékről Pécsre helyezték át, ama politikai megfontolásból, hogy a többségé
ben szerb nemzetiségű személyi állományt a bácskai szerb lakosságtól izolál
ják. A gyalogezred egy része olyan elemekből tevődött össze, akik bár nem 
voltak orosz hadifogságban, de a különböző harctereken és a szabadságolá
sok idején a hátországban „nacionalista agitátorok és defetista ügynökök 
propagandájának áldozatul estek" és a Monarchia elpusztulásának, vala
mint a háború azonnali befejezésének lelkes szószólóivá váltak. A gyalogez
redben, amelynek háborús létszáma meghaladta a 6000 főt, mindennaposak 
voltak a durva bánásmód és rossz élelmezés miatti panaszok, valamint a ha
tóságok által sűrűn alkalmazott politikai ,,puhatolódzások" és megtorlások 
elleni felháborodások. 1918 áprilisában a gyalogezred póttest alakulataihoz 
számos Oroszországból hazatért hadifogoly vonult be, akik a lembergi és 
vladimir-volinszki vesztegzár-állomások politika szűrővizsgálata után 4 he
tes szabadságukat letöltötték. A bevonulók között a politikai feszültség és 
elkeseredés rendkívül erős volt. Nemcsak a vesztegzár-állomások mindenna
pos fegyelmező gyakorlatai, a „bolsevik fertőzöttségű egyének" elleni hajsza 
(amelynek kapcsán számos egyént haditörvényszék elé állítottak, vagy a ke
nyérmezői büntetőtáborba küldtek), a sűrűn előforduló váratlan motozások, 
a legkisebb oly, akár alaki fegyelmezetlenséget elkövetőkkel szemben alkal
mazott testi fenyítések, böjtölések és az a tudat, hogy szabadságuk letelte 
után ismét a frontra kerülnek, hanem az otthon látottak: a szolgabírák, 
csendőrök s egyéb hatósági személyek hozzátartozóikkal szembeni önkénye, 
a hadiárvák, hadiözvegyek nyomorúságos helyzete, a feketéző „felmentet
tek" hátországi bűnös üzelmei és meggazdagodása, valamint a katonai ható
ságok által sűrűn alkalmazott erőszakos rekvirálások a legnagyobb felhábo
rodással töltötték el őket. 

A katonai hatóságok 1918 április végétől a bevonult hazatérők és az ezred 
nem hazatérőkből álló legénysége körében a „veszedelmes nyugtalanság je
leit" észlelték. A hatóságok aggodalma még inkább fokozódott, amikor a ka
tonák és a pécsi bányászok között konspirativ kapcsolatok létrejöttéről ér
keztek jelentések. A szerb katonák és magyar bányászok szövetségének ve
szélye arra késztette gr. Zichy Gyula pécsi püspököt, hogy az egyház és a 
város nevében a gyalogezred póttest alakulatainak azonnali eltávolítását kö
vetelje IV. Károly királytól. 

A hadsereg-főparancsnokság a kérésnek nem tett eleget, mivel a forron
gásban levő alakulatok azonnali frontra vezénylését vállalni nem merte; 
ehelyett utasította a pécsi állomásparancsnokságot, hogy „a politikai nevelő
munka megjavításával", az „aggályosok" és „gyanúsok" hadbíróság elé ál
lításával, továbbá a kollektív fegyelmezés eszközeivel állítsa helyre a ren
det. Az utasítás egyben hangsúlyozta a katonai ünnepségek fontosságát, mint 
a figyelem elterelés igen hatásos eszközét. 

A hadsereg-főparancsnokság utasítását Pillepich Rezső tábornok maradék
talanul végrehajtotta: a legénységgel szembeni büntető és fegyelmező eljá
rásokat fokozták az élelmiszer-ellátmányt „lejjebbítették" és május 19-én a 
Tettyén népünnepélyt rendeztek. 

24 A felkelés részletes tö r téne té t és a megtor lás l akc ióka t lásd: KAW. MK/SM 28—2/38— 
1918.; Stadt KMDT Pécs . 81 apkt . v. 20. 5. 1918. és v. 21. 5. 1918; Chiffre telegr. an MK/SM 
Nr. 3268. v. 21. 5. 1918; Auskunf t v o m Referen ten de r Abt. 5. KM v. 21. 5. 1918; KM Abt. 5. 
Nr. 3317—1918.; MK/SM 28—2/40, 42, 45—1918.; KM. Abt . 5. Nr. 56"92, 5752, 5891, 5891/1, 5892/1, 
5993 1, 5993/1, 6066, 6060/1, 6152, 6153, 6212, 6S47, 6304.; KM/SM 65—1/7—1918. 
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Az ünnepség, amelyen a lakosság különböző rétegei, főleg munkások és bá
nyászok is részt vettek, háborúellenes tömegtüntetéssé alakult át és a más
nap kirobbant fegyveres felkelés bevezető aktusa lett. Az ünnepség igen fe
szült hangulatban kezdődött, mert köztudottá vált, hogy május 20-án, pün
kösd vasárnapján egy menetszázadot indítanak a frontra. A tábori színház 
előadásában sorra került „Sakk-matt Szerbiának" c. énekes-táncos összeállí
tás pedig nemzeti érzésében sértette vérig a szerbajkú katonákat. A nézőtér 
csakhamar zúgott az „Elég az uszításból! Le a háborúval! Menjenek az urak 
a harctérre!" A tüntetés átterjedt az egész civil lakosságra is. Csendőrök, 
rendőrök és karhatalmi osztagok lepték el Tettyét és a tüntetést szétverték. 
A katonák és civilek közül számos egyént letartóztattak. 

A városra pattanásig feszült légkörben szakadt rá az éjszaka. A kaszár
nyákba visszaterelt legénységben a felgyülemlett keserűség kitörés előtt állt : 
a frontra készülő menetszázad emberei pedig egyértelmeűn elhatározták az 
indulási parancs megtagadását, és az alakulatban régóta tevékenykedő for
radalmi csoportok a felkelés tervét részleteiben is kidolgozták. 

A Frigyes-laktanya parancsnoksága május 20-án felsorakoztatta a mintegy 
500 hazatérőből álló menetszázadot és kihirdette a frontra indulást elrendelő 
parancsot. Ezután Tomics ezredes búcsúbeszédére került sor. A szónoklat 
alatt az alakulat adott jelre kisebb egységekre felbomlott és a parancsot meg
tagadva rohamot intézett a fegyverraktár ellen. Az ügyeletes tiszt a raktár 
kulcsát követelő katonát agyonlőtte, mire a többiek az ellenálló tisztet bajo
nettel leszúrták, egy másik tisztet pedig súlyosan megsebesítettek. A fegyver
raktár a felkelők kezébe került, ahonan mintegy 2000 db gyalogsági fegyvert 
és 20 db géppuskát zsákmányoltak. 

A felkelő legénység ezután felfegyverezte magát és egy főhadnagy és né
hány altiszt vezetésével hozzálátott a laktanyának tűzfegyverekkel való meg
erősítéséhez. Az ingadozó, meghunyászkodó elemek a kaszárnya elkülönített 
részében erős felügyelet alá kerültek. A tisztek elmenekültek. 

A felkelők forradalmi ösztönéből következő taktikai érzékére vall, hogy 
azonnal csatlakozásra bírták a Fejérváry honvédkaszárnya legénységét és 
ezzel létszámúk több mint 2000 főre nőtt. Kisebb osztagaik a (közelben levő 
egyéb alakulatok csatlakozását biztosították. 

Létszámban megerősödve ezután támadást intéztek azok ellen az objektu
mok ellen, amelyekből a pécsi állomásparancsnokság közben mozgósította 
erőit. A parancsnokság a felkelés színhelyére útba indította az m. kir. 8. 
honvéd huszárezredet, az 52. közös gyalogezredet, az m. kir. pécsi 19. gyalog
ezredet, a kassai 9. honvéd gyalogezredet (amely utóbbit a .délnyugati arcvo
nalra utaztából eltérítették), és a pécsi hadapród iskola növendékeit. A táma
dás nyomán a Fém- és Faipari Szakiskola, a „Fehér Farkas" vendéglő, a fő
pályaudvar és az ún. külvárosi pályaudvar a felkelők kezébe került. A fel
sorolt objektumok elfoglalását a Rákóczi úton végrehajtott támadás követte 
a belváros ellen, egy felkelő osztag pedig Pécs-bányatelepre indult, hogy a 
bányászokat csatlakozásra bírja. A felkelők 'eme akcióival a város ellenőr
zését magukhoz ragadták. 

Az állomásparancsnok ellentámadása a rendelkezésére bocsátott honvéd 
alakulatokkal — tekintettel azok harci kedvetlenségére — igen vontatottan 
indult meg. A felkelők a támadást előbb sikeresen visszaverték, majd utcai 
harcokban fokozatosan felőrölték a támadókat. Az állomásparancsnokság 
tartalékát jelentő siklósi és villányi helyőrség kötelékeinek időben való meg
érkezését a fűtőház mozdonyvezetőinek és fűtőinek szabotázs cselekménye 
hiúsította meg. (Az említett alakulatok csak délután jutottak el a város pere
méig.) 
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A felkelők ekkor végzetes hibát követtek el : nem tettek kísérletet az elle
nük küldött erők felszámolására, vagy legalábbis soraik megbontására. így 
időt és lehetőséget adtak Pillepich tábornoknak, hogy erőit rendezze és a 
közben gyalogmenetben beérkező kassai 9. gyalogezreddel, amelynek legény
ségét nacionalista uszítással félrevezették, támadást indítson a felkelők kezén 
levő legfontosabb objektumok, a főpályaudvar és a külvárosi pályaudvar 
ellen. A gyengén védelmezett pályaudvarok csakhamar elestek. Az állomás
parancsnokságot nem sikerült a külvilágtól elvágni, így sikerült csapaterő
sítéseket kapnia, ami a felkelés vérbefojtásának lett a kezdete. 

A felkelők ezt követően defenzívába szorultak és a kezdeményezést áten
gedték az ellenséges erőknek. A felkelés vezetői a kezdeményezés visszaszer
zését a pécsi bányászok fegyveres akciójától remélték, akiket Berta György 
bányász, szabadságon levő tizedes a felkelők által juttatott fegyverekkel sze
relt fel és igyekezett támadásba lendíteni. A bányászok a bányaőrséget le
fegyverezték s gyűlölt parancsnokaikat, Herszényi Zsombor ezredest, vala
mint segédtisztjét, Meissner Károly századost letartóztatták, majd kivégez
ték. A felfegyverzett bányászok Pécs ellen vonultak, osztagaik azonban a 
kassai 9. gyalogezred alakulataiba ütköztek és szétszóródtak. Egy csoportjuk 
bejutott a városba, ahol csatlakozott az elkeseredetten védekező felkelőkhöz, 
más részük azonban kiszorult Pécs-bányatelepre, a harcot beszüntette és 
fegyvereit elrejtette. 

Az ellenséges túlerő a felkelőket mind szűkebb térre szorította össze; azok 
elkeseredetten védték a „Fehér Farkas" vendéglőt és a két laktanyát. Egy 
nagyobb felkelő csoport a külvárosi temetőbe vonult vissza, ahol csak gya
logsági ágyúkkal és géppuskákkal tudták ellenállását megtörni. 

Magában a városban a felkelők a koncentrikus támadás következtében fel
morzsolódtak, megmaradt erőik azonban mesteri módon kivágták magukat 
és Pécs-bányatelep, Németboly és Mohács felé vonultak vissza. Még mindig 
élt bennük a remény, hogy a bányászokat újból maguk mellé állítják, és a 
környező délszláv lakoságot is csatlakozásra bírják. 

Mindez a remény azonban meghiúsult. A bányaterületekre benyomuló 
megtorló erők a bányászok második felkelésének elejét vették, a keletre me
nekülő felkelőket a Mohácsról kivezényelt bosnyák ezred, a dél felé tartókat 
pedig Üszög határában a Pécsről küldött katonai erők semmisítették meg. 
A Pécs környéki falvakban és a Mecsek erdőiben még napokig folyt a harc: 
ellenálló kisebb felkelő gócokat „büntető expedíciókkal" számoltak fel. 

A Honvédelmi Minisztérium május 21-én és 22-én újabb katonai alakulato
kat vezényelt Pécsre és a város környékére. A közbiztonság fenntartását a 
sebtében odaszállított 300 csendőrre bízták. A felkelés még véget sem ért, 
amikor már 5, a felkelés leverése után újabb 3, összesen 8 katonai rögtön
ítélő bíróság tárgyalta az elfogott felkelők ügyeit. A bíróságok csakhamar 
12 személyt halálra ítéltek, majd kivégeztettek. A felkelők hozzátartozóit, 
akik a menetszázad búcsúztatására a városba érkeztek, Pécsről kitoloncolták, 
szálláshelyeiken házkutatást tartottak. A „rend" május 25-re Pécsett helyre
állott. 

A „tisztogató akciók" Pécs környékén, valamint a Bácskában tovább foly
tak. Május 29-ig 1193 db puskát szedtek össze, de kb. 1200 db hiányzó kézi
fegyvert nem találtak meg. A katonai osztagok parancsnokai, továbbá a 
csendőrparancsnokságok jelentették, hogy Űjvidék környékén a lakosság a 
szétvert felkelők közül sokat elbújtatott. (A legtöbb szökevény — a jelenté
sek szerint — Szenttamás községben rejtőzött el.) Más szökevények átszivá
rogtak a Szerémségbe és a zöld-káderekhez csatlakoztak, annak ellenére, 
hogy katonai különítmények a Duna—Dráva átjárókat mindenütt lezárták. 
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A katonai bíróságok összesen 165 személyt rögtönítélő eljárással vontak 
felelősségre. Ebből 15 személyt halálra, 36 húsz évesnél idősebb felkelőt 10 
évnél nagyobb fegyházbüntetésre, míg a többit 3—7 évre ítélték. A vádlot
tak egy része nyíltan kommunistának, a szocialista forradalom és a nemzeti 
felszabadulás harcosának vallotta magát. Az említetteken kívül száz személyt 
60 napi szigorított fogsággal sújtottak, 78 fő ügyét átadták a polgári bíróság
nak, 11 felkelő ügye pedig további eljárásra a Legfőbb Katonai Ügyészség 
elé került. A felkelésben részt vevő többi személyt (akiket sikerült el
fogni) a délnyugati (olasz) arcvonal 6. hadseregének büntető alakulataiba 
osztották be, ahol Habsburg József főherceg vezérezredes, hadseregparancs
nok („József apánk!") gondoskodott arról, ,,hogy kiirtsák belőlük a lázadás 
szellemét". 

A katonai felkelés jelentősége a Monarchia népeinek forradalmi harcában 

A hadsereg-főparancsnokság a véres megtorláson túl azonnali vizsgálatot 
rendelt el, hogy felderítse a májusi lázadások és a pécsi felkelés okait, lelep
lezze és megsemmisítse a mögöttük lévő esetleges titkos szervezeteket és 
gyors ellenintézkedésekkel elejét vegye a hadsereg általános bomlásának. 

A hadvezetőség vizsgálatának eredményét összesítő jelentés megállapítot
ta, hogy a lázadásokat és a pécsi felkelést hazatérők robbantották ki, titkos 
forradalmi csoportok vezetése alatt, tettük mozgató ereje pedig elsősorban a 
békevágy és az imperialista háború gyűlölete volt. Ehhez szorosan kapcsoló
dott — elsősorban a pécsi felkelésnél — a fennálló állam- (tehát a Monarchia) 
és a társadalmi (kapitalista) rendszer fegyveres megdöntésére irányuló — 
egyelőre azonban ösztönös cselekvés szándéka is, amelyet „bolsevista rom
boló eszmék és káros nacionalista nézetek" hintettek el a legénység körében. 
A jelentés a felkelés okát a továbbiakban a „nagyfokú szociális elkeseredés
ben", a „tiszti és altisztikar erélytelenségében", a büntetések kiszabása és 
végrehajtása körüli „bűnös liberalizmusban és a hazatérőknek különböző 
osztagokba való szétszórásának elmulasztásában" jelölte meg. 

Nem kétséges, hogy a hadvezetőség az okokat keresve az okozatokat ta
lálta meg. Ellentétben a hadsereg-főparancsnokság értékelésével, a pécsi fel
kelés a Monarchia elmélyülő gazdasági, társadalmi és politikai válságának 
volt eredője és kirobbanásának közvetlen oka e válság okozata. A Monarchiá
ban ugyanis április-május hónapokban újból kibontakozott nagyarányú mun
kás- és parasztmozgalmak, továbbá a haladó értelmiség és az ellenzéki bur
zsoázia különböző mozgalmai a hátországi, elsősorban póttest alakulatok le
génységével direkt vagy indirekt módon kapcsolatba kerültek és a katona
tömegeket, így a a 6. gyalogezred póttest alakulatait is (amelyek a délszláv és 
magyar dolgozók harcával álltak kapcsolatban) a fegyveres forradalmi moz
galmak kirobbantásána sarkallták. Mindezt számos, a katonákat különösen 
érintő szubjektív körülmények is elősegítették, így a háború gyűlölete, az 
otthon nyomorúságos helyzete, a legénységgel szemben elkövetett sérelmek 
és mindenekelőtt az orosz szocialista forradalom lelkesítő példája. 

A felkelés kirobbanása így azonnal konkrét politikai célkitűzésekkel kö
vetkezett be: béke, szociális (társadalmi) és nemzeti felszabadulás, amelynek 
elérését a legmagasabb forradalmi harci formának, a fegyveres felkelésnek 
alkalmazásában látták. A cél és eszköz tudatosítása a katonatömegekben a 
ma még kevésbé ismert, szervezett forradalmi csoportok műve volt, amelyek 
ugyanakkor ösztönösen felismerték a szövetségesek, köztük a bányászok és 
más katonai alakulatok legénysége bekapcsolásának szükségességét. Mind
ez többé-kevésbé tudatos, szocialista forradalmiságra vallott, amely ledön-
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tötte, megszüntette a nacionalista korlátokat és a felkelésnek internaciona
lista jelleget adott. 

Sajnos, ,a munkásosztály pártja, a Szociáldemokrata Párt, nem tartotta 
szükségesnek a katonákkal való szervezett forradalmi kapcsolat létrehozását, 
és az „orosz példa" megismétlődésének félelmében, ellenségesen nézte a ka
tonaság akcióját, csakúgy, mint a burzsoá pártok, amelyek a nemzeti függet
lenségért csak szavakban harcoltak. 

A felkelő katonatömegeknek így a túlerő elleni véres harccal egy időben a 
szövetségesek biztosításáért, megtartásáért s azok támadásba lendítéséért 
kellett politikai harcot folytatniuk, s energiájuk nem maradt a velük szem
benálló katonai erők megnyerésére, vagy soraik megbontására. Ez utóbbiak, 
parancsnokaik által félrevezetve, nemcsak a felkelők megsemmisítésére, ha
nem azok szövetségeseinek kikapcsolására is felhasználhatók voltak, sőt a 
környékbeli délszláv lakosságot is úgy megfélemlítették, hogy az sem a fel
kelés menetében, sem bukása után komoly szerepet játszani nem tudott, tá
mogatása kimerült a szimpátia érzésének kifejezésében és a szétvert felke
lők egy részének elrejtésében. 

A fenti okok következtében a pécsi fegyveres felkelés már eleve nem tudta 
elérni a klasszikus forradalmi fegyveres felkelés szintjét. Hogy attól elma
radt, más tényezők is fontos szerepet játszottak. Ezek közül a stratégiai cél 
ismeretének hiánya volt legdöntőbb: maguk a vezető forradalmi csoportok 
sem tudták, hogy a fegyveres győzelem kiharcolása után mit és hogyan csi
náljanak tovább. Az állam- és társadalmi rendszer megdöntésének szándéka 
még a felkelés zenitjén is ösztönös maradt, s ez arra utalt, hogy a vezető 
csoportok korántsem tudták betölteni a forradalmi marxista párt szerepét. 
Az ebből következő tudatos, szocialista forradalmiság hiánya eredményezte 
durva taktikai hibák elkövetését is. (így pl. a harc menetében előforduló har
cászati fegyelmezetlenséget, fontos objektumok elfoglalásának elmaradását, 
a megvert ellenséges csoportok üldözésének; elvetését és a támadás-védeke
zés megszervezésének fogyatékosságait.) 

Mégis, a pécsi katonai felkelés a Monarchia népei további harcai szem
pontjából több általánosítható tapasztalattal és tanulsággal szolgált: mivel 
a felkelést több-kevesebb tudatossággal rendelkező forradalmi csoportok irá
nyították, csakhamar sikerült megteremteni a cselekvés egységét, amelynek 
következményeként a felkelők gyorsan felfegyverezték magukat és a felke
lés számára legfontosabb objektumokat azonnal elfoglalták, majd betörtek 
a város központjába. Az irányító csoportok szervező és harcászati készsége 
miatt a felkelés egyre nagyobb szervezettséget ért el és olyan feladatokat ol
dott meg, hogy az ellenük vezényelt katonai erőknek csak véres utcai har
cokban sikerült felülkerekedniük. Amikor a felkelést túlerővel leverték, a 
felkelők a visszavonulás útját is igen jól választották meg: a bányavidékre 
való visszahúzódást (ahol szövetségeseik támogatását remélték), majd a dél
szlávok lakta területeken való szétszóródási, ahol maradványaik elrejtőzhet
tek, vagy a zöld-káderekhez csatlakozhattak. 

E katonai, katonapolitikai tanulságok mellett talán még fontosabbak vol
tak a politikai tapasztalatok. Bebizonyosodott pl., hogy a Monarchia külön
böző népeinek forradalmi harca a közös ellenség ellen, a nemzeti volt fenn
tartása mellett, de a nacionalista korlátok ledöntésével egyesíthető. Ennek fel
tétele az internacionalista-szocialista forradalmiság, amely egyben arra is le
hetőséget ad, hogy a katonatömegek forradalmi mozgalmait a munkásosz
tály vezette tömegharchoz kapcsolja és elszigeteltségéből kiemelje. És tanul
ság volt, hogy a még oly szervezett fegyveres felkelés is, mint amilyen a pé
csi volt, bukásra van ítélve, ha a fennálló állam- és társadalmi rendszer 
megdöntésének objektív feltételei még nem érlelődtek meg. 
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1918 májusában-júniusában a Monarchia elpusztításának és a béke azon
nali kiharcolásának feltételei nem voltak adottak. Erre utalt a pécsinél is jó
val szervezettebb, június 4-i kragujeváci felkelés (71. közös gyalogezred pót
test alakulatai, többségében szlovákok) és a lázadások és felkelések végak
kordjait jelentő egyéb kisebb lázadások (Pietrokovban, Pozsonyban, Zellel-
kowitzban és Zamosceben június-július folyamán) bukása is. 

A nemzeti-polgári demokratikus forradalmak győzelme és a béke megte
remtése 1918 októberére maradt, amelyben az elbukott lázadások és felkelé
sek kemény iskoláját kijárt forradalmi katonatömegek a munkásosztály és 
más dolgozó tömegek harcának szövetségeseként kimagasló szerepet játszot
tak. 

A pécsi katonai felkelés így nyert históriai értelmet és a Monarchia népei
nek, mindenekelőtt a magyar és délszláv nép elévülhetetlen, nagyszerű for
radalmi hagyományaként él tovább. 
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М А Р Т О Н Ф А Р К А Ш : 

ВОССТАНИЕ С О Л Д А Т В ГОРОДЕ ПЕЧ В М А Е 1918 г. 

Резюме 

В последнем году первой мировой войны в армии Австро-Венгерской Монархии сло
жился тяжёлый внутренний кризис. Признаками его являются рабоче-крестьянское и 
национальное движение направленное против империалистической войны и националь
ного а также классового гнёта и влияние Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Этот кризис весной 1918 г. постепенно превращался в революционный кри
зис. Военные бунты и восстания, вспыхнувшие в тыловых частях, показали начало и 
постепенное углубление революционного кризиса. Руководителями этого революцион
ного движения стали те бывшие австро-венгерские военнопленные, которые сотнями 
тысячами возвращались на родину после заключения мирного договора в Бресте-Ли-
товске. Они вели агитацию на основе опыта русской социалистической революции 
среди своих товарищей за немедленное прекращение войны и за свержение Монархии 
вооружённым путём. 

По своему значению военное восстание в городе Печ значительно отличилось от вос
станий и бунтов проходивших в мае и в июне. Солдаты резервных отрядов 6-ого (нови-
садского) пехотного полка под руководством организованных революционных групп не 
только отказались идти на фронт, но и организовали военное восстание против суще
ствующего режима и за установление мира. Восстание опиралось на боевой союз юго
славских солдат и венгерских шахтёров. Оно достигло такой высокой степени органи
зованности, что почти весь город оказался в руках восставших. 

Однако, противник имевший перевес в силе подавил восстание в кровавых уличных 
боях. Допущенные тактические ошибки, незнание стратегической цели и необходимых 
для её достижения боевых форм и задач способствовали неудаче восстания. Это ука
зывало на тот факт, что социалистическая революционность солдат была лишь ин
стинктивной и революционные группы руководящие восстанием не могли поднять ео 
на уровень сознательности потому, что они не были способны выполнить функцию 
марксистской партии. В подавлении восстания играло важную роль то, что руководи
тели тогдашней партии рабочего класса, то есть лидеры Социал-демократической пар
тии боялись повторения русского примера и поэтому отнеслись враждебно к совмест
ной революционной борьбе солдат и шахтёров и мешали ей. Таким образом восстание 
скоро изолировалось. В конечном счёте причиной поражения является отсутствие объ
ективных и субъективных условий, необходимых для свержения Монархии. 

Отрицательный и положительный опыт восстания являются одинаково значитель
ными в революционной борьбе народов Монархии. Важнейшим опытом — в данном 
историческом положении — является то, что уничтожением национальных преград ре-



волюционные силы Монархии можно облединить на борьбу против общего врага. Усло
вием осуществления этого принципа является наличие социалистической революцион
ности. 

Восстание со своими тяжёлыми жертвами получило историческое значение и стало 
незабываемой революционной традицией венгерского и югославского народов. 

MÁRTON F A R K A S 

DER MILITÄRAUFSTAND IN PÉCS IM MAI 1918 

Resümee 

Im letzten Jahr der ersten Weltkrieges entstand in der Armee der Österreich-
Ungarischen Monarchie eine schwere innere Krise. Die Ursachen sind auf den 
imperialistischen Krieg, sowie auf den gegen die Klassenunterdrückung gerichte
ten nationalen Arbeiter- und Bauernbewegungen, weiterhin auf die Auswirkung 
der Grossen Sozialiistischen Oktoberrevolution zurückzuführen. Diese Krise ent
wickelte sich im Frühjahr 1918 allmählich in eine revolutioäre Krise. Der Beginn 
dieser revolutionären Krise und deren Vertiefung zeigte sich im dem Ausbruch 
der Meutereien und Aufständen der Truppen des Hinterlandes. Die Führer dieser 
revolutionären Bewegungen waren die ehemaligen Österreich—ungarischen Kri
egsgefangenen (die „Heimkehrer"), die nach dem Brestlitowsker Frieden zu Hun
derttausenden heimkehrten und ihre Kameraden, im Sinne der russischen sozia
listischen Revolution, zu einem sofortigen Kriegsende und zum Umsturz der Mo
narchie anfeuerten. 

Von den Mai- und Juni-Aufstäen muss man in erster Linie den Pécser Mili
täraufstand hervorheben. Die Mannschaften der Ersatzkörper des U j vidékér 6. 
Infanterieregiments haben unter der Leitung organisierter Gruppen nicht nur 
den Abmarsch an die Front verweigert, sondern einen bewaffneten Militärauf
stand zum Sturz der bewaffneten Macht der Monarchie ausgelöst, um einen 
sofortigen Friedensschluss zu erzwingen. Der Aufstand stützte sich auf die 
südslawischen Soldaten und auf den Kampfverband der ungarischen Berg
arbeiter und erreichte eine so hohe Organisiertheit, dass fast die ganze Stadt in 
die Hände der Aufständischen geriet. 

Die feindliche Übermacht hat den Aufstand bald in blutigen Strassenkämpfen 
unterkdrückt. Die Niederwerfung des Aufstandes wurde durch die taktischen 
Fehler, mangels der strategischen Ziele und der dazu notwendigen Kampffor
mationen und wegen Unkenntnis der Aufgaben noch beschleunigt. Daraus geht 
hervor, dass der Aufstand vom Anfang an instinktiv war, dass auch die führenden 
revolutionären Gruppen nicht im Stande waren ihn auf das Niveau der Bewusst-
heit zu heben, weil sie nicht fähig waren die marxistische Funktion der Partei 
zu erfüllen. Bei der Niederwerfung des Aufstandes spielt eine wichtige Rolle, 
dass die damaligen Parteiführer der Arbeiter, die Führer der sozialdemokratischen 
Partei den gemeinsamen Kampf der Soldaten und Bergarbeiter — da sie sich 
vor der Wiederholung des russischen Beispiels fürchteten — mit feindlichen 
Augen betrachteten und den Aufstand zu verhindern versuchten. So wurde der 
Aufstand bald isoliert. Der wichtigste Grund für die Niederlage ist aber im 
Fehlen der zum Sturz der Monarchie führenden objektiven und subjektiven 
Bedingungen zu suchen. 

Die positiven und negativen Erfahrungen des Aufstandes sind jedenfalls in den 
revolutionären Kämpfen der Völker der Monarchie sehr bedeutend. In der gege
benen geschichtlichen Lage muss man als das Wichtigste hervorheben, dass man 
mit dem Umsturz der nazionalen Schranken, die revolutionären Kräfte der Mo
narchie gegen den gemeinsamen Feind vereinigen kann. Die Bedingungen dazu 
sind im Vorhandensein der sozialistischen revolutionären Bewegung zu suchen. 

Dieser Militäraufstand mit seinen schweren Opfern bekam auf diese Weise eine 
historische Bedeutung und lebt so in den Traditionen des ungarischen und 
jugoslawischen Volkes weiter. 
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