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Tizenharmadik rész  

 

A Főrendiház 1918. november 16. ülése  

 

„Wlassics Gyula b. elnök: Méltóságos főrendek! A történelem forró szele járja át egész életünk 

légkörét. A nagy átalakulások földrengésének moraja zúg minden oldalról felénk. Államképző és 

állambontó erők vulkánikus ereje mozgat és dönt fel régi kapcsolatokat, régi pilléreket. Új államala-

kulatok keletkeznek, új államformák lépnek régi államformák helyébe. E nagy idők sokat szenvedett 

nemzedékének mentalitását egyik nagy esemény a másik után tartja lekötve. Ennek a forrongó időnek 

csaknem minden órája új nehéz feladatokat tol előtérbe.  

 

Kiemelkedő eseménye azonban, hogy Magyarország visszanyerte teljes függetlenségét és előtt 

áll új államalakulatban a független Magyarország berendezésének óriási munkája. Az új népkor-

mányra mindnyájan nemcsak azzal a reménnyel tekintünk,  hanem egyenesen mindnyájuknak köte-

lességünk is őszintén közreműködni,  hogy a forrongó átalakulás e nagy korszakában, mely valóban 

sorsdöntő, sikerüljön is a belső rendet és nyugalmat biztosítani, határaink a rabló betörésektől meg-

védeni és oly békekötést elérhetővé tenni, melynek áldozatai közé hazánk területi integritása ne ke-

rüljön.  

 

Irtózva attól a gondolattól, hogy céltalanul folyjon tovább a magyar vér,  a hosszú pusztító 

harcban különben is kimerülve,  letettük a fegyvert. Letettük annál is inkább, mert ha nem volt üres 

szó az, hogy ennek a rettenetes világkatasztrófának egyenesen kitűzött hadicélja az, hogy ez a háború 

legyen egyúttal, »háború a háború ellen« és megalakuljon a népek szövetsége, melyben a független, 

egyenjogú államok nemzetközi viszályait a jog hatalmával kívánják elintézni, akkor a logika dialek-

tikájának kérlelhetetlen rendje szerint a békekötésnek nem volna szabad másnak lennie, mint csak 

igazságosan megértőnek.  

 

Igen, igazságosan megértőnek, mert a népek szövetségének kohéziója és ezzel az új jogi rend 

tartóssága, vagy felbomlása csakis a békekötés igazságosságán, vagy igazságtalanságán fordul meg. 

… a bosszút, a gyűlölséget, a lealázást lihegő békekötés az összeomlás bomlasztó veszedelmével 

borítaná el az új jogrend alapvetését és csakhamar szárnyaszegetten hullana a porba az az eszmény, 

melynek Wilson hirdette a világ ma legjelentékenyebb államának az Unió elnöki székének magasla-

tából. …  

Hangos lármával kavarognak is előttünk a magyar állam megcsonkítására számító kapzsi tö-

rekvések. … Talán felismerik, hogy nem más eszközökkel, hanem alkotmány és szabadságszereteté-

vel, államalkotó képességeivel tudott is a Duna völgyében a népből politikai nemzetet és a politikai 

nemzetből államot alkotni és ezzel az állammal az emberiségnek, a keresztény civilizációnak hosszú 

századokon át becsületes szolgálatot teljesíteni. … Ezeréves örökségünkhöz, a magyar államhoz 

azonban becsületes hűséggel a végsőkig ragaszkodunk. …  

 

»Népeket és tartományokat nem lehet az egyik állam felsőségéből egy másikban áttolni, mintha 

csupán tárgyakról, vagy kövekről volna szó valamely játékban.« Ezek az okos szavak Wilson ajkairól 

szálltak világgá. … A legteljesebb nemzeti összetartás erejére van szükség, hogy a belső rendezettség 

alapján kérhessen Magyarország képviselete a nemzetek nagy tanácsában új életet és jövőt. …  

Isten hárítson el hazánktól minden veszélyt, hogy csonkítatlanul élhesse független állami életét 

és leküzdve minden bajt és nehézséget, erősnek lássuk szeretett hazánkat.  

 

Elnök: „az országgyűlés képviselőháza mai napon tartott ülésében magát feloszlatottnak nyil-

vánította, a főrendi ház tudomásul veszi. Minthogy pedig a törvényeink szerint két házból álló or-

szággyűlés képviselőházának feloszlatása természetszerűleg vonja maga utána azt, hogy az ország-
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gyűlés másik háza sem folytathatja alkotmányos működését, a főrendiház tanácskozásait ezennel be-

rekesztettnek nyilvánítom. A jegyzőkönyvet hitelesítettnek mondom ki s annak megemlítésével, hogy 

a Nemzeti Tanács 11 órakor fogja az országház kupolatermében ülését tartani, melyen a képviselőház 

volt tagjainak és a főrendnek megjelenését szívesen veszi, az ülést bezárom.” 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gyóni Géza krasznojárkszki rabságban. 

 

Már Przemyslben a bajtársait bátorságra, kitartásra és győzelemre buzdító költeményei a hír 

szárnyára emelték. A Przemyslben kiadott verseskötetei a világháború Petőfijévé avatták, s a Petőfi 

társaság tagjává választotta. ‒ Krasznojarszkban e helyen írta a „Levelek a Kálváriáról” c. költemény-

ciklusát és egyéb költeményeit, melyek a hadifogolylélek gyötrődésének örökre hű tükrei maradnak. 
2   

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 / 1910- 1918 / Főrendiházi napló, 1910. V. kötet * 1917. július 4- 1918. november 16. / Ülésnapok / 1910- 116 234. o. 

1918. november 16.  

2 Dr. Fejes István és Fejes Gyula szerkesztésében: Az orosz hadifogság képekben. A szerzők kiadása Rákospalota 1931. 

147. o. A Gyóni Géza életét és költészetét megrázó elevenséggel és közvetlenséggel írja le a költő jó barátja, Balogh 

István, a „Gyóni Géza szibériai életrajza.” c. munkájában.    
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A kézirat 3 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Dr. Fejes István és Fejes Gyula szerkesztésében: Az orosz hadifogság képekben. A szerzők kiadása Rákospalota 1931. 

145. o. 
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A Taskenti temetőben emelt emlékmű Gách István szobrászművész alkotása. 

 

Ötezernél több fejfa van a Taskenti hadifogoly temetőben. Nevek nincsenek a fejfákon, mert az 

egész temető csaknem csupa tömegsír. A temetőn végig, egymás mellett hosszú árkokat ástak, s abba 

dobálták egymásra a hullákat. S hogy meg legyen a temető formája, a hosszú árkok fölé, egyenlő 

távolságban, kereszteket állítottak. Két kereszt közt mintegy 40 ‒ 50 halott pihen. 4  

 

A bajtársak az elhaltaknak igyekeztek kellő gyásszal megadni a végtisztességet. Ha megenged-

ték, a koporsókat a foglyok hosszú gyászmenete kísérte ki a temetőbe. Legtöbbször azonban csak a 

tábor kapujáig mehetett a kíséret ‒ és ott az elhunyt bajtárstól búcsúzniuk kellett. A nagy járványok 

idején csak tömegsírokat ástak. Tél idején, mikor a kőkemény föld még a csákánynak sem engedel-

meskedett, az elhaltakat hatalmas kamrákba vagy kiürített barakkokba dobálták egymásra, vagy kint 

a szabadban, mint a fát szokás, ölekbe rakták. Ha jött a tavasz, óriási gödröket ástak és megindult a 

temető felé a társzekerek hosszú sora, telve egymásra dobott, meztelen hullákkal…  

 

Utolsó útjukra ezeket nem kísérte pap. A szekerek után nem ment gyászkíséret és csak a baj-

társak sóhaja szállt a kísérteties menet után… Mindig több és több sír domborult a táborok mellett és 

mindenütt, ahol foglyok dolgoztak. Szibéria fekete földjén, az Ural fenyveseiben, Turkesztán végte-

len homoksivatagjain és a Kaukázus napsütötte vidékén egyre szaporodtak a fakeresztek… Mikor 

pedig a járványok pusztítása után megszűnt a rettegés, a megmaradottak kegyelete gondjaiba vette és 

virágokkal ültette be az árva hantokat. Emlékoszlopokat állítottak a kis keresztek és a tömegsírok 

közé. Díszes sírkövet faragott a jó barát, hogy elhunyt bajtársa utolsó sóhaját vésse rá:  

  

„Apám, anyám és mind, kik otthon éltek,  

Halottak napján, ha rólam beszéltek, ‒  

Emlékemre egy gyertyát gyújtsatok.” 5  

 

                                                 

4 Dr. Fejes István és Fejes Gyula szerkesztésében: Az orosz hadifogság képekben. A szerzők kiadása Rákospalota 1931. 

142. o. 
5 Dr. Fejes István és Fejes Gyula szerkesztésében: Az orosz hadifogság képekben. A szerzők kiadása Rákospalota 1931. 

131. o. 
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Emlékmű a Taskenti hadifogoly temetőben. Gách István szobrászművész alkotása. 6 

 

*** 

 

A háborúzás csak azoknak az embereknek kívánalma, akik a halottak halmai fölött nyereségre 

számítanak. Vagy a néplélek háborgásait csendesítenék el, kielégítve az ősi jog kívánalmait. A XIX. 

századvég felé kerekedik ki a harmadik eset, ezt bizonyítja az antant és a központi hatalmak össze-

csapása. Melyben a kijelölt cél: az ügyesek anyagi nyereségeinek növelése mellett, a „központi-ha-

talmak,” ‒ Ausztria-Magyarország természeti területi létének  szétdarabolásával a magyar ősi jog 

felszámolása. A küzdelemnek lezárása felé közeledik 1918. év vége felé Európa népe. Így mondom, 

Európa népe, mert az elmúlt közel öt esztendőben, Angliától az orosz cári birodalom elnyelő puszta-

ságáig, sok az éhségében, testi-lelki sérüléseiben nyomorgó ember, és a közös sírokba dobált hullák 

számolatlan valósága. Róluk nem számoltak el az ügyes nyerészkedők.  

Az idegtépő tűzharcok csitulásával felüti fejét a hazánkban élő ügyeskedők sokasága, általános 

elégedetlenséget szítva egyéni karrierjük építése érdekében. Megjelennek hangosan, a háborúvesztés 

                                                 
6 u. o. 133. o. 
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okozóinak pellengérre állításával, melynek hátterében, fokozódó zűrzavarban kitűnnek a hatalom 

megszerzésének lépései, hatalomban az eszme terjesztésének ügye. Az ügyesek és az ügyeskedők 

bemutatása, elsősorban az adott korba illesztve hasznos, sohasem szabad általánosítani, de tetteiket 

elhallgatni sem.  

 

Az ügyeskedők mögött rejtőző ügyesek törekvése bizonyítottan, összehozni Európa egész terü-

letén élő ügyeskedő élősködőket. Az ügyesek tudták, céljaik akkor valósulnak meg, ha az ügyeskedők 

egymásra találnak. Az egymásra ismerés minden társadalom életében határpont, létrehozásával a ki-

dolgozott szemlélet zűrzavart keltő hatása megnyerő eredményre vezet. Azért, mert a szétszórtságból 

egymásra találásban az együttgondolkodás hatásfoka megnő. Az új eszme, a már régebbi korokban 

is hirdetett ideológiai alapokon nem más, mint a szabadság gondolatának felmelegítése. Az ügyesek 

célja tehát a liberalizmusi gondolkodás felelevenítése, terjesztése, melybe vetett hittel rendíthető meg 

az erkölcsi alapokon nyugvó világrend. Kiindulópontja most is az úgynevezett Párizsi forradalom. 

Mint majd látjuk a „kivonatból,” a lázongás, az elégedetlenség, a nyomorból szabadulni akarók és a 

hatalomba vágyakozók esemény sora. Forradalmi lelkülettel, gyilkosságokkal.  

 

A fél évtizedig tartó háború, megrendítette az osztrák-magyar monarchia gazdasági erejét. Mind 

elviselhetetlenebbé vált az életszükségleti cikkek hiánya, az alapvető élelmiszerek drágulása, a csa-

ládok háborús életveszteségeivel együtt, alkalmat adtak az elégedetlenségre. Az ügyeskedők Magyar-

ország háborgó rétegeit a forradalom felé taszították, úgy tüntették fel magukat a kialakult helyzetben, 

mintha ők lehetnének egyedül a nemzet megmentői. A kiegyezés óta húzódó vitában a polgári társa-

dalom egy részének lassú felzárkózása Károlyi Mihály gróf mögé a fokozódó nyomor hatása mellett 

azért volt lehetséges, mert a gondolkodó és cselekvésre is alkalmas nemzetféltő része erőtlen volt. A 

politikai életből visszavonuló gróf Tisza István után, nem volt olyan vezető államférfi, aki a forra-

dalmi törekvésekkel szemben képes lehetett a polgári társadalom összefogására. Pedig többen voltak 

alkalmasak a politikai vagy a kormányzati vezetésre, de a hazai ügyeskedők őket gyalázták a háború 

elvesztésével, így elvesztve tekintélyüket, hasonlóan Tisza István döntéséhez, félrevonultak.  

 

A Károlyi párt magvából, a velük együttgondolkodókkal, megalakul a Nemzeti Tanács. Vezető 

tagjai: a Károlyi párt részéről Batthyány Tivadar, Lovászi Márton, Hock János. Csatlakoztak a Füg-

getlenségi pártból P. Ábrahám Dezső, Jánossy Zoltán. Radikális pártot Jászi Oszkár és Diner-Dénes 

József képviselte. Purjesz Lajos a szabadkőművesek részéről és Hatvany Lajos, Bíró Lajos, Szende 

Pál, Fényes László mellett Garami Ernő, Kunfi Zsigmond, Garbai Sándor, Weltner Jakab kaptak sze-

repet. A történettel foglalkozók további neveket is ismernek. A hatalom csúcsaira tolakodó, pártucat 

ember szakmai tudása, felkészültsége,  néhány felelősséggel gondolkodó politikustól eltekintve, ‒ 

gyakorlat hiányában, kormányzati feladatok irányítására, vagy a törvényhozásban felelős döntések 

hozatalára alkalmatlanok. Szolgálták az ügyeseket, akik a hatalmat tolták székeik alá, képtelenek vol-

tak a felelőtlen csőcselék fokozódó nyomásának ellenállni.  

 

Az előző, tizenkettedik részben kitértünk a „nyomás” részleteire, a király és József főherceg 

nemzeti egység iránti elkötelezett, de eredménytelen intézkedéseire. A történtekről Tormay Cécíle 

felemelően lehangoló írásában, a Bujdosó könyv -ben adott hangot. A történelmi eseményekben sze-

replők mondanivalóit visszaolvashatjuk a Parlamenti naplókból. Ezek elemzésekor úgy döntöttünk, 

a gyorsírók által rögzített anyagokból, egyes részeket idézünk. Azzal a céllal, hogy a napjainkban is 

felismerhető viselkedésformákat tudjuk azonosítani azok lelki világával, akik a megkaparintott hata-

lomban, a magyar nép elleni gyűlöletüket élik meg az ezer éve talpán álló magyar nemzettel szemben.  

 

Elkövetkezett az az óra, amikor a Nemzeti Tanács tagjai, az Asztória erkélyéről egymást lici-

tálva belehajszolták magukat a döntő cselekvésbe. A lázító szónoklatok felkorbácsolták a hangulatot. 

A hallgatóság csőcselék tagjai, vették kézbe a forradalom irányítását. Az „eseményeket” mozgató 

ügyesek pedig, a hatalmat, a Nemzeti Tanács műveltebb és műveletlen, hatalmi vágyvezérelt ügyes-

kedők kezébe rakták le. Felső polcokra kerültek Pogány József, Szántó Béla, Landler Jenő, Kéri Pál, 
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Göndör Ferenc. Történetírásunk elemzi, hogy a hatóságok ekkor még elég erővel rendelkeztek arra, 

hogy a csőcseléket meghátrálásra szorítsák és a forradalom vezetőit letartóztassák.  

Ehelyett József főherceg, a királlyal való egyeztetés után Károlyit nevezte ki miniszterelnökké. 

Ezekben az órában meggyilkolták Tisza Istvánt. Egyértelmű Károlyi kinevezése és Tisza István meg-

gyilkolás közötti összefüggés. Az ügyesek Magyarországon célba értek. Tovább táplálták az európai 

társadalmakat, szétziláló-bomlasztó törekvéseikkel, a világforradalom kommunista elvében gyöke-

rező politikai és társadalmi berendezkedések életnedveivel. Magyarországon életbe lépett a tanács-

rendszer. Meglepetésre, november 2-án József főherceg és fia megjelentek a Nemzeti Tanács előtt, 

hogy letegyék esküjüket.  

 

Az antant földalatti propagandája Magyarországon a különböző nemzetiségek körében sikerrel 

járt. A románok Erdélyt, Bánátot és a Tiszántúl felére tartottak igényt, létrehozva a Nagy Romániát. 

A szerbek egy délszláv közös állam létesítésében gondolkodtak, a csehek a Felvidék bekebelezésével 

Csehszlovák néven új államalakulat létrehozásában voltak érdekeltek. Wilson azzal a kijelentésével 

pecsételte meg az osztrák-magyar monarchia sorsát, kijelentette, az Egyesült Államok kormányának 

véleménye szerint, a szláv faj összes ágait teljesen fel kell szabadítani a német és osztrák uralom alól. 

Hadtörténetünk krónikásai és történészeink kutatási eredményei arra irányítják a figyelmet, hogy a 

kialakult helyzetben, a hadsereg valamennyi fronton készen állt a visszavonulásra, a hadvezetés ké-

szen állt a fegyverletételre, de területvesztés nélkül.  

 

A Károlyi-kormány a magyar katonákhoz eljuttatott fegyverletételi parancsa, válságos helyzet-

ben bomlasztotta szét az osztrák-magyar hadsereget. Addig, amíg a cseh és román katonai vezetés a 

hazatérő katonáikból ütőképes hadsereget tudott felállítani, ezt a magyar kormány Linder Béla veze-

tésével is megtehette volna, de nem tette meg. Nem tették, pedig akkor még Magyarország „új hatá-

raira” vonatkozó megállapodások nem képezték egyeztetés tárgyát. Amikor a valósággal nézünk 

szemben, látjuk az antant katonai erejét.  

Egy Linder Béla által összerendezett, de meggyötört, mindenből kiábrándult, lerongyolódott 

kicsiny embertömeg harcra készsége, képessége a szembenálló hadosztályokkal szemben mit jelentett 

volna? Károlyi pacifista gondolkodásával olyan békére vágyott, hogy a magát semlegesnek, demok-

ratizált és antantbarátnak valló Magyarország jó feltételekkel mehet a béketárgyalások elé. Károlyi 

külpolitikájára jellemző, nem azt látta, ami van, hanem azt, amit látni szeretett volna.  

 

„Károlyi Mihály abból a célból, hogy Magyarország különválását Ausztriától tüntetően kidom-

borítsa, a hatalom átvétele után magyar részről külön fegyverszünet megkötését kívánta, noha Felső-

Olaszországban már a monarchia összes harcoló csapataira nézve aláírták a fegyverszünetet, s ez 

méghozzá Magyarország terület épségét nem érintette. Károlyinak ez a lépése végzetes lett szá-

munkra. Az úgynevezett Nemzeti Tanács kiküldötteivel együtt Belgrádba utazott, hogy ott Franchet 

d'Esperey tábornokkal, a balkáni szövetséges csapatok főparancsnokával találkozzék, aki időközben 

Konstantinápolyból oda érkezett.  

Miután a külön fegyverszünet megkötésére vonatkozó kérését Károlyi előadta, a tábornok meg-

kérdezte, hogy tulajdonképpen kinek a nevében beszél. Károlyi azt válaszolta, hogy Magyarországon 

teljes átalakulás ment végbe, és ő a Nemzeti Tanácsnak meg a hadsereg felett parancsnokságot gya-

korló katonatanácsoknak a szószólója.  

Ekkor hangzott el Franchet d'Esperey félvállról megvetően odadobott, híressé vált szavai: 

„Vous êtes, déjà tombés si bas?” – „Hát már ilyen mélyre süllyedtek?” 7   

 

„Az októberi lázadásnak legszégyenletesebb, egyben legrejtelmesebb fejezete a belgrádi láto-

gatás. Minek kell külön fegyverszünet, mikor már van egy, amely biztosítja az ország integritását? 

Miért nem hozza nyilvánosságra Károlyi sajtófőnöke, Simonyi Henrik, alias, Steiner Hirsch a Diaz-

                                                 
7 Horthy Miklós: Emlékirataim Első kiadás: Buenos Aires, 1953 Második kiadás: Torontó, 1974 Harmadik (a jogtulajdo-

nos engedélyével javított) kiadás: Európa Könyvkiadó, Budapest 1990 Kner Nyomda Békéscsaba 116. o. 
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féle feltételeket? Rejtély? Homályos ügy. De nekik mindegy, hiszen Erdős René, akit Ehrental Regi-

nának hívnak, már írja is a balladát:  

 

»Elméne Belgrádba jó Károlyi Mihály/ bús Károlyi Mihály/ nagy Károlyi Mihály …”« 8 

 

„Az utca népe megállt, olvasta a balladát, és itt is, ott is hallatszott: Szegény Károlyi Mihály. 

De mialatt mondták, fojtottan, keserűen hírek szivárogtak szerte a városban, amelyeket nem lehet 

megállítani. Terjedt a belgrádi nap valósága, s ökölbe szorult tőle az ember keze. Franchet d'Esperey 

szalonikiből érkezett repülőgépen Belgrádba a találkozásra. Díszőrséget állított s szállása elé. Díszbe 

öltözött, mellére tűzte összes kitüntetéseit és így fogadta azokat, akikről úgy vélte, hogy Magyaror-

szág küldöttei.  

Károlyi Mihály és társai spotsapkával, térdnadrágban és gamásliban jelentek meg, mintha fut-

ballmeccsre mentek volna a Népligetbe. A tábornok meglepetve mérte végig a társaságot. Rideg és 

lenéző lett. Kezet nem adott senkinek, összefonta mellén a karját. Kezdetben megütközéssel, majd 

ironikusan hallgatta végig Károlyi tökéletlen beszédét. Miután pedig átvette a Magyarországot vádoló 

memorandumot, amelynek Jászi volt a szerzője, a lámpa fénykörébe állította a küldöttséget és figyel-

mesen megnézte egyiket a másik után. - „Vous étes Juit?” - kérdezte Hatvanytól, azután Jászira pil-

lantott, aztán Károlyira: „És maguk is zsidók?”  

 

Leplezetlen ellenszenv tükröződött az arcán, mikor Károlyi, mint a forradalom vívmányait be-

mutatta neki a munkás- és katonatanács két kiküldöttjét. A katonatanács képviselőjének, Csernyák 

századosnak kérdőn mutatott a gallérjára, amelyen hiányzott a rangjelzés: „Vous étes tombés si bas?” 

- és bólintás helyett gőgösen hátralökte a fejét, sarkon fordult és otthagyta őket. Elment ebédelni 

tiszteivel, anélkül, hogy meghívta volna a küldöttséget, pedig az asztala számukra is terítve volt. Az 

öndelegátusok elképedve meredtek egymásra. Hogyan fogják ezt bejelenteni az elbolondított és meg-

csalt országnak, amellyel Károlyi és sajtója hosszú hónapokon át elhitette az „antant-összeköttetések” 

és a „jó béke” meséjét?  

Ijedtükben egymás okolták, és valamelyik azt mondta Károlyinak: „Pesten úgy ünnepeltek, 

mint egy félistent, és most úgy bántak veled, mint egy kutyával.” Károlyi és társai aznap éhen ma-

radtak Belgrádban, Frachet d'Esperey tábornok pedig, miután megebédelt, tábori egyenruhába öltö-

zött és kemény szavak kíséretében átadta a deputációnak a szörnyű, lealázó fegyverszüneti feltétele-

ket.” 9  

 

Szükség volt-e ez a megaláztatás? A pacifista program összeomlását, a belgrádi megaláztatás 

után, követte a nemzetiségi politikához fűződő remény. Ami hallgatólagos, (támogató) remény ma-

radt. Példaként említjük meg: a Károlyi kormány Horvátország elszakadását „ünnepélyes” megnyil-

vánulásával vette tudomásul. Az elfoglalt területeken csapatok nem tartózkodhattak, az így kialakult 

új határszélek, mint demarkációs vonalak befolyásolták a határvonalakat megállapító döntéshozókat.  

 

A nagy nemzeti tanács I. ülése   

 

Hock János elnök: Ha nemzetünk történelmét felnyitjuk, egy évezredes temetőnek kapuján 

lépünk be. Könnyes szemmel tapogatunk a bemohosodott síremlékeken. Mennyi fény és dicsőség, 

mennyi nyomor és szenvedés emléke hirdeti, hogy itt minden talpalatnyi földet honszerező hősök és 

nemzetfenntartó mártíroknak vére áztatott. …  

Összejöttünk, hogy kimondjuk most államformánk megváltoztatását: a szabad és független köz-

társaságot. Így lett a vérözönből megváltás, a halál pusztulásából dicsőséges feltámadás. Magyar test-

véreink, akik kihűlt mellel feküztök ott a volhiniai mocsarakban vagy tömegsírokban nyugosztok a 

Karszt sziklái között, nem halatok meg tehát hiába. …  

                                                 
8 Marschalkó Lajos: Kik árulták el 1918-ban Magyarországot? Budapest Hírlapnyomda és Kiadó Rt. 69. 71. o.  
9 Tormay Cécíle: Bujdosó könyv 90. o.  
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Minden eszmének, uraim, vérben kell megtisztulnia, mert csak hősök és vértanuk sírján nőhet 

ki a szabadság virága. A szabad és független Magyar Köztársaság zászlaját először is a mi csatáinkban 

elhunyt hőseink előtt hajtjuk meg hálás kegyelettel. Sírjaikra néznek majd egykor a szabadság jö-

vendő gyermekei, akiknek láncait ők törték össze. …  

Ez a keresztre feszített Magyarország átszenvedi most a megváltás kínjait, mert szétosztani 

akarják ruháját és köntösére sorsot vetni akarnak. Barátaim! A mi ezredéves történelmünk mutatja, 

hogy fensőbb kezek intézik e hivatásos nemzet sorsát. A jövő a mienk, mert minden megváltó halál 

után jönni kell egy dicsőséges feltámadásnak. A nyugati civilizációnak szüksége van a mi 

kulturerőnkre és nemes faji kvalitásainkra. A kiválás természeti törvénye az erkölcsi világrendben is 

csak törvény és a szabadságnak, a népjogoknak egyenlőségében, ahol a versenyszabadságot nem kor-

látozza többé erőszak és hatalom: fajminőségeink szárnyán csakhamar a csodálatos magasságokba 

emelkedhetünk.  

Nézz alá csillagkárpitodból, te hatalmas Isten, népeknek fenntartó ura és Istene, nézz alá a te 

kereszted árnyékában pihenő országodra, amely megbűnhődte már a múltat s jövendőt. Adj szívünkbe 

tüzet, kitartást, erőt, testvérszeretetet, jóakaratot. Adj nekünk hitet és reménységet, hogy az ujjá szü-

lött világban úttörők lehessünk a munkában, az igazságban, a jóságban és a lelki nemességben. …  

»Az elnöki megnyitó után az elnök bejelenti a király lemondását, a képviselőház és főrendiház 

feloszlását. A nemzeti tanács intéző bizottsága azonban kijelenti, hogy ha ezen lemondások és fel-

oszlatások meg nem történtek volna, a forradalom erejével ezeket mi megszüntettük volna.«  

 

*** 

 

Hock János levezető elnök kimondja Magyarország önállóságát és függetlenségét. Indítvá-

nyozza az államforma megváltoztatását. Javasolja, hogy a köztársaság kimondásának napját, vagyis 

november 16-át, a Nemzeti Tanács nyilvánítsa örök időkre szóló nemzeti ünneppé. Ugyanakkor a 

nemzet történetét meggyalázó április 11-ét, a többi királycafrangos ünneppel együtt törölje el. Nem-

zeti Tanács néphatározatai:  

 

»Magyarország minden más országtól független népköztársaság; a népköztársasági alkotmányt 

új választójog alapján egybehívandó alkotmányozó nemzetgyűlés állapítsa meg; a magyar ország-

gyűlés képviselőháza és főrendiháza feloszlik és megszűnik; az állami főhatalmat a Károlyi Mihály 

elnöklete alatt álló népkormány gyakorolja, a Magyar Nemzeti Tanács intézőbizottságának támoga-

tásával. A népkormány alkosson törvényeket: az általános, titkos, egyenlő, közvetlen és a nőkre is 

kiterjedő nemzetgyűlési, törvényhatósági és községei választójogról, a sajtószabadságról, a nép es-

küdtbíráskodásáról, az egyesülés és gyülekezési szabadságról, a földmíves népnek földhöz juttatásá-

ról. A fenti törvényjavaslatokkal ellenkező törvényes rendelkezések hatálya megszűnik minden egyéb 

törvényes rendelkezés hatályban marad.«  

 

Károlyi Mihály beszédének elején, a Habsburg-ház uralmának hatásait elemzi, ami 1918 nov-

ember 16-án megszűnt. Az ötéves háború vezette el Európa népeit, közöttük a magyar népet a paci-

fista gondolkodásig, ami egy világprogram. Ehhez a demokratikus és szociális világprogramhoz kell 

a magyar nemzetnek is kapcsolódnia. „Immár megértette a világ azt, hogy széjjel kell tépnie a múltat, 

mert csakis, úgy lehet újat építeni, ha múltat romba döntjük. …mi igenis azon az alapon állunk, me-

lyet Wilson elnök az Észak Amerikai Köztársaság elnöke kihirdetett, hogy mi a népek önrendelkezési 

joga alapján állunk, és azt akarjuk, hogy mindenki maga határozzon saját sorsa felől. … nyíltan be 

akarunk lépni a nemzetek szövetségébe és azzal együttesen akarjuk megalkotni azt az új világrend-

szert, melyben biztosítva lesz a béke. … ”  

 

Az országház erkélyéről pont 12 órakor a téren álló „tömeggel” ünnepélyesen közlik a határo-

zatokat. Az elnök felkéri a határozatok felolvasására és megmagyarázásra Bokányi Dezsőt, a nemzeti 

tanács tagját, továbbá Jászi Oszkárt és Lovászy Márton miniszter urakat.  
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Nagy György jegyző felolvassa a miniszterelnök úr által előzőekben jelzett szikratáviratának 

szövegét, melyet elküldenek minden civilizált nemzetnek. „…Arra kérjük az összes civilizált nemze-

teket, amelyek a nemzetek társaságának egyenjogú tagjai, hogy a magyar népköztársaság megalaku-

lását vegyék tudomásul és a magyar népköztársaságot a nemzetek társaságának egyenjogú tagjául 

ismerjék el; hogy a magyar népköztársaság minél előbb felvehesse a diplomáciai érintkezést a nem-

zetek társaságának többi tagjaival. …”  

Kunfi Zsigmond népjóléti és munkásügyi miniszter hála és kegyelet szavával köszönti mind-

azokat, akik életükkel, szenvedésükkel, munkájukkal ezt a napot mindannyiuk számár megérlelték. 

Valami ellentmondás van abban, hogy Martinovics Ignácot, akit a hóhér bárdja alá küldtek egy napon 

említi azokkal, akik 1849-ben proklamálták a köztársaságot, és érette bitófa alá mentek és halált szen-

vedtek.  

 

„És mert tudom, hogy ez az az út, amelyen járni akarunk és amelyen az egész kormány járni 

akar, ezért és mint nemzetközi szociáldemokrata  az voltam és fogok maradni mindig, ‒ azért, mert 

tudom, hogy a szocializmus felé való fejlődés útján hatalmas lépésekkel akarunk előre menni, ezért 

merek én, mint nemzetközi szociáldemokrata innen e helyről egy szóval fordulni a világ szociálde-

mokratáihoz, azoknak az államoknak szociáldemokratáihoz, amelyek ma még ellenséges erővel áll-

nak szemben Magyarországgal.  

Fordulok a cseh-szlovák szociáldemokratákhoz és megkérem őket innen, a magyar nép az egész 

szociáldemokrata munkásság és az egész magyar nemzet nevében, hogy lássák be azt, hogy mi most 

az újjáépítés óriási művén fáradunk, adjanak nekünk némi haladékot, hogy berendezhessük házukat, 

…” Sok beszédnek sok az alja, szóáradatú könyörgéssel nem lehet csak veszteni. A történelemből 

tudjuk, a cseh-szlovák elvtársak nagy ívben… küzdöttek saját érdekeikért. 

 

Kunfi Zsigmond miniszter igazsága a második világháború utáni kommunista vezetés mércéje 

volt, mint mondja: „… azzal, hogy ha ezt a politikai szabadságot intézményekben megteremtettük, a 

mi forradalmi munkánk véget nem ért. Az intézmények után az embereket kell átalakítani, minden 

helyre ebben az országban olyan egyéneket kell állítani, kik ennek az új forradalmi gondolatnak, 

ennek az új Magyarországnak, ennek az új világnak a szellemével vannak áthatva. …” 10  

 

Művelődéspolitika  

 

Irányítója, és szervezője a Közoktatásügyi Népbiztosság. Az alábbiakban arra törekszünk, tud-

junk eligazodni a közoktatásügy fontosabb rendeletei között.  

A templomokban ellenőrzés mellett, kötelezően kihirdetik a kommunista parancsot: „A vallást 

magánügynek tekinti, vallása szabad gyakorlását mindenki számára biztosítja. A forradalmi rend el-

lenségének tekinti mindazokat, akik vallása szabad gyakorlatában bárkit is megakadályoznak vagy 

megzavarnak.” „A kommunizmus, a Tanácsköztársaság, a proletárdiktatúra nem akarja, és nem fogja 

megváltozatni a házasságnak és családi életnek eddigi rendjét. …”  

 

Mit üzen a valóság?  

 

Az összes oktatási és kulturális célokat szolgáló épületet államosították. A templomok, kápol-

nák, imaházak, kálváriák, szobrok, haranglábak, és ezek felszereléseit kivéve, köztulajdonba vettek 

minden ingatlant (földbirtokot, házakat), a hozzátartozó élő és holt felszerelésével együtt, pénz- és 

értékpapírokat, műkincseket, könyvtárakat. 11 Az egyházi, hitfelekezeti és az általuk kezet alapítványi 

                                                 

10 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XLI. kötet * 1918. július 24- november 16. / Ülésnapok / 1910-829 455. o. 

1918. november 16.  
11 Petrák Katalin és Milei György: A Magyar Tanácsköztársaság Művelődéspolitikája 1959. (5) 10. o. (12) 14. o. (A 

zárójelbe helyezett számok a Közoktatásügyi Rendelet számát jelentik) 
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vagyonok köztulajdonba vételének végrehajtása céljából a helyi munkás-, földműves- és katonata-

nács likvidáló bizottságokat jelölték ki. 12 Az egyházi iskolák államosításával a Tanácsköztársaság 

kizárta a vallásoktatást az iskola falai közül. A tanítás kezdetén és végén tartott imádkozást betiltották. 
13 A Főváros Közoktatásügyi Bizottsága 1919. március 27-én kiadott rendeletével megszüntette a 

hitoktatást a fővárosban. 14  

Az egységes iskolarendszer megvalósítása érdekében, a nevelés és oktatásügyi reformtervek és 

intézkedések kiterjedtek a terület minden lényeges kérdésére, az oktatás minden fokozatára, intézmé-

nyekre, a legalsó foktól a legfelsőig. A Közoktatási Rendeletek pontja szerint az óvoda elnevezést 

felváltotta a „játékiskola” megnevezés, az óvónő megszólítása: „játékiskolai tanítónő.” A tanítványo-

kat barátomnak vagy fiamnak volt szabad szólítani, a tanulók az ovónéni, tanítóbácsi, tanítónéni, néni 

megszólítást, a fiúk a tanítómester megszólítást használhatták. 15  

Májusban az oktatással foglalkozókat már egységesen tanítónak nevezték. Az igazgatóból „ve-

zető tanító” lett. (Közoktatási Rendeletek) 16  

 

Rendeletileg megszűntetik az év végi osztályozást, feladat a megszabott követelményeknek 

megfelelés. A tanítótestület nem osztályozhatta a tantárgyakban elért tudást, hanem a tanuló a meg-

szabott követelményeknek jelleme és képességei szerint megfelel, és érdemes-e a választott pályán 

kiképzésre. Osztályzatok helyett a „megfelelt”, vagy „nem felelt meg” megállapítás került a bizonyít-

ványba. A javítóvizsga megszűnt, az érettségi vizsgát eltörölték, a képesítővizsgálatra jelentkezőknél 

az írásbeli vizsgát megszűntették, a szóbeli vizsga tárgyai, a népiskolai nevelés- és oktatástan, neve-

lés-történelem, a Tanácsköztársaság alkotmányának ismeretére vonatkozik. A középiskolákban is 

megkezdődött a szocializmus alapelveinek ismertetése. A materialista világnézet szellemében új tan-

könyvek írattak, nagyobb teret biztosítottak a természettudományos oktatásnak. 17  

 

Nagy és felelősségteljes munkával járt a felsőoktatás reformjának előkészítése: biztosítani a 

marxista szellemű egyetemi oktatást, emelni az egyetemi képzés mindenekelőtt a tudósképzés szín-

vonalát. Mint a pártprogram is hangoztatta: „Az összes főiskolákat meg kell nyitni a proletárság oda-

való rétegei számára, a munkásigazgatás helyes keresztülvitelére teljesen kiépített munkásegyetemet 

kell fölállítani.”  

 

Lukács György közoktatásügyi népbiztos elrendelte, hogy valamennyi tudományegyetem jogi 

karán, az átszervezés és új tanulmányi rend végleges megállapításáig a vizsgákat szüneteltessék. Ma-

gának tartotta fönn, a Budapesti Tudományegyetem adjunktusainak, tanársegédeinek, gyakornokai-

nak kinevezését. A karok felterjesztéseiket Lukács Györgyhöz intézhették, és a rendeleteket tőle kap-

ják meg. Hittudományi fakultást megszüntette. A nem megbíztató tanárokat kirostálták. 18   

 

Az iskolarendszer átszervezésével együtt meg kellett változtatni az oktatás eszmei tartalmát, 

egész szellemét, hogy az iskolák a szocialista nevelés eszközévé váljanak. A programban olvassuk, 

hogy a szocializmus megvalósítása érdekében, arra kell lelkileg alkalmassá tenni az ifjú nemzedéket, 

hogy a vallásos és történelmi elemekből összeálló világfelfogás helyett, gondolkodásában és elköte-

lezettségében, a tudomány igazságaira és a munka világára építsék jövőképüket. E feladat végrehaj-

tásának legfőbb feltétele a tanítók és tanárok marxista képzése volt. Mintegy tizenötezer tanítóval 

ismertették meg az új politikai és társadalmi viszonyokhoz igazított iskola szerepét. Megszüntették a 

latin és görög nyelv tárgyak tanítását, hangsúlyt a magyar nyelv és a világirodalomra összpontosítot-

ták, a természettudományok tanítására kötelezték a tanári karokat. Bevezették a technikai tárgyak 

oktatását, az ipariskolai oktatást.  

                                                 
12 Petrák Katalin és Milei György 1959 (16) 24. o. 
13 u. o. (9) 12. o. 
14 u. o. (1) 7. o. 
15 u. o. (8) 12. o. 
16 u. o. (22) 33. o.  
17 u. o. (37) 59. o. 
18 u. o.  (61) 94. o. (63) 97. o. 
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Megkezdték a szocialista művek fordítását, kiadását, és kötelezővé tették a Kommunista Kiált-

vány tanulmányozását. A Népgazdasági Tanács a könyvpiac rendezésére is kitér. A könyvkereske-

dők, antikváriumok, sőt a zenemű kereskedők üzleteiket zárva kellett tartaniuk. A könyvkiadók saját 

kiadásaikból egy példányt a Szellemi Termékek Országos Tanácsához kellett eljuttatniuk. A Tanács 

írói direktóriuma engedélyezte vagy tiltotta a terjesztést. 19   

Rendeletben előírásra került a tanítói és diák kettős bizottságok felállítása. Elsőrendű feladatuk 

az ifjúság szocialista szellemben való képzése, a tanórákon, az iskolán kívül minden alkalom felhasz-

nálásával. Bizalmiak személyes agitatív munkájával célkeresztbe került a szocialista öntudat, szoci-

alista önfegyelem fejlesztése, és törekedtek a közösségek összetartásának, együttműködésének fej-

lesztésére és ébrentartására. Az átnevelésben részesülő egyes pedagógusok kommunizmussal elköte-

lezettsége végigvonult az Tanácsköztársaságot követő években, és felerősödött a második világhá-

ború után. Jellemző az ideológiai különbségek kiéleződésére. Hatása a huszonegyedik század eleji 

oktatáspolitikában is jelen van.  

Magasabb fokú oktató és nevelő munkával, a munkásság művelődésének emelését tűzték cé-

lul. A kormányzótanács arról rendelkezett, hogy a szocializmus állami propagandájának céljaira 

Marx-Engels munkásegyetemet, a középfokú oktatás keretében előkészítő tanfolyamokat hoz létre.  

Mindazokat, akik a „Tanácsköztársaság társadalmába és szellemébe beilleszkednek, szolgála-

tába kívánta állítani.” A nem állami nevelési intézetek alkalmazottai közül azokat is, akik ennek a 

feltételnek megfelelnek ideiglenes szolgálatba léphettek. Papok, szerzetesek, apácák azonban csak 

akkor, ha világi személyekké lesznek. 20  

 

Feltétel társadalmi felfogásuk és ismereteinek mélysége, amit az alábbi művek tartalmaznak: 

Marx és Engels: A kommunista kiáltvány; Marx: A polgárháború Franciaországban; Buharin Nyik-

olaj: A bolsevik program; Engels: az utópikus és tudományos szocializmus. 21 A tanító-alkalmazottak 

kötelesek Szabó Ervin: Marx és Engels válogatott művei című gyűjteményt is megismerni. A könyv-

tárak, levéltárak, és múzeumok tevékenységét szabályozó fontosabb rendeletek végrehajtásaival, köz-

tulajdonba vették az állami és községi tulajdonban lévő közművelődési és tudományos könyvtárak 

mellett a közművelődési intézmények, nem állami tanintézetek, hivatalok, egyházak könyvtárait, in-

gatlanjaikat és ingóságaikat. 22  

A könyvtárak államosítása mellett az országos (Nemzeti Múzeum, Akadémia, Egyetemi 

Könyvtár), és magán levéltárak „kezelését” a Közoktatásügyi Népbiztosság a Belügyi Népbiztosság-

gal saját ügykörébe vette, és átadta az Országos Levéltárügyi Tanácsnak. E tanács kezelésébe került 

a történelmi értékű, egyházi kezelésben lévő valamennyi levéltár anyaga, a magánlevéltárakkal 

együtt. 23  

Az intézkedések között megjelennek a Műemléki Hivatal felállításával, a műszaki tudományok-

kal, találmányokkal, a színházi, zenei, film-, képzőművészeti, sportélettel kapcsolatos rendeletek.  

 

Olvassuk a Forradalmi Kormányzótanács programjában: „Minden oktatás állami feladat.” An-

nak tudatában: «Nincs szebb, felemelőbb és hazafiasabb program, mint az, amely a nemzet döntő 

többségét kitevő dolgozó osztályok anyagi és politikai felemelése mellett azok kulturális felemelését 

tűzi ki egyik fő feladatául.»  

 

Rendeleteinek pontos, mindenre kiterjedő szövegét elemezve, arra a következtetésre juthatunk, 

a kommunisták kultúrpolitikáját nem a Tanácsköztársaság kikiáltása után gondolták át és öntötték 

formába. Külön tekintettel a részletes szabályozás terjedelmére, több évtizedes munka előzte meg, az 

alapok visszanyúlnak a francia forradalomig. Megvalósításában jelentős értelmiségi rétegekre tá-

                                                 
19 u. o. (87-100) 129.-148 o. 

 
20 u. o. (3) 8. o. 
21 u. o. (24) 36 - 37. o. 
22 u. o. (101) 148. o. (107) 153. o. 
23 u. o. (109) 157. o. (111) 159. o. 
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maszkodhatott. Olyanokra is, akik nem voltak marxisták sem, szocialisták sem. Nemzetközi hírne-

vükkel a tudomány és a művészetek élén kikezdhetetlenek voltak, vagy a kommunista - szocialista 

vezetők által hirdetett programok egyes részkérdését támogatták. Mellettük megtaláljuk a kommu-

nizmus elkötelezetteit is, akik magyar nyelven is beszélő, magyar egyetemeken szerzett diplomával, 

doktorátussal, világpolgárok voltak. Utódaik most is hangolják az oktatási és kulturális életet.  

 

***  

 

„A fegyverszünet feltételei megnyitották az utat a szerbeknek Bácskába, a románoknak Er-

délybe, bevonulásukkal megkezdődött Magyarország feldarabolása. Elsőként a csehek vonultak be 

országunkba, és szövetségesek budapesti katonai képviselői decemberben közölték a magyar kor-

mánnyal, hogy a győztes hatalmak elismerték Masaryk igényét Pozsonyra, az úgynevezett szlovák 

területre, Kassára és Felső-Magyarországra. A kisebbségben lévő románok egyidejűleg kikiáltották 

Erdélynek Romániához csatlakozását, és román csapatok szállták meg Erdélyt Kolozsvárig. Románia 

december 26-án formálisan is kimondotta egész Erdély annexióját. A belgrádi egyezmény alapján, 

amelyet Károlyi Mihály aláírt, a szerbek bevonultak a Bánságba és Bácskába, Horvát-Szlavon-ország 

pedig a szerbek, horvátok és szlovének új királyságához csatlakozott. Magyarországnak ezt az élve-

boncolását Károlyi Mihály kormánya tétlenül szemlélte, sőt azoknak a csapatoknak, melyek a román 

csapatok előnyomulását meg akarták akadályozni, megtiltotta az ellenállást.  

 

Belpolitikailag a kormányzat egyre inkább bal felé sodródott. 1919. januárban új kormány ala-

kult; ennek szociáldemokrata tagjai az ausztomarxista Otto Bauer és Viktor Adler radikális irányza-

tához állottak közel. Károlyi Mihály január 11-én a Magyar Köztársaság elnökévé kiáltatta ki magát. 

Ebben az időben, az újságokban egyre gyakrabban merül fel Kun (Kohn) Béla, egy magyar zsidó 

neve. 1918 novemberében Moszkvából visszatért Magyarországra. A párizsi békeértekezlet 1919. 

február 18-án kezdődött azzal az elhatározással, hogy a szomszéd államok csapatai Magyarország 

csaknem egész területét megszállják; ezzel tulajdonképpen (Károlyi) maga egyengette az utat a bol-

sevista forradalom számára, melynek nevében aztán Kun Béla véres rémuralma kezdődött. 24  

 

Az angol Owen Rutter rólam írt életrajzában helyesen állapítja meg: „Magyarország sohasem 

került volna bolsevista uralom alá, ha a szövetségesek visszatartják az utódállamokat attól, hogy már 

előre birtokba vegyék azokat a területeket, amelyek odaítélését a tárgyalás alatt álló békeszerződéstől 

várták. Ez a szerencsétlenség nagyrészt annak a rendkívüli befolyásnak tulajdonítható, amelyet a cseh 

vezetők Párizsban bírtak. Ezek ahhoz is megnyerték a nagyhatalmak hozzájárulását, hogy a szlovákok 

lakta területeken túlmenően mindazokat az igényelt magyar országrészeket is megszállhassák már 

akkor, amikor a vonatkozó békeszerződést, még nemcsak hogy meg sem kötötték, hanem annak szö-

vegét sem hozták nyilvánosságra. Románia és Jugoszlávia Magyarország rovására hasonló előnyök-

ben részesült.” 25  

 

Bandholtz vezérőrnagy jegyzi naplójában  

 

1919. szeptember 16. „… Elismételtem a Misszió előtt annak a megbeszélésnek a lényegét, 

amelyet tegnap folytattam különböző kormányképviselőkkel, majd felolvastam Borrow őrnagy, a ti-

szai hidat felügyelő brit tiszt jelentését. Arról számolt be, hogy mind ez idáig a következőket küldték 

át a hídon: 684 mozdonyt, 231 szalon- és különkocsit, 946 személyszállító vagont, 2800 üres páncél- 

és pőrekocsit. 1300 gabona- és jószágszállító kocsit, 1300 lőszerrel megrakott kocsit, 298 ágyút, 43 

autót, 56 repülőgépet. 1400 olajtartályt, 2000 vasúti anyagot és mezőgazdasági gépet szállító kocsit, 

1435 hadianyaggal megrakott kocsit, s 4350 kocsit, amelynek tartalma nem látható. Aztán számos, 

legkülönbözőbb fajtájú kocsit összesen 17 319 mozdonyt és kocsit.  

                                                 
24 Horthy Miklós: Emlékirataim: 114-121. o.  
25 Horthy Miklós: u. o. 119. o. Ower Rutter: Regent of Hungary (Magyarország kormányzója. – idézet; London, 1939. 

160. o. 
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Éppen be akartuk rekeszteni az ülést, amikor megjelent egy román ezredes és bejelentette, hogy 

még egy Mackensen-féle anyagokkal teli raktárt fedeztek fel, s hogy felhatalmazást kapott arra, hogy 

bizottságával térjen oda vissza, végezzen vizsgálatot, majd tegyen jelentést. …  

1919. szeptember 18. felolvasták Borrow őrnagy jelentését, amely azt mutatja, hogy mostanáig, 

amióta figyelemmel tudtuk kísérni őket, 759 mozdony és 18 495 vagon szelte át a tiszai hidat keleti 

irányban. A magyarok által eltűntnek nyilvánított vasúti kocsik száma több 31 000-re rúg. 

 

1919. október 6. Tegnap este alighogy felálltunk azon kitűnő lakomák egyike után, amelyekkel 

Gore százados táplál bennünket, bejelentkezett Horowitz ezredes és elmondta, hogy a románok egy 

egész konvojnyi teherautóval a Nemzeti Múzeumnál és készülnek elvinni számos művészi alkotást. 

A Katonai Misszió október 1-jei találkozóján döntés született arról, hogy bár a románok azt állítják, 

számos, a Nemzeti Múzeumban található tárgy őket illeti meg, mivelhogy jelenleg ők Erdély urai, ne 

kapjanak egyet sem közülük mielőtt azt jóvá nem hagyja bizottságunk, amelynek elnöke Shafroth 

amerikai százados. Még aznap tájékoztattuk döntésükről a román főparancsnokot.  

 

Loree ezredes és egy amerikai katona társaságában visszakísértem Horowitz ezredest a Múze-

umhoz, amelyet szoros román őrség vett körül. Az egyik férfi megpróbált megállítani bennünket, de 

nem szereztünk neki örömöt, mi pedig bementünk az épületbe, s végül előkerítettük az igazgatót. Úgy 

körülbelül délután 6 órakor Serbescu tábornok tisztek és civilek egy csoportja kíséretében megjelent 

a Múzeum előtt egy tizennégy kamionnyi konvojjal és egy különítmény katonával.  

 

Kijelentette, hogy Mardarescu tábornoktól és Diamandi főbiztostól felhatalmazást kapott arra, 

hogy átvegye az Erdélyből származó tárgyakat és követelte a kulcsokat. Az igazgató tájékoztatta őr 

arról, hogy a szövetséges Katonai Bizottság vette át a Múzeum felügyeletét, és hogy nem adja ki a 

kulcsokat. Serbescu tábornok ezt követően elmondta neki, hogy reggel visszajönnek és amennyiben 

a kulcsokat nem kerítik elő, erőszakkal viszik el a műtárgyakat.  

 

Mindezért elkértem az igazgatótól a raktár kulcsát és egy darab papírt hagytam ott a következő 

szöveggel: 

 

„Annak, akit megillet - Mivel a Szövetséges Katonai Bizottság felelős a Budapesti Magyar 

Nemzeti Múzeumban található valamennyi tárgyért, a kulcsot a soros elnök, Bandholtz tábornok, az 

amerikai képviselő vette magához”  

Mindezt aláírásom követte. Ezt követően Loree ezredessel lepecsételtettem valamennyi ajtót, 

amelyekre a következőket írattam ki: Ezt az ajtót a Szövetséges Katonai bizottság parancsára pecsé-

telték le. 

 

Mivel a románok és minden európai kedveli a gumibélyegzős eljárást, és mivel más nem állt a 

rendelkezésünkre, egy amerikai postacenzúrázó bélyegzőt használtunk fel ehhez, amellyel bejelöl-

tünk minden pecsétet. 26  

 

                                                 

26 H. H. Bandholtz: Napló nem diplomata módra 97. o. 
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H. H. Bandholtz, soros elnök  

1919. október 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. H. Bandholtz: Román megszállás Magyarországon: 241. o. 

 

„1920. február 5. …  

Miközben valamennyien örültünk, hogy hazafelé indulunk, mégis némileg sajnáljuk, hogy el 

kell hagynunk Magyarországot. Jómagam úgy jöttem ide, hogy nagy részben elnézem és nem tulaj-

donítok különösebb jelentőséget a román eljárásmódnak, de felháborító magatartásuk révén, amely 

sértette a nemzetközi jogot, a tisztességet és minden emberiességi megfontolást, a magyar ügy támo-

gatójává váltam. Átadni Magyarország területének egyes részeit, a civilizált és kifinomult lakosságot 

alkotó emberekkel, olyan dolog, mintha Texast és Kaliforniát adnánk át a mexikóiaknak. Szégyelljék 

magukat a Szövetséges Nagyhatalmak mindazért, amit a fegyverszünet után ebben az országban meg-

engedtek. …  

A régi Magyarország területének és lakosságának illogikus néprajzi felosztásához ragaszkodni 

éppoly érzékeny dolog volna, mintha ahhoz ragaszkodnánk, hogy Svájcot osszák fel három külön 

államra vegyes, francia, német és olasz lakossága miatt. Ez pusztán még egy eset, amikor hosszú távú 

elméleteket érvényesítenek tényleges körülményekkel szemben. A magyaroknak bizonyosan sok hi-

ányosságuk van, legalábbis amerikai szemszögből nézve, de annyira felette állnak bármelyi szom-

szédjuknak, hogy a civilizáció elleni bűntett jelenten ennek az országnak a javasolt további felosz-

tása.” 27  

 

Az ország irányításában részt vevő politikusok egymás elleni harca 1918. év november hónap-

ban személyeskedésekig vezetett. Annak ellenére, hogy a haza védelme minden korban elsőrendű 

feladat, ekkor a hadügyminisztérium feladata a frontról visszaözönlő katonaság leszerelése volt, ezért 

nem rendelkezett katonai erővel. Csupán azt a hat gyalog és két lovashadosztályt szervezhette meg, 

melyeknek a belgrádi fegyverszüneti megállapodás Magyarországnak engedélyezett. November vé-

gén, az ellenséges betörések fékezésére nemzetőrséget szerveztek Fényes László vezetésével. A fej-

lemények hatására Linder hadügyminiszter lemondott, a vezetést Bartha Albert vezérkari ezredes 

vette át. Azzal a céllal, hogy fegyelmezett katonaságot szervez. Terveinek megvalósítását Böhm Vil-

                                                 

27 H. H. Bandholtz: Napló nem diplomata módra: 220. o. 
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mos államtitkár akadályozta. A kormány kormánybiztost nevezett ki Pogány (Schwarz) József sze-

mélyében, a katonatanácsok élére. Pogány vágyódó fanatizmusával hadügyminiszteri posztra töreke-

dett. Bartha lemondását követték a polgári miniszterek távozása. A szélsőségekkel szemben a szoci-

áldemokrata párt és a kormány tehetett volna lépéseket, ha összefognak.  

 

Oroszországban az első világháború végén mintegy félmillió magyar hadifogoly volt. Megnyíl-

tak a fogolytáborok kapui. A magyar katonák igen nagy része beállt a Vörös Hadseregbe. A munka 

mellett tanulni is kellett. Agitációs iskolába járt, magyar forradalmi felhívást, magyar újságot olvasott 

szovjet földön a magyar, hogy beilleszkedjen az internacionalisták táborába. Moszkvában Kun Béla 

és Szamuely Tibor „Szocialista Forradalom” címen adtak ki lapot. 1918. március 24-én Moszkvában 

Kun Béla vezetésével létrejött az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt magyar csoportja.  

 

„… a világháború befejezésének híre leírhatatlan örömöt keltett az internacionalisták soraiban. 

1918 novemberének elején az osztrák-magyar hadifogoly missziót az Osztrák-Magyar Munkás és 

Katonaküldöttek Tanácsa váltotta fel. Sok hadifogoly indult haza ekkor, vezető kommunista párt-

munkás is: Kun Béla, Pór Ernő, Jancsik Ferenc, Vántus Károly és mások azzal a határozott céllal, 

hogy a forradalmi szocialisták csoportjával és a baloldali szociáldemokraták közreműködésével Ma-

gyarországon is megalakítják a kommunista pártot. Elhatározásukat november 24-én valóra is váltot-

ták.” 28  

 

A háborúban orosz fogságba jutott Kun Béla, szovjet agitátor iskolába járt. Az így szerzett „tu-

dását,” hasznosította visszatérése után. Megbízatásának eleget téve, a magyarországi bolsevista for-

radalom megszervezésével. Felforgató, lázító tevékenységük hatékonysága, az államhatalom fegyve-

res átvételének célkitűzése, kommunista eszközökkel, a kormányt elhatározásra bírta. A Károlyival 

foglalkozó emlékezet leírásaiból ismerjük, a Népszava szerkesztősége előtt lelőtt rendőrök és védő-

őrök halála kiváltotta a minisztertanács intézkedését.  

 

Kun Bélát és társait börtönbe vetették. Károlyi Mihály Kunfi közbenjárására a toloncházban és 

a gyűjtőfogházban tartott Kun Bélát és társait politikai fogolyként tartották fogva, minek következté-

ben nyugodtan folytathatták agitációs munkájukat. A végső eredmény a szociáldemokrata párt ösz-

szeállt a kommunistákkal. Nem lehet meglepő, hasonló összeborulás történt a második világháború 

után is, igaz, ekkoriban a szocdem prominensek egymás ellen is harcban álltak.  

 

Kun Béla népbiztos, a Tanácsok Országos Gyűlésén 1919. június 19-i beszédében hosszasan 

elemezi a kommunisták proletárforradalmának kilátástalan helyzetét. Beszédének végén összegez.  

 

„T. elvtársak! Ránk akarnak kényszeríteni olyan békét, amely megfoszt bennünket attól, hogy 

a proletariátus a levesét megsózhassa, megfoszt bennünket attól a lehetőségtől is esetleg, hogy a pro-

letariátus, a proletárasszony, megfőzhesse az ételét; megfoszthat bennünket attól a lehetőségtől is, 

hogy itt rendes forgalmat fenntarthassunk, megfoszt bennünket sótól, fától, széntől, megfoszt ben-

nünket minden gazdasági élet lehetőségétől.  

Az entente ki akar éheztetni bennünket, amint, ki akarja éheztetni, a mi, testvérköztársaságun-

kat, az oroszországi szocialista szövetséges tanácsköztársaságot.  

Nehéz időknek nézünk elébe, ínségnek, szenvedéseknek és kemény küzdelmeknek. Ahhoz, 

hogy ezt ki bírjuk, a diktatúrának szigorú, következetes, erélyes kezelésére van szükség, szükség van 

arra, hogy kiépíthessük a magunk autokton gazdasági életét, úgy, amint tudjuk, szükség van arra, 

hogy ebben az országban szervezett gazdasági életet teremtsünk, szükség van a proletariátus legvég-

sőig menő kitartására, áldozatkészségére és lelkesedésére. Szükségünk van addig, amíg a proletariá-

tus újabb osztagai jönnek segítségünkre a nemzetközi proletárforradalomban, szükségünk van addig, 

amíg nem szakit minden ország proletariátusa az uralkodó osztállyal való együttműködéssel, amíg 

                                                 

28 Liptai Ervin fősz.: Magyarország hadtörténete 93. o.  
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nem szakit a szociál-sovinizmussal, a szociál-patriotizmussal, amíg nem lesz harcosa mindenekfölött 

az igazi internacionalizmusnak: a III. internacionálénak.  

 

Ez a III. internacionálé nőttön nő, a III. internacionálé forradalmisága is mind újabb és újabb 

reményeket int felénk, amelyek mutatják, hogy a nemzetközi proletárforradalom terjedni és erősödni 

fog. Addig, amíg ez a nemzetközi proletárforradalom nincs itt újabb osztagaival a segítségünkre, ad-

dig kitartunk, bármi áron is, kitartunk akkor is, ha megaláznak bennünket ilyen békefeltételekkel, 

kitartunk akkor is, ha meg akarnak fojtani bennünket, kitartunk, ha tönkre akarnak is tenni bennünket, 

kitartunk szilárdan, a szilárd, egységes, következetes kezelésű diktatúra mellet! (Hosszantartó, lelkes 

éljenzés és taps)” 29  

 

Én azon a nézeten vagyok, ‒ jelentett ki Kun, ‒ hogy helyes volt a kormányzótanácsnak, a 

kormányzótanács politikai bizottságának az az állásfoglalása, amikor elhatározta, hogy az entente 

felhívásának eleget tesz. … Ajánlom önöknek elfogadásra a következő határozati javaslatot:  

 

1. A Magyarországi Tanácsok első kongresszusa ünnepélyesen kinyilvánítja, hogy nemcsak nem áll 

a területi integritás alapján, de, mint olyan ország, amely megtette a lépéseket arra, hogy az osztály-

különbségek megszűnjenek, eltörölte egyben a nemzeti elnyomás elő föltételeit is. …  

2. A proletariátus, nemzetköziségének megfelelőleg, arra törekszik, hogy a különböző nyelvű dolgo-

zók közé új válaszfalak ne emeltessenek, mint amilyenek az új politikai vagy vámhatárok. Meg akarja 

valósítani a dolgozók testvéri szövetségét, a tanácsok föderatív köztársaságának kereteit addig is, 

amíg a nemzetközi proletárforradalom az egységes nemzetközi proletár-tanácsköztársaságot lehetővé 

teszi.  

3. A Magyarországi Tanácsköztársaság természetes szövetségét látja minden proletár-államban. …  

4. A Magyarországi Tanácsköztársaság békében kíván élni valamennyi állam dolgozóival, szolidari-

tásukra támaszkodik és magát a nemzetközi imperialista ellenforradalommal szemben a nemzetközi 

proletariátus védelme alá helyezi.  

6. Míg a tanácsköztársaság határain belül a proletárság az ő osztályharcát a kizsákmányolókkal felül-

ről vívja, addig az osztályharc, amelyet fegyveres osztályháború formájában a nemzetközi imperia-

lista ellenforradalommal folytat, alulról fölfelé folyik: vagyis a proletárság az ő osztályharcát még 

mindig hatalmon levő ellenfelekkel vívja meg, akikre, az egységes nemzetközi forradalom előtt, a 

diktatúra szokásos eszközeivel nem kényszerítheti rá akaratát. Épen ezért helyes és indokolt volt a 

forradalmi kormányzótanács minden lépése, melyet a békekötés irányában tett, különösen pedig he-

lyesli a kongresszus azt a magatartást, amelyet a legutóbbi Clemenceau-jegyzékkel szemben tanúsí-

tott. … 

7. A tanácsok kongresszusa, gazdasági életfeltételeinek biztosítása szempontjából, ugyancsak he-

lyesli a kormányzótanács minden intézkedését, amellyel szembehelyezkedik minden imperialista hó-

dító s kiéheztető politikával. Kimondja azonban, hogy a fölszabadított területek ama részeivel, me-

lyeken a lakosság nem a magyar nemzethez tartozik, csupán föderatív közösségben kíván élni.  

 

Kun Béla után Pogány József népbiztos felszólalásában a Vörös Hadsereg eredményeire támaszkodva 

kijelenti:  

„… lehetetlennek tartom lélektanilag azt, hogy egy diadalmas hadsereget megállítsanak a maga 

útján. Lehetetlenségnek és végzetesnek tartanám arra a hadseregre nézve, ha a maga győzelmi szín-

helyéről visszaparancsolják olyan vonalakba, olyan állásokba, amelyeket ennek a hadseregnek ke-

gyetlen ellenségei szabtak ki. … ha mi ezeket a határokat elfogadnánk, akkor ezzel halálra ítélnők a 

magyarországi Tanácsköztársaságot. Halálra ítélnők, mert ezek között a határok között megélni nem 

tud ez az ország. Mert semmiből, elvtársaim, megélni nem lehet, mert nyomorúságból kormányozni, 

                                                 

29 / 1919 / Tanácsok országos gyűlésének naplója, 1919. I. kötet * 1919. június 14 - 1919. június 23. / ülésnapok / 1919- 

6 116. o. 1919. június 19. 
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nyomorúságból termelni, nyomorúságból társadalmat alkotni, nyomorúságból proletártömegek igé-

nyeit kielégíteni lehetetlen, és ha bármely kormányzat is vállalkoznék erre, azt, sajnos, a tömegek 

keserűsége, a tömegek éhsége, a tömegek állandó lázadozása söpörné el a helyéről.  

 

Meg kell nézni ezeket a határokat, hogy vájjon ezek a határok országhatárok-e? Nem. Ezeket a 

határokat sem nemzeti, sem földrajzi szempontok nem diktálták, mert hiszen tiszta magyar területeket 

vesznek el. Nem diktálták földrajzi szempontok, mert hiszen egységes, egymáshoz tartozó vidékeket 

szakítanak ketté. Nem törődtek vizekkel és hegyekkel, nem törődtek völgyekkel s nem diktálták gaz-

dasági szempontok e határ megállapításokat, mert valósággal bolondgombák vannak e megállapítá-

sokban, annyira széttépnek gazdaságilag életre-halálra egymásra utalt területeket.  

Egyetlen szempont diktálta ezeket a határokat: a katonai, a stratégiai szempont. Ezeket a hatá-

rokat katonák csinálták. … s olyan határokat akar számunkra kijelölni, amelyek biztosítják örökre az 

ő katonai fölényüket. Biztosítják számukra azt, hogy minden fontos vasúti csomópont, ahol hadsere-

get lehet összpontosítani, és felvonultatni, az Ő kezükben maradjon. Biztosítani kívánták azt, hogy 

bármely pillanatban egy kőrtámadással a legelőnyösebb, legkedvezőbb stratégiai pozíciókból a ma-

gyarországi tanácsköztársaságot halálra fojthassák. …  

 

Ha élni akarunk, legyen bennünk halálmegvetés. Ha békét akarunk, szánjuk el magunkat a há-

borúra, a további háborúra, a szó legteljesebb mértékében integrális háborúra. Az egész tanácsköz-

társaság minden erejét, erőforrását emberben, élelemben, nyersanyagban, mindenben a világon a há-

ború szolgálatába kell állítanunk. A fegyver erejével kényszeríthetjük térdre az itt lévő ellenségeinket, 

és csak fegyverrel tudjuk megnyitni a francia, angol és olasz elvtársak szívét. Ez így van, és nehogy 

azt higgye valaki, hogy én az eszmét akarom feláldozni a fegyverért. Ha én így változtam volna meg, 

akkor nem tartanám magamat továbbra is szocialistának. Nem, elvtársak, az eszme még mindig a 

legnagyobb dolog, és az eszme ereje az, amely a végső győzelmet megszerzi számunkra, de e percben 

a világ helyzete olyan, hogy az eszme győzelmét csak a fegyver, csak a magyar proletárok fegyveres 

győzelme biztosíthatja.”  

 

Hajdu Gyula az ezeréves keresztény Magyarország önfeladását vázolja fel, csak Budapest ma-

radjon meg. Miért? A miértre kiemelhető két válasz is.  

  

„Tehát elvtársaim, mondom, ha mi ezt a békeszerződési ajánlatnak az elő ajánlatát elfogadjuk, 

ez békét a mi szempontunkból egyetlenegy esetben jelent, akkor, ha megszüntetik velünk szemben a 

blokádot, abban az esetben, ha módját adják annak, hogy külföldről nyersanyag, élelmiszer bejöjjön 

és ezen bejövő nyersanyag és élelmiszer segítségével a termelés menete megindulhat. Ha ez megtör-

ténik, akkor én azt hiszem, teljes közönyös nekünk az, hogy területeinket hogyan állapítják jelenleg 

meg, teljesen közönyös az, hogy lenyesik-e az ország területének egyharmadát vagy kétharmadát, 

mert akkor a forradalom ügye teljesen meg van mentve.  

Ha idegen megszállás alatt áll a magyar proletártömeg egy jelentékeny része, hiszen ezen jegy-

zék által megjelölt határok szerint, Budapesttől eltekintve, az összes ipari városok idegen megszállás 

alatt, idegen kézen maradnának. Hiszen ezen jegyzék szerint Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Kolozsvár, 

Pécs, Szabadka, szóval azok a városok, amelyekben Budapesten kívül proletariátus egyáltalában van, 

idegen városokká lennének, mondom, ha a forgalom megindulhat, a blokád megszűnik, akkor ez nem 

jelent hátrányt, sőt előnyt jelentene a forradalom szempontjából, mert akkor annak a cseh államnak a 

testében ott van Pozsony és a többi felső magyarországi proletártömeg.  

Románia testében ott van Nagyvárad, Kolozsvár és a többi nagy városok, a szerb állam testében 

Pécsnek, a horvát városoknak és néhány magyar városnak proletártömege, gerjesztő, erjesztő anyag, 

amely a maga proletáröntudatával, amely a maga forradalmi készségével ki fogja mentől rövidebb 

idő alatt váltani az egész szerb, román és cseh államok proletártömegeinek a forradalmát, de akkor, 

ha a termelés megindulhat. …  
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Én tehát azon az állásponton lennék, hogy Clemenceaunak, illetőleg a béketárgyalásnak adas-

sék az a jegyzék, hogy hajlandók vagyunk csapatainkat visszavonni, hajlandók vagyunk a terület, 

megjelölést, bármilyenek legyenek, tehát ezt is elfogadni abban az esetben, amennyiben az ország 

életének lehetőségét, a gazdasági cirkulációnak megindulását, a blokád megszüntetését garantálják. 

Ha ez megtörténik, akkor ebben a megmaradó kis részben tudunk termelni, tudunk dolgozni. … Tehát 

azon az állásponton lennék, fogadjuk el a jegyzéket, — ha ezért ellenértéket kapunk, de nem fogad-

hatjuk el akkor, ha ellenérték nincs. Mert hiszen a jelen körülmények között annak ellenében, hogy 

csapatainkat visszazavarják 100 és 100 kilométerekkel a mostani vonalról, annak ellenében, hogy 

odaáldozzuk legvirágzóbb városaikat, ha átmenetileg is, — ennek ellenében az entente nekünk ellen-

értéket nem garantál és nem biztosit.  

 

Én nem félek attól, bármilyen lesz is a határ megállapítás, hogy Pozsonyból cseh, Nagyváradból 

román és Pécsből szerb város lesz. Ez sohasem fog bekövetkezni akkor sem, ha a ezek városok a 

határok szerint oda is tartoznak, mert Pozsonynak, Nagyváradnak és Pécsnek proletártömege világ 

proletár ma és világ proletár marad és a maga forradalmi tüzével gerjeszteni fogja azoknak az orszá-

goknak proletártömegeiben a forradalmi felkészültséget. De ennek előfeltétele, hogy itt az ország 

szívében Budapest proletártömege élvezze a gazdasági lehetőségét annak, hogy a maga szocialista 

rendjét fenntarthassa. Tehát — mondom — a blokád megszüntetését, a gazdasági élet megindulását 

kell követelnünk, mert ez a feltétele annak, hogy a forradalom fennmaradjon, a forradalom viruljon.” 

Kunfi Zsigmond népbiztos: Én Szamuely és Pogány elvtársak felszólalásával szemben szüksé-

gesnek tartom azt, hogy miután ők a proletariátusban élő harci és háborús készségnek kifejezést adtak, 

a magam részéről kifejezést adjak annak a meggyőződésemnek és felfogásomnak, hogy a magyar 

proletariátusnak óriási tömegei, még pedig úgy azok, akik itthon vannak, mint azok, akik a vörös 

hadseregben vannak, elsősorban békét kívánnak. A háborút csak a béke kivívására ránk kényszerített 

eszköznek tekintik. … Nézetem szerint az a koncepció, amelyet itt Pogány és Szamuely elvtársak a 

magyar proletariátusnak a nemzetközi forradalomban való szerepéről és funkciójáról előadtak, az én 

nézetem szerint azt jelenti, hogy ők a magyarországi proletariátusnak a világmegváltó szerepét szán-

ták, még pedig úgy, hogy ebben a világmegváltó szerepben az a proletariátus, ha szükséges, vérezzen 

el és pusztuljon el.  

 

Én a szocialista messianizmusnak ezt a háborús felfogását, amely azt mondja, hogy nekünk a 

háborút mindaddig kell folytatnunk, amíg a világ összes elnyomottait fegyveres erővel fel nem sza-

badítottuk, … ezzel a felfogással szemben azt állítom, hogy nekünk a világ proletariátusával és a 

nemzetközi forradalommal szemben egyetlen igazi, nagy kötelességünk van, és ez: ezt az országot a 

szociális forradalom számára, a tanácsköztársaság számára, a proletariátus diktatúrája számára meg-

tartani.  

Amint bennünket nem orosz proletártestvéreinknek fegyveres ereje szabadított fel, hanem en-

nek az országnak a proletársága volt az, amely saját erejével, forradalmi harcával megtörte a kapita-

listák uralmát, amint Oroszország nekünk alapjában véve saját nagy példájának tanulságán kívül ed-

dig semmit sem adott, úgy mi sem tartozunk lényegében véve a világ proletariátusának egyébbel, 

mint azzal, amit Oroszország nekünk és az egész világ proletariátusának adott: megtartani a szociális 

forradalom tűzhelyét itt.  

 

Elvtársaim! Nekem az a meggyőződésem, hogy a mi igazi feladatunk és hivatásunk — és ebben 

lényegében az Orosz Szovjetköztársaság nem csinál mást — minden belső és külső erőket koncent-

rálni arra a nagy kérdésre, hogy miképpen tudjuk mi a proletariátus uralmát itt bent, ebben az ország-

ban, a rendelkezésre álló területen fenntartani. Én tudom, hogy amit most mondani fogok, brutális 

lesz. Olyan dolog lesz, ami igen sok elvtársnak sérti az érzését, de én mégis nyíltan és világosan 

megmondom: én a nemzetközi szocialista szolidaritás érzésével nézem a felszabadított területek pro-

letariátusát. De ha nékem választanom kell, hogy a szovjeturalom megmaradhasson Budapesten, egy 
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szűkebb területen, és ha ennek az az ára, hogy a most felszabadított területeknek egy részét visszaad-

juk, nem habozom abban, hogy az utóbbit válasszam, mert ennek a forradalomnak szíve Budapest és 

a budapesti proletariátus.  

Király Albert: A szervezett ipari proletariátus áll a frontokon, és ha ezt szemügyre vesszük, azt 

hiszem, megállapíthatjuk, hogy ez az entente-ultimátum az ipari proletariátus szempontjából rettene-

tes és elviselhetetlen. … azt állapítottuk meg, hogy nem lehet termelést folytatni ezeken a határokon 

belül, mert ennek a gazdasági előfeltételei és erkölcsi előfeltételei nincsenek meg. Ha tekintetbe vesz-

szük azt, hogy ezeken a felszabadított területeken van minden nyersanyagforrás, az ipari munkás 

dolgozhatásának, a produkciónak minden előfeltétele, akkor azt mondom önöknek, hogy vájjon mit 

fogunk csinálni az ipari munkássággal? …  

Mi fog történni Kassa intelligens polgárságával, amely a szemeink előtt felesküdött a proletár-

diktatúrára, amelynek el kell majd menekülni onnan? … Mindezeknél fogva inkább vagyunk vala-

mennyien Trockij álláspontján, aki a breszti béke előtt a további harcnak volt a híve. Viszont igaz az, 

hogy Lenin taktikája győzött, amely azt mondotta, hogy igenis a békét kell keresni és békét kell kötni. 

Békét kötöttek és kerestek, de abból béke nem lett. Tehát nekünk is az oroszok példáját kell utánoz-

nunk, olyan értelemben, hogy időt kell nyernünk. Én nem vagyok annyira pesszimista, mint Kunfi 

elvtárs, aki nem hisz a nemzetközi forradalom gyors kialakulásában. Én sem hiszek olyan értelemben, 

hogy talán már holnap meglesz, de bizonyos, hogy arra igenis építenünk kell, mert ha ezt kihagyjuk 

a számításból, akkor eltaszítjuk magunk alól az erkölcsi alapot. Arról is volt szó, hogy mit köszönhe-

tünk az oroszoknak. Azt állítom, hogy amit köszönhetett a burzsoázia a francia forradalomnak, azt 

köszönheti a proletariátus az orosz forradalomnak.” 30 

 

Elérkeztünk az eszmei alapokhoz. 

 

A liberalizmus gyökerei 

 

„A Forradalom, amely Franciaországban a 18. század végén tört ki, és amely annyira fölforgatta 

az egész világ hagyományos társadalomi és politikai alapszerkezetét, hogy jelenkorunkat attól az idő-

től számítjuk, egy évszázadig tartó lassú előkészület műve volt. … a társadalom felsőbb osztályaiban 

a szabadság, az egyenlőség és a nemzeti szuverenitás eszméit terjesztette ugyanakkor, amikor a fran-

cia monarchia elavult intézményekre és az isteni eredetű korlátlan hatalom hitére támaszkodott.  

 

Sem a törvények, sem az intézmények nem feleltek meg többé az új ideológiának.” 31  

 

Az úgynevezett francia forradalom egy elhúzódó társadalmi vita, fel-fel villanó rajzolata, mely-

nek alapját a nyomor és a fényűző dőreség képezi. Az „ancien régime” arisztokratikus társadalma a 

kiváltságokon alapul. A hagyományos jog három rendet ismer, a papságot és a nemességet, a kivált-

ságos rendeket, és a harmadik rendet, amely a nemzet túlnyomó többségét foglalja magában. Mind-

egyik rend egymással ellentétes csoportokra oszlik.  

 

A papi hitvallás válságának oka, a keresztényi tanítással szemben álló filozófiai eszmeáramla-

tok hatása, amin túl, a főpapság védi jövedelmi előjogait, mely kiváltsággal az alsó papság nem ren-

delkezik. A nemesség különböző előjogokat élvez. Az 1789-et megelőző években, a monarchia pénz-

ügyi tehetetlensége és reformokra való képtelensége együtt jár az egyre mélyülő politikai válsággal. 

Az állam szembetalálja magát a kiváltságaihoz ragaszkodó nemesség akaratával. Végül is, az adókat 

megtagadó társadalom, pénzügyi válságot okoz.  

                                                 

30 1919 / Tanácsok országos gyűlésének naplója, 1919. I. kötet * 1919. június 14 - 1919. június 23. / ülésnapok / 1919- 

6 117., 121., 128. o. 1919. június 19. 
31 Albert Soboul: A francia forradalom 1789 - 1799 Szikra kiadás Budapest 1949. 7. o. 
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Ez lesz egyik oka lázongások kitöréseinek. A felvett kölcsönök pedig tovább sújtják a monar-

chia élén álló XVI. Lajos csőd közeli helyzetét. A harmadik rend több társadalmi réteget foglal ma-

gában, közöttük legnagyobb a termelők sokasága és a polgárság. Előbbiek között a parasztság, ros-

kadozik az adóterhek alatt, az iparosok, kiskereskedők, mesterlegények, munkások az arisztokrácia 

ellen sorakoznak majd föl. A polgári filozófusok, az egyház tanításával szemben, a földön elérhető 

boldogságot hirdetik, melyben az ember felsőbbrendűsége legyőzi a természet erőit, az ember 

mindentől független szabadságával megvalósítja a földi mennyországot.  
 

Korunkban sokszor idézett nagy nevek tanai borítják be a francia társadalom gondolkodását. 

Descartes, Diderot, Montesquieu, Buffon, Voltaire, Rousseau, Morelli, Helvétius értekezéseikben, 

enciklopédiáikban, írásaikban fogalmazzák meg tanaikat, melyekkel hozzájárulnak, befolyásolják, 

alakítják a kor, szellemi irányzatát. A könyvek és röpiratok a francia társadalom valamennyi rétegé-

hez eljutnak. Tanulság, a propaganda győzedelmeskedik: a filozófiai eszmék tért hódítanak a polgár-

ság körében, eljutnak a nép széles rétegei közé is. A szóbeli propaganda terjedését segítik az alakuló 

társaságok, a szabadkőműves páholyok. Ez utóbbiak azonosságot mutatnak a filozófusok elveivel, 

kitüntetett figyelemmel a polgári egyenlőség és a vallási türelem kérdéseiben. „A polgárság megta-

lálja igazolását a filozófusok tanaiban, amelyekben az új gazdasági és társadalmi követelmények nyi-

latkoznak meg, és ezzel tudatára ébred történelmi hivatásának.” 32  

 

A bírósági arisztokrácia valóságos forradalmi mozgalmat indít Lamoignon reformja ellen, 

amely megfosztja politikai előjogaitól; mozgalma magával ragadja a főnemesség liberális csoportját, 

valamint a gazdag polgárságot is. Az új bíróságok beiktatásának megakadályozása, a bírósági ellen-

állás megszervezése, általános zavartkeltés és a Rendi gyűlés összehívásának követelése: ezek a moz-

galom jelszavai. …  

A mozgalom valóságos fölkelés jellegét ölti. Dijon-ban és Toulouse-ban lázadás tör ki. … a 

harmadik rend, a kiváltságos rendekkel egyetértésben, az ellenzéki mozgalom élére áll. A palotájából 

kiűzött parlament kijelenti, hogy ha a rendeleteket nem vonják vissza, „az egész Dauphiné a fejede-

lem iránti hűség alól felmentettnek fogja magát tekinteni”. Grenoble népe 1789 június 7-én föllázad, 

a házak tetejéről zúdított téglazáporral meghátrálásra kényszeríti a királyi katonaságot és visszahe-

lyezi a parlamentet palotájába: ez a grenoble-i „Téglák napja”. 33  

 

1789 június 17-én arra hivatkozva, hogy a „rendek gyűlése” elnevezés nem felel meg a tényle-

ges helyzetnek, és mivel e név továbbra is szentesítené annak rendi tagoltságát, a harmadik rend 

„Nemzetgyűlés”-nek jelenti ki magát. Rögtön ezután a Nemzetgyűlés először él újonnan szerzett jo-

gával és ideiglenesen engedélyezi a fennálló adók kivetését. A június 17-én hozott határozatok forra-

dalmi jellegűek: a korlátlan egyeduralom halálos sebet kapott, mivel a rendek gyűlése a király hoz-

zájárulása nélkül Nemzetgyűléssé alakult át. … A harmadik rend merész kezdeményezése magával 

ragadja a papságot, amelynek többsége, június 17-én, az egyesülés mellett nyilatkozik. … 1789 július 

elején véget ért a jogi Forradalom. A királyi önkényuralom helyébe - államjogi vonalon - a nemzet 

felségjoga lépett, a harmadik rend, az alsópapság és a liberális nemesség összefogásának eredménye-

képpen. ...  

 

Párizs július 12-én tudja meg Necker elbocsátását: a hír katasztrófa erejével hat. A nép rádöb-

bent arra, hogy a reakció megtette első lépését. A bankárok és a pénzemberek Necker távozásában a 

fenyegető államcsőd előszelét érzik: a pénzügynökök bezárják a börzét. A színházak is becsukják 

kapuikat, mindenfelé gyűléseket tartanak és rögtönzött tüntető csoportok járják be az utcákat. … jú-

lius 13-án a lázadás tovább harapódzik. A nép mindenáron fegyverekhez akar jutni és az arisztokraták 

palotáinak átkutatásra készül. A munkások hajnal óta szuronyokat kovácsolnak. A polgárság a moz-

galom élére áll és annak irányítására törekszik. …  

                                                 
32 Albert Soboul: 37. o. 
33 Albert Soboul: 63. o. 



314 

 

Július 14-én a tömeg általános felfegyverzését követeli és az Invalidusok fegyvertárából 32.000 

puskát szerez; innen azután a Bastille elé vonul. A börtön erőd, amelynek falai 30 méter magasak és 

vízzel telt védőárkai 25 méter szélesek, és amelyet 30 svájci testőrrel megerősített invalidus őrség 

véd, ellenáll a nép rohamának. De a Saint-Antoine negyed munkásaihoz két szakasz francia gárdista 

és a polgárőrség több tagja is csatlakozik; ezek öt ágyúval vonulnak föl, amelyek közül hármat rögtön 

az erőd kapujának szegeznek. E döntő fellépés az erőd parancsnokát, de Launay kormányzót meg-

adásra készteti: parancsot ad a fölvonó híd leeresztésére. A nép mindent elsöprő rohamával beveszi 

az erődöt. Így esik el a Bastille, az önkényuralomnak és a zsarnokságnak ez a jelképe. … 34 

 

Franciaország újjáalakításának lényege, egy új társadalom kialakítása, amely a polgárság veze-

tésével az összes gazdasági erők felszabadítására törekszik.  

Az „Emberi és polgári jogok Kiáltványa” mintegy katekizmusául szolgál az új rendnek. De 

mégsem fejezi ki 1789 embereinek teljes gondolatkörét: nem szól kifejezetten a gazdasági egyenlő-

ségről, amihez a polgárság mindenekfelett ragaszkodik.  

„Az emberek egyenlő jogokkal, szabadoknak születnek és azok is maradnak”, ‒ így szól a Ki-

áltvány első szakasza, és ez az ünnepélyes kijelentés határozza meg az 1789-es Forradalom egész 

művét. A Kiáltvány többi része nem egyéb, mint ennek az alapvető elvi megállapításnak gyakorlati 

alkalmazása. Az embernek joga van a szabadsághoz és a tulajdonhoz, a biztonsághoz és az elnyo-

mással szemben kifejtett ellenálláshoz. Az egyéni szabadság, a sajtószabadság, amely magában fog-

lalja a szabad véleménynyilvánítás jogát, „még vallási téren is”, törvényerőt nyer. …  

 

A Kiáltvány világgá kiáltja azokat az alapelveket, amelyek még ma is irányítják a társadalmat, 

és amelyek a Forradalmat oly döntően jelentős történelmi ténnyé avatják, hatásában pedig egyete-

messé teszik. 35  

 

Barnave július 15-i beszédében felteszi a helyzetnek megfelelő kérdést: „Vajon befejezzük-e 

most a Forradalmat, vagy újrakezdjük-e?” Az uralkodó polgárság számára a Forradalom véget ért. A 

Marsmezőn 1791. július 17-én eldördült sortüzek a polgárság határozott akaratát fejezik ki. A 

Cordelier-k és a testvériségi társaságok által fölizgatott párizsi nép ugyanis egymásután szerkeszti a 

tömegkérvényeket és rendez tüntető tömegfelvonulásokat.  

 

1791. július 17-én a Cordelier-k összegyűlnek a Marsmezőn, hogy a haza oltárán aláírhassák a 

Köztársaságot követelő tömegkérvényüket. Rendzavarás ürügyén, a Nemzetgyűlés utasítja Párizs 

polgármesterét, hogy oszlassa fel a Marsmezőn összesereglett tömeget. Kihirdetik a rögtön ítélkezést, 

a nemzetőrség, amely ekkor még tisztán polgári alakulat, betör a Marsmezőre és előzetes felszólítás 

nélkül tüzel a védtelen tömegre: az eredmény ötven halott a helyszínen.  

De ez még nem elég: utána erőszakos megtorlás következik. Ennek során tömegesen tartóztat-

ják le a demokratákat, több demokratikus újságot betiltanak és a Cordelier-k klubját bezárják. 36  

 

A Konvent, 1792 november 19-én, kiadja híres nyilatkozatát: „A nemzeti Konvent kijelenti a 

francia nép nevében, hogy testvéri segítséget fog nyújtani minden népnek, amely vissza akarja sze-

rezni szabadságát”.  

 

A Nemzetgyűlés független testvér-köztársaságok alakítását tervezi; Brissot „Köztársasá-

gok övezetéről” beszél és Grégoire már az erődök határok nélküli Európa megvalósítását sür-

geti. A felszabadult nemzet az elnyomott népek védőjeként lép fel. 37  

 

                                                 
34 Albert Soboul: 90. o. 
35 Albert Soboul: 115. o. 
36 Albert Soboul: 144. o. 
37 Albert Soboul: 194. o. 
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A Konvent határozatát Saint-Justh előadói javaslata alapján hozta meg. „A törvények forradal-

miak, ‒ állapítja meg Saint-Justh , de azok végrehajtóit nem fűti forradalmi szellem. … A Köztár-

saság csak akkor fog megszületni, ha a népakarat  a hódító jogán  el fogja nyomni a monarchikus 

kisebbségeket és uralkodni fog fölötte. … Akik nem hajlanak az igazság szavára, azokat a vas fogja 

meghajlítani. A forradalmi törvények addig nem hajthatók végre, amíg maga a kormány nem áll for-

radalmi alapon.” …  

 

A Terreur, amelynek elméletét Saint-Justh fejti ki, erőteljesen szervezkedik, és egyre jobban 

kialakul. … A nagy politikai pereket októberben kezdik tárgyalni: először a királyné kerül sorra, ok-

tóber 14-i és 16-a között, majd a Gironde, október 24-e és 30-a között; ügyük védelmét külön rende-

lettel rövidebbre szabják.  

Ezek után vérpadra küldik Madame Roland-t, néhány Felillant-tagot, közöttük Bailly-t és 

Barnave-ot, Philippe Egalitét, aki több ízben nyilatkozott meg a Forradalom mellett, de akinek fia  

a jövendőbeli Lajos-Fülöp  csatlakozott az áruló Dumouriez-hez. 1793 három utolsó hónapjában 

összesen 177 halálos ítéletet mondtak ki. 38   

 

A kereszténységtől való eltávolodás egyre nagyobb arányokat ölt. A mozgalom a vidékről indul 

ki; mozgató erői a kiküldött konventképviselők, többek között Fouché, aki 1793 októberében minden 

templomon kívüli vallási ceremóniát betilt, és világi jelleggel ruházza föl a temetőket; ezek az intéz-

kedések tökéletes összhangban vannak a nagyvárosi haladószellemű sans-sulotte-jainak felfogásával. 

A hébertisták  hogy el ne szakadjanak a tömegektől  ehhez a mozgalomhoz is csatlakoznak. 

… Gobel, ‒ Párizs érseke ‒ november 7-én papjai kíséretében megjelenik a Konvent előtt és ünnepé-

lyesen megtagadja egyházi méltóságát.  

 

A Községtanács kisajátítja a Notre-Dame-ot és az Ész vallásának templomává alakítja át. … A 

kereszténységtől való elszakadás mozgalma egyre erőteljesebbé válik.  

 

Robespierre és a Jóléti Bizottság, nyomában a Konventtel, állást foglal a mozgalommal szem-

ben. Az a véleményük ‒ bár nem hívei a kereszténységnek ‒, hogy a vallásgyakorlat eltörlése politikai 

hiba; csak növeli, a Köztársaság ellenségeinek számát, azzal, hogy maguk ellen zúdítják azokat a 

néprétegeket, amelyek ragaszkodnak katolikus hitükhöz és annak szertartásaihoz, és így a vallás ellen 

indított támadás újabb tápot adhat a polgárháborúhoz. November 21-én beszédében Robespierre arra 

céloz, hogy az oltárdöntögetők a demagógia köntösében jelentkező ellenforradalmárok is lehetnek.  

 

„Aki meg akarja akadályozni a misét, éppoly fanatikus, mint maga a misemondó. … A Konvent 

nem fogja tűrni, hogy üldözzék az egyházi teendőiket békésen ellátó papokat, de szigorúan fel fog 

lépni azok ellen, akik hatáskörüket átlépve rászedik híveiket és elfogultságot, vagy királypárti érzel-

meket szítanak bennük a Köztársasággal szemben.” A Konvent december 8-án kiadott rendelete ün-

nepélyesen megerősíti a vallásgyakorlat szabadságát. 39  

 

Germinal és Prairial lázadást az éhség robbantotta ki. 1795 március 17-én Saint-Marceau és 

Saint-Jacques külvárosainak küldöttei megjelennek a Konvent előtt: „Nincs kenyerünk és már-már 

sajnáljuk, hogy annyi áldozatot hoztunk a Köztársaságért…”  

Másrészről az I. év Alkotmányának megváltoztatása érdekében a jobboldal állandóan izgatja a 

közhangulatot. Ez az Alkotmány a demokrácia jelképévé vált; a sans-culotte-ok előtt népszerű 

hébertisták erőteljesen követelték annak életbeléptetését. Germinal 10-én az Oszthatatlanság nevét 

viselő szekció követeli az I. év Alkotmányának gyakorlati alkalmazását.  

 

                                                 
38 Albert Soboul: 228. o. 

39 Albert Soboul: 230. o  
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A III. év germinál a Konventet: izgalmas jelentek követik egymást, anélkül, hogy a szekciók 

határozott intézkedéseket követelnénk; megelégednek kívánságaik hangoztatásával, amelyek közül a 

legfontosabbak az 1793-i Alkotmány életbeléptetése és az élelmiszerhiány leküzdése. …  

 

A III. év prairial elsején (1795 május 20) Párizs keleti és központi szekcióiban újra megkon-

dulnak a vészharangok és a dobok riadót vernek. A tüntetők „Kenyeret és az 1793-as Alkotmányt!” 

jelszó hangoztatásával a Tüilériák elé vonulnak, majd behatolnak a konvent termébe. Féraud-t, a 

gabonaellátás felelős vezetőjét felkoncolják és fejét lándzsavégre tűzve hordozzák körül. …  

 

A Konvent végülis elhatározza, hogy leszámol a fenyegető népi mozgalmakkal és ‒ 1789 óta 

először  a katonaság bevonul Párizsba. A gazdag negyedek nemzetőreinek támogatásával körülzár-

ják a Saint - Antoine negyedet és a sans-culotte-okat lefegyverzik. Ezután kezdetét veszi a kegyetlen 

megtorlás: a letartóztatott képviselőket halálra ítélik.  

 

Az ítélet kihirdetése után tőrrel szíven szúrják magukat; Romme, Goujon és Duquesnoy 

azonnal meghal; Duroy-t, Soubrany-t és Boubotte-ot haldokolva viszik vérpadra: ők a 

„prairiali vértanuk.” Végül a volt forradalmi Bizottságok utolsó tagjait is letartóztatják.   
 

Ezek a napok döntő jelentőségűek: sikerült a Köztársaság gépezetét összezúzni; a nép 1830-ig 

nem fog többé megmozdulni. A sans-culotte-ok párja felbomlott, mert a megtorlás kiirtotta vezetőit 

és élharcosait, a tömegsorozások megritkították sorait; ezenfelül a hadseregtől támogatott polgárság 

egy testként támad ellene, és ebben az ellenséges táborban köztársaságinak éppúgy találhatók, mint 

királypártiak.  

 

A germináli és prairiali napok bátorítólag hatnak a vidéki fehérterrorra. … Mindenfelé vadász-

nak a jakobinusokra. Ha nem sikerül elítéltetni őket, válogatott zaklatásokkal teszi életüket elvisel-

hetetlenné. Jehu, Jézus, vagy a Nap társaságai elnevezés alatt működő gyilkos bandák tartják rémü-

letben a délkeleti tartományokat. Lyonban az elfogott hazafiakat tömegesen gyilkolják le börtö-

neikben. Ugyanezt teszik 1795 áprilisában és májusában Montbrisonban és Saint-Etienn-ben is. Aix-

ban, Marseille-ben és Toulonban a Nap lovagjai legyilkolják a foglyul ejtett jakobinusokat. 

Tarasconban 47 jakobinust dobnak René király tornyáról a Rhêne-ba, a helyi arisztokrácia 

ujjongó tapsai között. … 40  

 

A gazdasági megszilárdulást célzó erőfeszítések kudarcot vallottak. A tömegek nyomora leír-

hatatlan. A pénzválság következtében az élelmiszerek ára rohamosan emelkedik, a pénz megritkul és 

a gazdasági életben erős lanyhulás áll be. A munkanélküliség aggasztó arányokat ölt és az elégedet-

lenség egyre fokozódik.  

 

Az „Egyenlők” összeesküvése Babenf köré csoportosítja az összes baloldali ellenzékieket: 

Enragé-kat, mint Sylvain Maréchal, volt hegypárti konvent-tagokat, mint Lindet, Amar, Drouet, volt 

robespierristákat, mint Buonarroti. Ez az ellenzéki csoport forradalmi hangot üt meg.  

 

„Mi a francia Forradalom?  Veti fel a kérdést 1795 novemberében Babeur, Néptribun című lapjá-

ban. ‒ „A patríciusok és a plebejusok, a gazdagok és a szegények között kitört harc. … A demokrácia 

arra kötelezi a gazdagokat, hogy fölöslegeiket adják át a szegényeknek. … Hogy ezt megvalósíthas-

suk, be kell hozni a közös gazdálkodást, meg kell szüntetni a magántulajdont, minden ember a képes-

ségének megfelelő munkát végezze, munkájának gyümölcsét természetben szolgáltassa be a közösség 

raktáraiba, végül meg kell szervezni a termelt javak elosztásának rendszerét.” …  

 

                                                 
40 Albert Soboul: 281. o. 
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A népi diktatúrának ezt az elméletét Buonarroti átfogja adni Blanquinak és végül Lenin fogja 

azt 1917-ben a történelem könyvébe bejegyezni. 41  

 

M. Cohen ezt mondta a Harkovi Kommunistában 1919 áprilisában: „Túlzás nélkül elmondhat-

juk, hogy nagy oroszországi forradalmat zsidó kezek hozták létre. Képesek voltak-e a sötétségben 

élő, elnyomott orosz munkás és paraszttömegek arra, hogy levessék a burzsoázia láncait? Nem, a 

zsidó volt az, aki az oroszországi proletariátust az internacionalizmus hajnalához vezette, és aki nem-

csak vezette, de még most is vezeti azt. Békésen alhatunk, amíg a Vörös Hadsereg főparancsnoka 

Trockij elvtárs. Az ugyan igaz, hogy a Vörös Hadseregben nem szolgálnak zsidók katonaként, de a 

bizottságai és a tanácsok szervezete zsidókból áll.  

 

A zsidók derekasan vezették az oroszországi proletariátus tömegeit győzelemre. Nem véletlen 

az, hogy minden szovjet intézmény választmányi tagjai döntő többségükben zsidók. Nem véletlen, 

hogy zsidó szimbólumok, amelyek évszázadokon keresztül harcoltak a (keresztény) kapitalizmus el-

len, most az oroszországi proletárok szimbóluma lett. A vörös ötágú csillag átvételéről beszélek, 

amely hosszú ideig volt a cionizmus és a judaizmus szimbóluma. E mögött a jelkép mögött győzelem 

vonul, a paraziták és a burzsoázia halála.” 42  

 

Leninnek is voltak tanítványai, közöttük a magyar nyelven is beszélő elkötelezett világpolgá-

rok, vagy világproletárok. Ki tudja, hogy egyes doktori fokozattal visszaélők polgárnak vagy prole-

tárnak tudták magukat? Minden esetre, az ügyesek irányítása alatt jól elvégezték feladatukat.  

 

*** 

 

Bernard Lazare: Zsidók és a bolsevizmus, a romboló judaizmus  

 

„Az 1830-ban kezdődött második forradalmi periódus alatt még szenvedélyesebbek voltak, 

mint az első alatt. Továbbá közvetlenül is érdekelve voltak, mert a legtöbb európai országban nem 

voltak meg a teljes polgárjogaik. Még azok is közöttük, akik természetüknél vagy egyéb józan okok-

ból kifolyólag nem voltak forradalmárok, önérdekből azokká lettek, és ha a liberalizmus érdekében 

tevékenykedtek, akkor magukért dolgoztak. Nem kétséges, hogy aranyuk, energiájuk és képességeik 

támogatták és segítették az európai forradalmat.  

 

A szabadkőművesség tanulmányozása közben láttuk a zsidók munkálkodását a titkos társasá-

gokban, amelyek forradalmakat hoznak létre. Általános szabályként: Ahol a szabadkőművesség te-

vékeny, nem látható, mert nem akar nyilvánosan dolgozni. 1848 óta hatásuk egyre láthatóbb az euró-

pai forradalmakban. Nagy Britannia miniszterelnöke, a zsidó Disraeli kinyilatkoztatja, hogy ők a 

mozgalom támogatói.  

 

„A világot nagyon azoktól eltérő személyiségek irányítják, akiket azok képzelnek oda, akik 

nem látnak a színfalak mögé... Az a hatalmas forradalom, amelynek előkészítése most folyik Német-

országban, és amelyik valójában egy második és nagyobb mértékű reformáció lesz, és ami olyan 

kevéssé ismert Angliában, teljesen a zsidók pártfogásával folyik.”  

 

„A zsidó befolyást Európa utolsó forradalmi megmozdulásaiban követhetjük nyomon. Lázítot-

tak a hagyományok, vallás és tulajdon ellen, a szemita alapelvek ellen, a zsidó vallás kiirtása akár 

annak mozaikos akár keresztény formájában, az emberek természetes egyenlősége ellen, a tulajdon 

megsemmisítéséért, és ez mind a titkos társaságok műve, amelyek ideiglenes kormányt alakítanak és 

                                                 
41 Albert Soboul: 301. o. 
42 Forrás: j. Tharaud Megjelennek a címek, választani: Zsidók és a bolsevizmus, a romboló judaizmus Angelfire 

/www.angelfire.com/realm3/hmult1/cikkel/zsbolsev1.htm  
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a zsidó faj emberei vezetik őket. Isten emberei ateistákkal működnek együtt, a tulajdon leglelkesebb 

halmozói kapcsolódnak össze a kommunistákkal. A kiválasztott nép kéz a kézben vonul Európa ala-

csony osztályainak söpredékével. És mindez amiatt, mert meg akarják semmisíteni azt a keresztény-

séget, amely tőlük kapta nevét, és amelynek a zsarnokságát nem tudják tovább elviselni.”  

 

„Ezeknek az éveknek során bankárjaik, ipari mágnásaik, költőik, íróik, demagógjaik ugyan na-

gyon különböző ötleteket nyilvánítottak ki, de ugyanazért a végső célért küzdöttek... Látjuk őket a 

fiatal Németország mozgalom tagjainak sorában, számosan voltak titkos társaságok tagjai, amelyek 

a militarista forradalom sorait adták, a szabadkőműves páholyokban, a karbonáris csoportjaiban, a 

római haute vente szervezetben, mindenütt, Franciaországban, Németországban, Svájcban, Ausztriá-

ban, Olaszországban.”  

 

Túl hosszú lenne a zsidók szerepének részletes nyomon követése a modern forradalmakban; 

különösen nyilvánvaló volt Oroszországban: A szabadkőművesség ott meg volt tiltva, tehát kényte-

lenek voltak maguk dolgozni. A nagy európai rohamot, amely Európában a háború végén söpört vé-

gig, zsidók vezették. Ők voltak a vezetők, csapataik a munkásosztály söpredékéből tevődtek össze, 

melyek mohón fosztogattak, és az idealistákat köztük elvakította a zsidók ügyes propagandája. A 

német Szpartakusz mozgalom és a magyar bolsevizmus zsidó szabadkőműves mozgalmak voltak, ezt 

hivatalos magyar iratok bizonyítják kétséget kizáró módon.  

 

1918 március 22-én alakították meg a magyar tanácsköztársaságot. Vezetői szabadkőművesek 

voltak, azaz a közügyek minisztere Junzi (Kohn) testvér volt, Jászi testvér a tanácsok nemzeti mi-

nisztere volt, Ágoston Péter és Lukács testvér, aki egy budapesti zsidó milliomos fia, Diener Dénes 

Zoltán testvér és mindenekelőtt Kun (Kohn) Béla testvér, egy elsőrangú bűnöző, aki még ma is az 

osztrák kormány különleges védelmét élvezi.  

 

A Tanácsköztársaság kormánya zsidókból állt. Említsük meg a legismertebbek nevét, hogy em-

lékük sokáig megmaradjon: A vérszomjas Szamuely Tibor, a kormány miniszterelnöke Garbai Sán-

dor, Pogány József hadügyminiszter, Rónai (Rosenstengel) igazságügy miniszter, Varga 

(Weichzelbaum) pénzügy, Vince (Weinstein) a főváros polgármestere, Erdélyi Móric (Eisenstein), 

Bíró Dezső rendőrfőparancsnok, mind zsidók Garbai kivételével.  

 

J. Tharaud máshol ezt írta:  

 

Kun Bélával együtt az új kormány huszonhat komisszárból állt, a huszonhat komisszárból ti-

zennyolc volt izraelita. Hallatlanul magas arány, ha meggondoljuk, hogy Magyarországon összesen 

másfélmillió izraelita volt a 22 milliós lakosságban. Ehhez adjuk hozzá, hogy a tizennyolc komisszár 

kezében volt a kormány tényleges irányítása. A nyolc keresztény komisszár csak bűntárs volt. Néhány 

héten belül Kun Béla és barátai fölforgatták Magyarországon az ősi rendet és látható volt, hogy a 

Duna partján egy új Jeruzsálem épült Marx Károly elméjének szüleményéből és a zsidók keze által 

ősi tanokon alapulva. Az évszázados messiási álom egy ideális városról, ahol nincs se szegény, se 

gazdag, ahol tökéletes igazságszolgáltatás és egyenlőség kormányoz, a Galíciai kulturálatlan zsidók 

figyelik a holdfényes éjszakában az eget keresve a Messiás érkezésének jeleit.  

 

Trockij, Kun Béla és mások erről álmodoztak. De mivel fárasztó volt arra az Istenre várni, aki 

sohasem jött le az égből, lehozták őt a földre. A gyakorlat azt mutatta, hogy ősi prófétáik jobban 

tették, hogy a felhőkben hagyták Istenüket. Egy semleges szemlélő tanúvallomását idézzük e forra-

dalmi tevékenységről. A New Yorki törvényhozó testület, melyet Lusk szenátor irányított, adta ki a 

dokumentumot:  

 

„Kun Bélának nem volt ellenzéke. Mint Lenin, komisszárokkal vette magát körül és abszolút 

hatalma volt. A 32 fő komisszárból 25 volt zsidó, az arány nagyon hasonló volt az Oroszországihoz. 



319 

 

A legfontosabbak ezek közül egy igazgatóságot képeztek, melynek tagjai Kun Béla, alias Kohn, Varga 

(Weiss) Béla, Pogány József (Schwartz), Kunfi (Kunstatter) Zsigmond és még egy zsidó. Más főnökök, 

mint Alpári és Szamuely a vörös terrort és a polgárság kínzását és kivégzését irányították.”  43 

 

*** 

 

Forradalmi kormányzótanács összetétele 1919. III. 21 – 1919. VIII. I.  

 

Garabai Sándor kormányzótanács elnöke,   Dovcsák Antal kormányzótanács elnökhelyettese  

Ágoston Péter külügyi népbiztos;    Bajáki Ferenc népbiztos  

Bokányi Dezső munkaügyi miniszter;   Bőhm Vilmos szocializálási népbiztos  

Csizmadia Sándor földmívelésügyi népbiztos;  Erdélyi Mór közélelmezési népbiztos  

Fiedler Rezső hadügyi népbiztos;    Guth Antal munkaügyi népbiztos  

Hamburger Jenő földmívelésügyi népbiztos;  Haubrich József hadügyi népbiztos  

Hevesi Gyula a szociális termelés népbiztosa;  Illés Artúr közélelmezési népbiztos  

Kamár Henrik német népbiztos;    Kelen József szociális termelés népbiztosa  

Kondor Bernát közélelmezési népbiztos;   Kun Béla külügyi népbiztos  

Kuni Zsigmond közoktatási népbiztos;   Ládai István igazságügyi népbiztos  

Landler Jenő belügyi népbiztos;    Lengyel Gyula pénzügyi népbiztos  

Lukács György közoktatásügyi népbiztos;   Nyisztor György földmívelésügyi népbiztos  

Pogány József hadügyi népbiztos;    Rákosi Mátyás szociális termelés népbiztosa  

Rónai Zoltán igazságügyi népbiztos;   Stefán Ágoston ruszin népbiztos  

Szabados Sándor közoktatásügyi népbiztos;  Szamuely Tibor közoktatásügyi népbiztos  

Szántó Béla hadügyi népbiztos;    Székely Béla pénzügyi népbiztos  

Vágó Béla belügyi, vasúti és hajózási népbiztos;  Vántus Károly földmívelésügyi népbiztos  

Varga Jenő pénzügyi népbiztos  

 

Nem lenne tisztességes, ha a fenti nevek felsorolását arra használná a magyar történelemmel, 

gazdaságtörténelmi megközelítéssel foglalkozó, hogy a névsorral önmagában indokoljon bármit is. 

Hogy semmiféle rosszindulat nem kísérte az összeállítást, azt két dolog igazolja. Az egyik maga a 

történelemi tény, a másik pedig azoknak az eseményeknek sora, amelyek elmondása során bárki, ha 

felkapja a fejét, mint sértett, akkor ezzel nem a történelemben lejátszódott események valódiságát 

igazolja vissza, hanem az azzal való közösségét. 44   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Az idézett anyag az interneten olvasható: j. Tharaud : beütni, megjelennek a sorok. Választani: Zsidók és a bolsevizmus, 

a romboló judaizmus című anyagot: judaizmus Angelfire /www.angelfire.com/realm3/hmult1/cikkel/zsbolsev1.htm  
44 A kiemelt jelű nevek, a kormányban kommunista, szociáldemokrata, munkásmozgalmi személyek. Az összeállítás 

Bölönyi József: Magyarország kormányai 1848 – 1987 92 -95. o. 
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Na! Ugye! Mondhatjuk, a helyzet urai lábbal tiporták a józanész legelemibb szabályait,  

úgy, hogy a jogról és a méltányosságról ne is beszéljünk. 

 

 

Történelemi ismeretek mutatják, hogy egy politikai változás indításában, a célhoz vezető út 

vezényletében, a cél elérésében, és fenntartásában, olyan személyiségek találhatók az események 

élén, akik az egész társadalom, vagy egyes csoportjai számára elfogadható, vagyis támogatható ígé-

retet bemutatni tudnak. Az ígéretek ismeretében, a célzott társadalmi réteg, vagy a társadalom na-

gyobb hányada, a megvalósíthatónak ítélt, és számára kedvező ígéretek alapján választ „programot”. 

Általában a program hirdetője mögé áll, és elősegítheti a számára kedvező életfeltételeket eléje ter-

jesztő politikus – politikai szerveződés hatalomba jutását. Ilyennek tekinthető a forradalmi lelkületű 

hazában-nemzetben gondolkodók fellépése 1848-ban, melyben a nemzet önállóságának kiharcolása 

túlmutatott az azzal együtt járó emberibb élet megteremtésével. Akkor a nemzet egésze lelkesedett. 

De 1918-1919? 
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Fenti parancs, amit 1919. április 23-i dátummal hirdettek ki, egy politikai változás eredményének is 

tekinthető. 

 

A Tanácsok Országos gyűlései 

 

1. ülés 1919. június hó 14-én, a Városi Színházban  

 

Ágoston Péter elnök: Tisztelt Elvtársak! A budapesti munkás- és katonatanács elnöksége nevé-

ben üdvözlöm Önöket. Üdvözlöm Magyarország és a világ proletárságának annál a határkövénél, 

amelynél hatalmasabb határkő a történelemben alig is volt valaha. Magyarország történetének van 

egy ilyen hatalmas nagy határköve, 919 esztendővel ezelőtti időben, amikor megszűnt a régi közös 

tulajdon és ennek helyébe a földre vonatkozólag életbe léptették az egyéni tulajdont. Most 919 esz-

tendővel későbben, megcsináltuk, visszacsináltuk azt, ami akkor nagy vívmánynak tűnt. …  

 

Egy új világ megteremtésének küszöbén vagyunk és azért gyűltünk össze, hogy megcsi-

náljuk ennek az új világnak szervezetét. Úgy, ahogy 919 esztendővel ezelőtt voltak, akik fellázad-

tak az újítás ellen, úgy vannak ma is, akik lázonganak, akik elégedetlenek. Úgy, ahogy akkor voltak 

olyanok, akik duzzogva nyugodtak bele a változhatatlanba, úgy vannak ma is ilyenek. Úgy, amint 

akkor voltak olyanok, akik tettetve simultak az új viszonyokhoz, úgy vannak ma is ilyenek és úgy, 

mint ahogy akkor voltak olyanok, akik az új világ megteremtésének az ő helytelen magatartásukkal 
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útjába álltak, úgy vannak ma is olyanok, akik abban találják forradalmiságukat, szocialista-kommu-

nista voltuknak bizonyságát, hogyha minél nagyobb vörös köpenybe burkolódzva, egyúttal felhasz-

nálják a vörös köpenyt arra is, hogy a saját kicsi, apró és sokszor becstelen játékaikat azzal eltakarják.  

 

Nekünk mind a négy kategória ellen egyformán fel kell venni a harcot, mert mind a négy kate-

gória egyformán veszedelmes, egyformán akadálya annak, hogy a világot újjá építvén, megtalálja az 

emberiség — és itt elsősorban a magyar proletariátus — azt a boldogságot, amelyre évtizedek harcai 

után most már számíthat.  

A szervezet megépítése az az eszköz, amellyel biztosíthatjuk azt, hogy mindazok a visszaélők, 

mindazok az ellenségek, akikkel számolnunk kell, letörhetők legyenek. S a szervezet az az eszköz, 

amellyel a közönyösöket meggyőzhetjük arról, hogy az, amit mi akarunk, nem egy elenyésző kisebb-

ségnek az érdeke, hanem a nagy összességnek az érdeke, amely összességnek boldoggá kell lennie 

ennek az országnak a területén, mint ahogy boldoggá akarjuk tenni az egész világ proletárságát min-

denütt, amerre csak emberek laknak. …  

Legyenek előrelátók és bölcsek, mert azok, akik önöket ideküldték, elvárhatják azt, hogy azzal 

az előrelátással, azzal a bölcsességgel intézzék az ő sorsukat, amelynek révén egyedül sikerül bizto-

sítani a magyar proletariátusnak jövendő jólétét. …  

 

Garbai Sándor, a forradalmi kormányzótanács elnöke: A forradalmi kormányzótanács nevében 

üdvözlöm önöket a forradalom jogán, üdvözlöm ama forradalom munkája közben, amelynek rendel-

tetése, feladata és célja: felszabadítani a proletárságot véglegesen és tökéletesen a kapitalista kizsák-

mányolás rendszere alól. Ez a küzdelem, a mi forradalmunk, elsöpörte ebben az országban az ural-

kodó osztályrendszert. … Ezzel módot és lehetőséget teremtenek arra, hogy egy új termelő rend, egy 

új világ létesüljön itt, amelyben nincs más szentség, mint a munka, nincs más erő, mint a dolgozók 

ereje, nincs más tekintély, mint a proletárságnak, mint osztálynak tekintélye. Ezt a hatalmat, ezt az 

erőt röviden proletárdiktatúrának nevezzük.  

A proletárság diktatúrája hatalmat, szervezett, fegyelmezett hatalmat jelent. … Egy új osztály-

uralom csak akkor jöhet létre, ha a régit megszünteti, ha a réginek szerveit elpusztítja, ha az elpusz-

tított régi szervek helyére a maga osztályuralmának szerveit, fegyelmét, szervezeteit állítja. …  

 

Ezeresztendős alkotmányt fognak önök sírba tenni a mai napon, ezeresztendős alkotmá-

nyát ennek az országnak. Ezeresztendős fejlődése nem hozott létre mást, mint egy kicsiny csoport-

nak brutális, vad erőszakát. Ezer esztendő történelmét, ha végiglapozzuk, akkor látjuk, hogy a despo-

ták, a kis erőszakos csoport kezében ezer esztendő történelme alatt milyen kevéssé tágult ki ennek az 

országnak alkotmánya, milyen kevéssé engedték meg az elnyomók, hogy dolgaikba mások beleszól-

janak, milyen kicsinyre szabták azt a kört, amelyben a maguk hatalmát és erejét mindig az erőszakra, 

a tudatos, fegyelmezett erőszakra építették fel. …  

 

Feladatuk önöknek egy új alkotmánynak a megalapozása. Feladatuk ennek az országnak 

minden lehetőségét kibontani és megállapítani annak a módját, hogy milyen eszközökkel lehet ezt az 

új alkotmányt kiszélesíteni minden dolgozó számára, szerves egésszé tenni, hogy hogyan lehet az 

alkotmányba lelket, életet önteni, hogy kell belevinni azt az öntudatot, azt az acélos akaratot, hogy ez 

a tanácsok szervezete, …  a dolgozók igazságos és jogos akaratát fejezze ki. Ez az új alkotmány 

építeni, teremteni, lerombolni akar, a régi helyébe a mi jövőnket akarja felépíteni. … 45  

 

Garbai Sándor után külföldi vendégek üdvözölték a tanácskongresszust. Először Forst elvtárs, 

majd Morgari olasz elvtárs franciául szólalt fel, beszédét Rákosi Mátyás fordította le. Targonszki 
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Antal az oroszországi kommunista párt és annak Budapesten lévő tagjai nevében üdvözölte Magyar-

ország forradalmi proletariátusát. Janusek cseh küldött vázolja a cseh viszonyokat. A délszlávok ré-

széről Illics Mirko elvtárs azt mondja, hogy a jugoszláv burzsoázia úgy fél a bolsevizmustól, mint a 

spanyolnáthától. Simon elvtárs, a fiumei forradalmi proletariátus képviselője üdvözli a magyar taná-

csot. Biermann elvtárs felolvassa az orosz szovjet üdvözletét.  

Vágó Béla belügyi népbiztos, hadseregparancsnok írja táviratában: Nem kötelességmulasztás, 

hogy mint felelős személy nem vehetek részt a kongresszuson, hanem a hadsereg főparancsnok pa-

rancsa ró rám más kötelességeket. … Ha eddigi működésemben valami hibát követtem volna el, azt 

tudják be az elvtársak annak, hogy mint mindenkire, úgy rám is többfajta kötelesség hárult. De amit 

tettem, azt mindig becsületes meggyőződéssel tettem és törhetetlen hűséggel a történelmi hivatását 

teljesítő magyar munkásság iránt. Éljen a tanácsrendszer! Éljen a nemzetközi forradalom!  

Böhm Vilmos: A Vörös Hadsereg, amely vér a tanácskongresszus tagjainak véréből, hús a mi 

húsunkból, amely tisztán proletárokból áll, a Vörös Hadsereg boldogan és büszkén látja összeülni a 

tanácsoknak első gyűlését, boldogan és büszkén várja a tanács kongresszus határozatait. A Vörös 

Hadsereg, amely első hadserege ennek a világnak, amely tisztára és kizáróan néphadsereg, a Vörös 

Hadsereg büszkén mondja el magáról: hogy van része abban, hogy végre biztonságban ülhet össze a 

tanácsoknak első gyűlése. … Jelentésem két rövid mondat. Bejelentem a tanácsok országos gyűlésé-

nek, hogy az orosz vörös hadseregen kívül fegyelmezettebb, öntudatosabb, harcra készebb hadserege 

nincs az egész világnak, mint a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadserege. …  

Erdélyi Mór: Az első kommunista szervezet Magyarországon 15 esztendővel ezelőtt a munká-

sok fogyasztási szövetkezete volt. … A fogyasztási szövetkezetekben való szervezkedés egy maga-

sabb szervezkedési foka a munkásságnak. Ezt felismerték Magyarországon 15 évvel ezelőtt azok a 

proletárok, akik minden nehézség ellenére melléje csatlakoztak. Tanulságul hívom fel itt Csepel, Le-

ninváros, Kispest azon munkásait, akik 15 évvel ezelőtt a Dobutca kicsiny boltjából a hátukon vitték 

el az árut a tömött villamosokon azért, hogy a proletariátusnak ezt a szervezetét megcsinálják. …  

Weltner Jakab: … »A Szocialista - Kommunista Munkások Magyarországi Pártja« azt jelenti, 

hogy ez a párt egy része annak a nagy kommunista világforradalomnak, a kommunista munkások 

pártjának, amely az egész világot be akarja hálózni. Oroszországban már diadalmasan, győzelmesen 

ment előre ez az eszme és a többi országokban érlelődik a kommunizmus, érlelődik a munkások 

felszabadulása. Nekünk az a feladatunk, hogy erősítsük, támogassuk, vigyük előre az egész világ 

munkásainak forradalmát, mert a mi mozgalmunk szorosan össze van kapcsolva, össze van fűzve a 

világ munkásainak forradalmával, mert minden újabb ország, amely csatlakozik, erősíti, diadalmassá 

teszi azt az eszmét, amelyet a magyar és az orosz munkások képviselnek.  

Kun Béla: Tudva tudni, hittel hinni, bizalommal bízni abban, hogy eljön, hogy itt van a nem-

zetközi szociális forradalom, tudva tudni, hittel hinni a proletariátus történelmi hivatásában, abban a 

hivatásban, hogy fel kell, hogy szabadítsa önönmagát és meg kell, hogy teremtse azt, ami nincs meg, 

kell, hogy teremtse az emberiséget: ez vezesse munkájában a magyarországi tanácsköztársaság első 

kongresszusát! Jön a nemzetközi proletárforradalom! … Amiként a mi tanítómesterünk, Marx mon-

dotta, csak a burzsoá forradalmak kezdődnek mámorral, hogy azután csömörben végződjenek. A mi 

forradalmunk keserves, kínos vajúdások közben született. Keserves vajúdás az, ami ma folyik. Szüli 

a proletariátus az új társadalmi rendet, szüli a szocializmust, a kommunizmus első fokát. …  

Mert a szocializmushoz, a kommunizmushoz csak a diktatúrán, csak a proletariátus forradalmi dikta-

túráján keresztül vezet az út. …  

 

A zenekar a Marseillaise-t, majd az Internacionálét - játssza, és az Elnök: az ülést bezárja. 46  

 

*** 
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1919. április 2-án megjelent a „Tanácsköztársaság alkotmánya.” Alapcélja a kapitalista terme-

lési és társadalmi rend megszüntetése és a szocialista társadalmi rendszer megteremtése. A cél meg-

valósítását a dolgozók uralmának biztosításában jelölik meg. A dolgozó nép hozza meg a törtvényeket 

és hajtja azokat végre, és bíráskodik azok megszegői felett. 1919. április 7-én tartott választásokon 

megválasztják a munkás-, katona- és földmíves tanácsokat. Tanulmányozva a Tanácsköztársaság Al-

kotmányát, világossá válik, a fondorlatosság csimborasszójával találhatjuk szemben magunkat. Idé-

zetek:  

2. §. A Tanácsköztársaság a munkások, katonák és földmívesek tanácsainak köztársasága. 

A Tanácsköztársaság a kizsákmányolóknak semmiféle tanácsban helyet nem ad. A munkások, kato-

nák és földmívesek tanácsaiban a dolgozó nép hozza a törvényeket, hajtja azokat végre és bíráskodik 

azok megszegői fölött.” 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyik legfontosabb elvi kérdésre választ a 8. §.-ban találjuk meg: „a Tanácsköztársaság 

gondoskodik arról, hogy a szocialista eszme az egész országban szabadon terjedjen.” Ennek is érde-

kében: „A Tanácsköztársaság megszünteti a burzsoázia műveltségi kiváltságát és megnyitja a dolgo-

zók előtt a műveltség tényleges megszerzésének lehetőségét. Ezért a munkások és földmívesek szá-

mára ingyenes és a műveltség magas fokát nyújtó tanítást biztosit.” (10. §.) A teljesség kedvéért tud-

juk meg, hogy: „A dolgozók igazi lelkiismereti szabadságát azzal védi a Tanácsköztársaság, hogy 

elválasztja teljesen az egyházat az államtól, az iskolát az egyháztól.” (Amely intézkedésektől függet-

lenül): „Vallását mindenki szabadon gyakorolhatja.” (11. §.)  

 

Persze a vitában kicsillant a foga fehérje:  

 

Déri Gyula: Azt mondja a 11-ik §, hogy a tanácsköztársaság elválasztja teljesen az egyházat az 

államtól, az iskolát az egyháztól. Ez nagyon szépen hangzik így papiroson, azonban ennek semmiféle 

reális alapja nincs. (Egy hang: Majd lesz!) Mert ha a Tanácsköztársaság nem választja el az iskolákat 

az egyháztól, (Egy hang: Már elválasztotta. Úgy van! Zaj.) a közoktatásügyi népbiztosság módot ad 

arra, hogy minden felekezetnek szerzetese vagy lelkésze néhány hetes vagy hónapos tanfolyam hall-

gatása és vizsgálat után tanítóvá legyen.  

Hát én azt kérdezem, van-e valakinek akkora fantáziája, hogy elképzelje azt, hogy a szocializ-

musnak par excellence ellenségei, a szocializmusnak legveszettebb üldözői, a király és trón tisztele-

tének szellemétől áthatott fekete lovagok tudnak-e a proletariátus tanítói lenni. Ezt kérdezem önöktől. 

Hiába fektetjük le az alkotmányban, hogy elválasztjuk az egyházat az iskolától, mikor módot adunk 

arra, hogy bemehessenek a mi erős várainkba, a katedráinkra. Nem választottuk el tehát az egyházat 

az iskolától, hanem igenis rászabadítottuk az egyház embereit az iskolára, a katedrára. (Felkiáltások: 

Nem tartozik ide! Zaj. Egy hang: Hát hova tartozik? Zaj.)  

 

                                                 
47 Az alkotmány a „Tanácsköztársaság” 78. számában jelent meg. (1919. június 28.) Az új Alkotmány kihirdetésével az 

április 2-i  - Forradalmi kormányzótanács által kihirdetett Alkotmány hatályát vesztette. 
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A vita folytatásában Schneff József arra hívja fel a jelenlevők figyelmét: „hogy a 11. §. utolsó 

pontja: »úgy a vallási, mint a vallásellenes propaganda teljesen szabad« hagyassék ki. Ezt azért kér-

ném, mert … ez forradalmi alkotmány, s mivel ez forradalmi alkotmány, éppen ebben az időben nem 

helyes és nem kellemes, hogy a vallás propagandájának leple alatt ellenagitációt csinálhassanak künn 

a vidéken.” (Felkiáltások: Csinálnak is!) „Mert az egész vidéken, ahol ellenforradalom keletkezett és 

fog keletkezni, mindenütt azzal a jelszóval kezdik, hogy a vallás kérdését akarják megvitatni. Ha a 

szóban forgó rendelkezést az alkotmányunkban fenntartjuk, akkor ezzel megadjuk a módot és a jogot 

arra, hogy ellenünk az agitációt a legnagyobb titokban, suba alatt (Egy hang: Nem is titokban!) ejt-

hessék meg. Mert mindenütt nincs annyi ereje a Tanácsköztársaságnak, hogy minden faluban és min-

den lakásban ellenőrzést gyakoroljon.  

 

10 §. A Tanácsköztársaság megszünteti a burzsoázia műveltségi kiválóságát, és megnyitja a dolgozók 

előtt a műveltség tényleges megszerzésének lehetőségét.  

11. §. A dolgozók igazi lelkiismeret szabadságát azzal védi a Tanácsköztársaság, hogy elválasztja 

teljesen az egyházat az államtól, az iskolát az egyháztól. Vallását mindenki szabadon gyakorolhatja.  

12. §. A tanácsköztársaság a világ proletárjai egyesülésének gondolatát hirdeti, és ezért minden kül-

földi proletárnak megadja mindazokat a jogokat, amelyek a magyar proletárt megilletik, és fölhatal-

maz minden helyi tanácsot, hogy a külföldi munkásokat kérelmükre magyar honosoknak nyilvánít-

hassa.  

13. §. A Tanácsköztársaságban minden külföldi forradalmárnak menedékjoga van.  

14. §. A Tanácsköztársaság nem ismer faji vagy nemzeti különbséget. …  

 

A Szent Korona 

 

„Semmi sem felfoghatatlanabb a magyar történelemben, mint a Károlyi–Jászi-féle magyar po-

litikusok magatartása, akik a honvédelem megszervezése helyett a magyar önvédelmi ösztönt ébren 

tartó Szentkorona-tant (és az egész magyar közjogot, közjogi intézményrendszert) taposták el nagy 

diadallal. Csak úgy mellékesen feloszlatták a hadsereget is, persze. Aztán a tragikus következménye-

ket látván, sértődötten, hisztérikus hangulatban átadták a hatalmat az Oroszországból meghatározott 

feladattal hazaküldött ügynököknek. …  

 

Ha Károlyi Mihály irányításával 1918-ban nem kezdődött volna el a magyar történelem legfe-

lelőtlenebb, legostobább belpolitika duhajkodása, ha Károlyiék nem taposták volna el önszántukból 

a magyar alkotmányt és az egész közjogi intézményrendszert, akkor a világháború zűrzavarában ro-

mán vagy cseh katona nem lépte volna át a magyar határt. Kun Béláék pedig a hatalom közelébe sem 

kerültek volna. Trianon előkészítőinek nagyon nagy szükségük lehetett a Károlyi Mihályokra, és na-

gyon tartottak a Tisza Istvánoktól. A gyermeteg, politikusi pályára alkalmatlan Károlyinak bizonnyal 

nincs köze Tisza István halálához, de a legalkalmatlanabb magyar politikus hatalomra juttatása és a 

legalkalmasabb meggyilkolása ugyanazon legnehezebb időszakban nem lehet mentes mindenféle 

összefüggéstől.” 48  

 

A főhatalom megszerzésének lépési közé tartozik a Néphatározat, melyben a magyar nemzettől 

idegenszívűek hatalomba jutásával „törlésre” kerül az ezeréves alkotmány. Mit jelent ez a valóság-

ban? Induljunk ki a szentkorona-tan alaptéziseiből. Miért is? Kérdezem. A válasz egyszerű.  

 

„A Szentkorona –tan szuverenitás-elméletére épül a tan többi tétele is, amelyek együtt adják a 

Regnum Marianum misztikus fogalmának közjogi tartalmát. Ezek a tételek, egymást magyarázó lo-

gikai sorrenden a következők:  

 

 

                                                 
48 Kocsis István: Magyarország Szent Koronája 470. o. 
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- A főhatalom, az államhatalom (törvényhozás, törvénykezés, kormányzás, vagyis a hatalom) alapja 

a Szent Korona. A Szent Koronát illeti a hatalom teljessége.  

- Az állami felségjogok nem királyi jogok, hanem a Szent Korona jogai. A felségjogok összessége a 

Szent Koronáé. 

- A Szent Koronában, mint az államhatalom alanyában egyesülnek a megosztott politikai hatalom 

részesei, gyakorlói. A Szent Korona tagjai alkotják a Szent Korona egész testét (az államot). (1848-

ig mindenki, aki szabad birtokjoggal ingatlant bír, 1848 után pedig minden magyar állampolgár tagja 

a Szent Koronának, és ezek összessége a királlyal együtt képezik a Szent Korona egész testét)  

- A főkegyúri jog. 

- A koronázás, a hatalom-átruházás, mint a legitim hatalomgyakorlás elve. 

- A Szent Korona minden birtokjog gyökere.  

- A Szent Korona jövedelme (saját vagyona) és javai. 

- A Szent Koronáé az ország területe. A Szent Korona országai az ország teste, organikus részei a 

koronának.” 49  

 

Szent Korona a Tanácsköztársaság alatt  

 

„1918. november 3-n felkerestem a lakásán Károlyi Mihályt, aki akkor éppen szerencsétlen 

belgrádi útjára készülődött. A megváltozott viszonyokra és a netalán bekövetkező francia megszál-

lásra való tekintettel javaslatba hoztam neki a korona rendes helyéről való eltávolítását, elrejtését, s 

kértem, bocsássa a miniszterelnöki kulcsot e célból rendelkezésemre. Azt válaszolta, hogy egyelőre 

erre szükség nincsen, …  

Ezután a Nemzeti Tanácshoz mentem, … arra kértem Hock Jánost, hogy a Nemzeti Tanács 

vegye védelmébe a koronát, és tegye lehetővé, hogy megőrzése háborítatlanul folyhasson tovább. 

Hock János biztosított, hogy a nemzet ezen ereklyéjének az eddigihez hasonló módon való megőrzé-

sét mindenkor kötelességüknek fogják tartani. A többi tanácstaggal együtt szintén a jelenlevő Kunfi 

Zsigmond dr. is biztosított, hogy a koronának bántódása nem lesz. …  

Körülbelül december 8-án vagy 9-én kaptam egy átiratot, melyben értesít, hogy a koronaőrséget 

egy nemzeti testőrszázadba fogja beolvasztani, amely felett a rendelkezési jogot kizárólag magának 

tartja fenn. Erre Széchenyi Bélával abban állapodtunk meg, hogy ez ellen írásban tiltakozni fogunk a 

hadügyminiszter, a miniszter-, azaz tán akkor már köztársasági elnök és a Nemzeti Tanács előtt, mely 

szerint, ha az összes eddigi törvények értelmében a mi rendelkezésünkre álló őrség feletti rendelke-

zési jogunkat elveszik, magunkról minden felelősséget elhárítunk. …  

 

A (további) sorrendre nem emlékszem, de ezután szoros egymásutánban következett Milesz 

parancsnok eltávolítása és helyettese Jeszenszky repülő hadnagy által – a koronaőrség egy részének 

kirendelése Károlyi Mihály svábhegyi villájának őrzésére –, és egy újsághír, amely közli, hogy koro-

naőri állásomról lemondtam. Ezt a hamis újsághírt megcáfolandó nyilatkozatot adtam közre, melyben 

tudattam, hogy nem mondottam le állásomról. Később egy úgynevezett néptörvény a koronaőri állá-

somat is eltörölte. …  

 

A román megszállás után, augusztus 10-én beutazási engedélyt kaptam Budapestre, s első dol-

gom volt Prónay Dezső titkárával, dr. Mészáros Gyula Pest vármegye tb. Főügyészével a koronaka-

marát megtekinteni, mázsás kő esett le a szívemről, amikor annak előszobájában egy kipróbált régi 

koronaőrségi altisztemet találtam aki elmondotta, hogy a szovjet egész ideje alatt… egyikük mindig 

a koronakamra szobájában őrködött a koronára. … hála a koronaőr legénység megbízhatóságának, a 

koronához ezen zavaros időkben sem nyúlt senki.” 50  

 

                                                 

49 Tóth Zoltán József szerk.: A Magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón. 276. o. 
50 A korona kilenc évszáda 513. o. Ambrózy Gyula: A koronaőri ténykedésem az 1918-1919. évi forradalmak alatt.  
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„Annak ellenére, hogy a régi rendszer iránti gyűlölet ott lobogott a forradalmi tömegekben, 

annak ellenére, hogy megdöntötték a királyságot, sem a polgári demokratikus forradalom, sem a pro-

letárforradalom győzelme idején nem emeltek kezet a koronára, a letűnt kort jelképező tárgyra. … A 

köztársaság kikiáltása után … nem is nagyon volt idő arra, hogy korona sorsáról vitatkozzanak.” 

Meghozták a XXXI. Néptörvényt a korona és a koronázási jelvények őrzéséről.  

 

1.§. A korona és a koronázási jelvények őrzésére vonatkozó korábbi törvényes rendelkezések hatá-

lyukat vesztik. A koronaőrök állása és tisztsége megszűnik. 

2.§. A korona és a koronázási jelvények a miniszterelnök és a belügyminiszter őrzése alá tartoznak. 

Az őrzés részleteit a miniszterelnök és a belügyminiszter rendelettel szabályozza. 

3.§. E néptörvény kihirdetésének napján lép életbe. 

Kelt Budapesten, 1919. évi március hó 14-ik napján. 51  

 

Csakhogy tudjuk, a törvényt aláírta: Károlyi Mihály a Magyar Népköztársaság elnöke; a Kor-

mány nevében aláírta: Berinkey Dénes dr., Baloghy Ernő dr., Böhm Vilmos, Búza Barna dr., Garami 

Ernő, Juhász-Nagy Sándor dr., Junker János, Kunfi Zsigmond dr., Nagy Vince dr., Peidl Gyula, Szabó 

István, Szabó Oreszt dr., Szende Pál dr., Vass János dr. Mennyi doktor. Vajon, az első világháború 

előtt, doktori címre, hogyan tettek szert az elvtársak? Kik is voltak valójában – a magyar dolgozó 

proletárok izzadmányaiból összegyűlt állami bevételekből – az állam által fenntartott egyetemeinkre 

járó elvtársak? Hogy a kérdés jogos-e, azt minden gondolkodó keresztény szellemű és magatartású 

magyar ember maga döntse el.  

 

*** 

 

2. ülés a Magyar Tanácsköztársaság Házában, 1919. június hó 15-én  

 

A munkás-, katona- és földmivestanácsok országos gyűlésének ügyrendje.  

 

1. §. A munkás-, katona- és földmivestanácsoknak a Forradalmi Kormányzótanács által megjelölt 

helyre és időre összehívott országos gyűlése, — egyelőre a budapesti központi intézőbizottság öttagú 

elnökségének vezetése alatt: igazolja a tanácsok országos gyűlésének tagjait; megállapítja az országos 

gyűlés ügyrendjét; megválasztja az országos gyűlés öttagú elnökségét és — már az elnökség vezeté-

sével; megválasztja a szükséges számban a gyűlés jegyzőit, továbbá a szükséghez képest, megfelelő 

számú tagokkal a bizottságokat.  

2. §. A megválasztottak megbízatása a tanácsgyűlés folytatólagos ülésszakaira is szól, mindaddig, 

amíg az illetők a tanácsok országos gyűlésének tagjai és helyükbe a gyűlés másokat nem választ.   

3. §. A bizottságok maguk választják elnökeiket, előadóikat és jegyzőiket.  

4. §. Az országos gyűlés ülései általában, a bizottságok ülései pedig az országos gyűlés tagjaira nézve 

nyilvánosak.  

5. §. Az országos gyűlés és a bizottságok ülésein általában csak az országos gyűlés, illetve a bizott-

ságok tagjai szólalhatnak fel. A népbiztosok az országos gyűlés vagy a bizottságok felhívására köte-

lesek a gyűlés, illetőleg a bizottság előtt megjelenni és a hozzájuk intézett kérdésekre válaszolni. …  

6. §. Az országos gyűléshez indítványokat és bejelentéseket csak tanácsgyűlési tag tehet.  

… Sürgős esetben az országos gyűlés — vita nélkül — elhatározhatja, hogy az indítványt a közbeve-

tett két nap és bizottsági előkészítés nélkül azonnal tárgyalás alá veszi. …  

7. §. Az ülések napirendjét az országos gyűlés határozza meg.  

8. §. A napirenden levő ügyek vitáját a bizottsági előadó, illetőleg az indítványozó tanácsgyűlési tag 

felszólalása vezeti be és zárszava fejezi be. …  
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9. §. Napirend előtt és az ügyrendhez való felszólalásra az elnökség ad engedélyt. A tanácsgyűlési 

tagok a gyűlés engedélyével a Kormányzótanács tagjaihoz az ülésen kérdéseket tehetnek. A Kor-

mányzótanács tagja a kérdésre válaszolni köteles. 

10. §. Úgy az országos gyűlésnek, mint az egyes bizottságoknak jogukban áll a Tanácsköztársaság 

bármely hatóságától felvilágosítást kívánni és iratokat beszerezni. A hatóságok az országos gyűlés és 

szerveinek meghagyását és megkeresését haladék nélkül teljesíteni tartoznak. 

11. §. A vita befejeztével az elnök a javaslatot vagy indítványt szavazásra bocsátja. Határozathoza-

talhoz az országgyűlésen legalább 100 tanácsgyűlési tagnak jelenléte, a bizottságokban a bizottsági 

tagok többségének a jelenléte szükséges. Minden választás titkos szavazással történik. Ötven tanács-

gyűlési tag, írásban előterjesztett kívánságára, más ügyekben is titkos szavazás rendelendő el. Az 

országos gyűlés és a bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnök is szavaz. Ha a 

szavazatok egyenlően oszlanak meg, ez annyi, mintha az indítványt elvetették volna. 

12. §. Az országos gyűlésen elfogadott általános érvényű határozatokat a gyűlés elnöksége kihirdetés 

végett a Forradalmi Kormányzótanáccsal közli. 

13. §. Az országos gyűlés és a bizottságok ülésein, valamint az ülésezésre szolgáló helységekben a 

rend fenntartása az elnökség joga és kötelessége. A rendzavaró gyűléstagot az elnök rendreutasíthatja, 

tőle a szót megvonhatja, vagy kizárása iránt tehet indítványt, amiről a gyűlés vita nélkül határoz. A 

kizárásnak karhatalommal is érvényt lehet szerezni. A közönség rendzavarása esetében az elnök a 

karzatot eltávolíttathatja.  

14. §. Minden ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni és azt az ülés végén vagy a következő ülés elején 

hitelesíteni kell.  

15. §. Az ülésszak berekesztését a gyűlés határozza el. 52 

 

3. ülés a Magyar Tanácsköztársaság Házában 1919. június hó 16-án  

 

Varga Jenő népbiztos: Ha a mai gazdasági helyzettel tisztába akarunk jönni, legelőször is visz-

szapillantást kell vetnünk arra a munkára, amelyet a tanácskormány gazdasági téren az eddig eltelt 

közel három hónap alatt végzett. Ez a munka három részből áll: romboló, fenntartó és újraépítő rész-

ből. A romboló rész abból állott, hogy az eddigi tulajdonosokat, a nagytőkéseket, a nagybirtokosokat, 

nagykereskedőket ki kellett a termelő eszközök birtokából űzni, a kapitalizmus berendezését le kellett 

rombolni. A fenntartó munka abból állott, hogy ügyelnünk kellett, hogy a kapitalizmusnak, mint tu-

lajdonformának, mint jövedelemmegoszlási formának lerombolása közben magát a termelést ne rom-

boljuk le s a mi valóságos érték volt a kapitalizmusban, azt, amennyire lehet, változatlanul mentsük 

meg az új társadalom számára. Végül az építőmunka abból állott, hogy a kapitalista igazgatás helyébe 

megkezdtük a proletárigazgatást, a munkásigazgatás szervezését úgy az egyes üzemekben, mint az 

állam egész szervezetében. …  

Legnehezebb problémáink egyike az új organizáció folytán feleslegessé váló nagy intellektuel 

rétegeket, tisztviselőket, jogászokat stb. átképezzük termelő foglalkozásokra. … Másik nagy baj az 

egész vonalon a munkások és az intellektuelek között lappangó ellentét. Ezt látjuk élesen a mezőgaz-

daságban, ahol a termelő biztosok munkáját zavarja az, ami a mezőgazdasági munkások és a gazda-

tisztek között van. Ezt látjuk némely gyárban, ahol a munkások és a gyári tisztviselők, valamint a 

mérnöki kar között nincs meg a kellő harmónia. Viszont bizonyos az is, hogy a gazdatiszteknek, a 

mérnököknek, a tisztviselőknek még jobban át kell itatódniuk szociális érzelmekkel, mint eddig tör-

tént, nekik hozzá kell idomulniuk a proletár állam egész gondolkodásához, nekik bele kell tanulniuk 

abba, hogy nem tőkéseket szolgálnak, hanem az ország egész lakosságát. …  

 

Ez új bürokrácia közel sem az az ideális szerv, amelyet mi szeretnénk látni, elismerem, hogy 

igen sok oda nem való ember került bele, igen sok túl fiatalember, igen sok tudatlan ember, igen sok 
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politikailag oda nem való ember, (Úgy van! Úgy van! Zaj. Felkiáltások: Atyafiság! Kitűnő családok! 

Dobják ki a zsidókat!) egy csomó ügyes csirkefogó, akik máról holnapra úgy váltották a politikai 

meggyőződésüket, mint a váltó ruhájukat, egy csomó csirkefogó, aki lopott, csalt és visszaéléseket 

követett el, (Úgy van! Úgy van! Taps. Felkiáltások: Most is csal! Nem a mi hibánk! Állandó zaj.) de 

ezeket az elemeket, ahogy azt Lenin mondta Oroszországban, mint a forradalom tetűit, és piócáit el 

kell távolítani. (Úgy van! Úgy van!) 53  

Guttmann Henrik: … Abban a pillanatban, amikor mindenki munkás lesz, amikor mindenki 

dolgozó tagja lesz ennek a társadalomnak, amikor mindenki hajlandó lesz ennek a társadalomnak 

munkájában tényleg részt venni és hajlandó lesz belenyugodni abba, hogy ő a társadalom munkater-

mékeiből nagyobb részt, mint a többiek, nem kaphat, abban a pillanatban, amikor tehát az osztályok 

megszűntek, tiszta árpolitika fog érvényesülni, amelyben mindenki annyiért kapja a javakat, ameny-

nyibe azok a társadalomnak kerülnek. ... Ez, elvtársaim, az osztály árpolitika lényege. …  

A kapitalista rendszerben az üzem vagy vállalat tulajdonosa, igyekezett megakadályozni azt, 

hogy az üzemben más is lophasson, mint ő! Ő tehát igyekezett megfelelő ellenőrzést gyakorolni. … 

A mi rendszerünkben a helyzet más. Itt az ellenőrzésre még sokkal nagyobb szükség van, mert mi azt 

akarjuk, hogy nálunk; senki se lophasson. Azt, hogy a kapitalista ne lophasson, egészen radikálisan 

megoldottuk: megszüntettük a kapitalistát. De azt, hogy az üzemekben az egyes helyeken ne lophas-

sanak, nem sikerült megszüntetni. … 54 

 

4. ülés a Magyar Tanácsköztársaság Házában 1919. június 17-én  

 

Bokányi Dezső levezető elnök: A proletárdiktatúra megoldja a világtörténelemnek két legnehe-

zebb problémáját. Az egyik az osztályellentét, a másik a nemzeti ellentét. A világtörténelmen keresz-

tül az osztályellentét és a nemzeti ellentéteknek a küzdelme volt az, ami az emberiség milliónyi ener-

giáit lekötötte és nem engedte az emberiséget ahhoz a történelmi szerephez eljutni, hogy az emberi-

ségnek csak egy feladata legyen: küzdelem összes erejével a természet vakon működő erőinek leigá-

zására az emberiség boldogságáért. … Büszkék lehetünk, hogy ezt a két problémát, amelyet az előző 

kormányzatok nem tudtak semmiféle hatalmi szóval megoldani, a proletárság felszabadító gondolata, 

az osztályharcok megszüntetésének gondolata kiváltja a lelkekből, leomlasztja az osztályharci, le-

rombolja a nemzeti válaszfalakat, összehozva milliók szívét.  

Hamburger Jenő népbiztos: „Az ideális földreform, ha túlságosan nagy koncessziókat nem aka-

runk tenni, a kommunista társadalom szempontjából az volna, hogy magántulajdonban minden egyes 

ember kezében csak annyi föld maradhasson meg, amennyit az illető a maga erejével és családjának 

munkaerejével intenzív meg tud művelni. Ez volna az ideális állapot és kétségtelen, hogy a Magyar 

Tanácsköztársaság ennek az állapotnak létrehozásán fáradozik. Most ez alatt a két és fél hónap alatt, 

a mióta megindult a mezőgazdasági üzemek szocializálása, ez a program ilyen ideális értelemben 

nem volt megvalósítható. Hiszen méltóztatnak tudni azt, hogy 100 holdban van megszabva az a ha-

tárterület, a meddig magántulajdonban hagyja a Tanácsköztársaság a földbirtokot, csak a 100 holdon 

felüliekre terjedt ki eddig a szocializálás. E magas határterület megállapításának különös és mélyre-

ható okai vannak. …  

Nem lehetett leszállítani ezt a határmértéket azért, mivel kísérleteink folyamán arra a tapaszta-

latra jutottunk, hogy a 100 holdon aluli birtokok rendszerint nem egy tagban, nem egy testben, ösz-

szefüggő egészben feküznek, hanem felparcellázva, a község határában terülnek el. … Széttagoltsá-

guknál fogva nem tudta ezeket beolvasztani, nagy birtoktestekbe. Körülbelül 20 hold az a határ, ame-

lyet meg lehetne hagyni magántulajdonban. A 100 hold és a 20 hold közötti birtoktestek automatiku-

san elsorvadásra vannak ítélve. …  
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S ez néhány hónap alatt sikerült is annyira, hogy a legutolsó faluban, a legutolsó majorban is 

már mindenki kiválasztotta magának azt a bizonyos helyet, azt a bizonyos 10 holdat, amelyen a jö-

vőben gazdálkodni fog. Ez egy szükségszerű etapja volt a fejlődésnek, mert hiszen a tömegek forra-

dalmasításához feltétlenül hozzájárult itt Magyarországon a földbirtokok földaraboltassanak. … Si-

került az ország egyes helyeinek kivételével a földosztást megakadályozni úgy, hogy ma a rendelke-

zésünkre álló területen, a meg nem szállott területen körülbelül 7 és fél millió hold van a Tanácsköz-

társaság tulajdonában. …  

A nehézségek tekintetében legelsősorban ki kell emelnem a mezőgazdasági proletariátusunk 

tudatlanságát és szervezetlenségét. … A szocialista párt erőfeszítéseket tett, hogy ki tudjon menni a 

falura, hogy a falu és a major nincstelen proletariátusát az ipari proletárság mellé állítsa. … A mező-

gazdasági proletár évszázados elmaradottságban szenved, sínylődik, és nem tudja megérteni, amit az 

agitátor már természetesnek tart.  

Az agitátor nem tud lesüllyedni — hogy úgy mondjam — arra a kulturnívótlanságra, amelyben 

a mezőgazdasági proletárság szenved. A jövő programja szempontjából most hatvan mezőgazdasági 

proletár járt itt pártiskolába. Háromheti kurzus után ezek felvilágosíttatván, kimennek oda, ahonnan 

jöttek és megkezdik az agitációs munkát. Azt akarjuk, hogy a mezőgazdasági földmíves munkásság 

a saját vérét, a saját emberét lássa maga előtt, az magyarázza meg, hogy miről van szó. …  

 

Az a mezőgazdasági munkás, aki tudja, aki érzi, hogy ott a föld nem idegen emberé, hanem 

annak gazdálkodásába, üzemmenetébe neki is beleszólása van, feltétlenül kell hogy egyben a Tanács-

köztársaság ipari proletariátusa mellé álljon. Ha majd kultúrában ez a mezőgazdasági proletárság 

emelkedni fog, ha majd jobban hozzájuk tudunk férkőzni, ha röpiratainkat elolvassák, ha az analfa-

betizmust valamennyire meg tudjuk szüntetni, akkor kétségtelen, hogy azok a visszásságok, amelyek 

most a szövetkezeti gazdálkodás keretén belül túlkapások formájában megnyilvánulnak, meg fognak 

szűnni. Amiképpen helyre fog állni az ipari üzemekben a munkafegyelem, úgy helyre fog állani a 

mezőgazdasági üzemekben is.  

 

Erős karhatalmat leszünk kénytelenek megszervezni azért — és ezt itt be kell jelenteni 

őszintén és nyíltan — hogy a cséplés tartama alatt az ipari proletárság szükségleteit mindenképen 

biztosítani tudjuk. Nem jelenti ez azt, hogy agresszív módon akarunk bárkivel szemben is fellépni, 

de azt, hogy az elrejtőket, a csempészeket, a zugkereskedőket igenis fülön kell fogni és meg kell 

akadályozni, hogy zugkereskedők, csempészek, vagy bárki más itt a mezőgazdasági termelvényeket 

birtokába vegye.”  

 

***  

 

A papír sok betűt elbír akkor is, ha a fogalmazványban kitűzött cél nemes érdeket nem szolgál. 

A kérdés azért merülhet fel a megvalósítás hogyanját illetően, mert az elmélet kivitelezése során, az 

illeszkedési lehetőségek a gyakorlatban egymástól eltérhetnek. Ilyen volt 1919-ben a földreform meg-

valósításának kérdése. Sok tekintetben. Ugyanis, nem a földműves-szegénység alkotmányos szöve-

gezése oldja meg a falun élő emberek jobb életét, hanem ‒ lehetett volna, ‒ az ágazat évszázadok alatt 

kialakult működésének tulajdonosi, művelői, művelési szerkezetének átalakítása.  

Egy akarat megfogalmazását lehet besűríteni egy összetett mondatba, a gyakorlatban történő 

megvalósításhoz jelen esetben a kor társadalmi berendezkedésének sok évszázad alatt kialakult poli-

tikai, és hozzáilleszkedő gazdasági rendszerét kellett volna megváltoztatni. A változtatás kiinduló-

pontját az emberi élet meghatározó körülményeinek alakítása és nem a jogi csűrés-csavarás oldja fel, 

akkor sem, ha alkotmányos kerettel körítik. Diktatúrában kényszerintézkedések sorozatával sem volt 

erre lehetőség. A kérdés egy részére, a mezőgazdaság átszervezésének lehetőségére, ülésen Hambur-

ger Jenő népbiztos világított rá:  

„Az ideális földreform, ha túlságosan nagy koncessziókat nem akarunk tenni, a kommunista 

társadalom szempontjából az volna, — ha módunkban volna ezt valamilyen módon elérni, — hogy 
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magántulajdonban minden egyes ember kezében csak annyi föld maradhasson meg, amennyit az il-

lető a maga erejével és családjának munkaerejével intenzíven meg tud művelni.” - idézet vége.  

 

5. ülés a Magyar Tanácsköztársaság Házában 1919. június 18-án  

 

Bokányi Dezső elnök: Az elvi jelentőségű határozatokat a következőkben vagyok bátor előter-

jeszteni és indokolni. Nem ismerte el az igazoló bizottság a népgazdasági tanács választmányi tagja-

inak mandátumát a következő elvi meggondolások alapján. A népgazdasági tanácsot a kormányzóta-

nács XCVII. számú rendelete szervezte meg azzal a hatáskörrel, hogy az ország gazdasági életét ve-

zesse és irányítsa. A népgazdasági tanácsot, illetve ennek választmányát ruházta fel a forradalmi kor-

mányzótanács CXIV. számú rendelete azzal a joggal, hogy itt a szovjet-üléseken ülési és szavazati 

joggal bírjon.  

Az első eldöntendő kérdés az volt az igazolóbizottság előtt, hogy a forradalmi kormányzóta-

nácsnak ezt az intézkedését a proletár-alkotmány szempontjából felülvizsgálhatja-e vagy sem. Tekin-

tettel arra, hogy az egész dolgozó proletárság egyetemét az országos gyűlés képviseli és az igazoló-

bizottság ennek az országos gyűlésnek kiküldött szakközege, feljogosítottnak látta és érezte magát az 

igazoló-bizottság arra, hogy a Forradalmi kormányzótanácsnak ezt az intézkedését, amellyel a nép-

gazdasági tanács választmányának tagjait mandátummal ruházta fel, az alkotmányosság szempontjá-

ból felülvizsgálja és arra az egyhangú megállapodásra jutott, hogy a népgazdasági tanács választmá-

nyának tagjait nem illetheti meg képviseleti jog a szovjetek országos gyűlésén.  

A népgazdasági tanács választmányának tagjai, mint már hangsúlyoztuk, tisztán gazdasági 

szakközegek, az ország gazdasági életének vezetői és irányítói. A proletár-alkotmány viszont meg-

valósította a képviselet szempontjából a legdemokratikusabb elvet: az összes dolgozók képviseletét 

választás alapján. 50.000 proletár bír csupán azzal a joggal, hogy egy szovjet-tagot választhasson. 

Amikor tehát ez a legközvetlenebb proletár-alkotmány létezik, nem bírhat a központi kormányzó-

szerv az igazoló választmány véleménye szerint azzal a joggal, hogy kinevezzen a szovjet tagjai közé 

50 tagot, sőt 61 tagot, mert ez a kinevezési elv a képviseleti elvvel a legmerevebben ellenkeznék.  

 

A földmivelési bizottság tagjaira beérkezett 165 szavazatból 156 hiteles szavazat alapján, a hivatalos 

listán feltüntetett elvtársakat ‒ a levezető elnök ‒ megválasztottnak jelentette ki.  

 

Figyelemre méltó hozzászólást emelünk ki a tanácskozás anyagából. Bajkai Gábor hozzászó-

lására érdemes odafigyelni. „Nagyon szépen felkérem az összes tagokat, méltóztassanak megbocsá-

tani, ha esetleg a szavaimban tévednék, mert úgy nézzenek meg engemet, hogy én bizony az iskola-

székeket az életben nem láttam, de most 22 éve a börtönben a padokat ezért az elvért már megsza-

goltam, mert szuronyerdők kísértek a szolnoki fegyházba ezért az elvemért. Hát én tudom, hogy mit 

tanultam, vagy kiket taníttattak. Sajnos, de iskolába nem jártam, nem is tanultam, hanem a magam 

szegénységétől tanultam és okultam abból, amit tanultam.  

Nagyon szép beszédeket hallottam tegnap és ma, de, sajnos, épen azt, amit én akarok mondani, 

még épen senkitől sem hallottam. Elismerem, hogy a munkabér túlzott magas, de mit ér, ha még 

egyszer olyan magasra emelik a munkabért, ha nem tudok kétheti munkabéremért egy nyomorult testi 

inget megvenni. Az én követelésem vagy a népem kívánsága nem az, hogy naponkint emeljék a mun-

kabéreinket, hanem, igenis, szigorú követelésünk az, hogy az élelmi cikkek, a ruházat árát csökkent-

ség lefelé és akkor az a munkásosztály szíves örömest fog kevesebb munkabérért dolgozni.  

Mert én keresek ma ötven koronát és odaadom a feleségemnek, hogy eregy, vegyél a kis fiam-

nak egy inget, de nem képes belőle venni. Mióta földönfutó vagyok, kétszáz koronát kellett ezért a 

kis rongyért (Az ingére mutat,) adni, hogy a testemet a féreg ne marja. Ezt pedig Pápán vettem május 

23-án, mert menekülnöm kellett, így amint vagyok, csak az ingem nem volt rajtam, de hogy a féreg 

ne marja a testemet, bizony kétszáz koronát kellett kiadnom ilyen kis rongyért.  

Mit ér tehát most nekem, ha naponta száz koronát keresek? Az nekem nem előnyöm, hanem, 

igenis, előnye volna annak a sok elvtársamnak odahaza, ha elsősorban a kereskedelmet alacsonyítjuk, 

ha a kereskedelmet alacsonyítjuk, én bízom, szavatolok a népemről, ötezer proletáromról; mert már 
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december elsején 4214 léleknek, tisztességes földmívesnek nem volt mit a szájába tenni. Mit ért vele, 

hogy keresett 10-20 forintot, ha nem bírt rajta venni annak az ártatlan gyermeknek fapapucsot sem, 

nemhogy testi ruhát?  

Ha így gazdálkodunk, hogy mindennap növeljük az árucikkek árát, bocsássanak meg, de a leg-

nagyobb posványba, sárba és patakba viszik az országot. Ez a legrosszabb. ... Amíg akkord-munkáért 

6‒7 koronát kerestem, odaadtam a feleségemnek, aki két gyermekemet felruházta tíz koronából, de 

ma száz koronából nem vesz nekem, mondhatom, csak egy zsebkendőt; egyebet nem bír venni.   

Hát minek nekem a bankó, minek mondják nekem, hogy ennyit fizetnek a munkásnak, ha éhen 

döglünk a nagy kereset mellett?  

Elnök: Kérem az elvtársat, szóljon szorosan a tárgyhoz.  

Bajkai Gábor: … Nekünk nem a pénzszükség fáj, hanem a kenyér és a gúnya fáj. … Most, 

engedelmet kérek, hozzátérek a termeléshez. Megértettem mindeneket. Hosszú nem akarok lenni már 

az időrövidsége miatt sem. Mert magam beismerem azt, hogy itt napokat töltünk és semmis sem 

csinálunk. De miért nem csinálunk? Mert némely elvtársam két óra hosszat is beszélt, pedig a másik, 

utána való, bevégezhette volna az ő beszédét. Ott vagyok vele, hogy rövid akarok lenni, majd végez-

zen a másik.” 55  

 

7. ülés a Magyar Tanácsköztársaság Házában 1919. június hó 20-án  

 

Gyura János: Varga elvtársam az előadásában kitért arra a kérdésre, hogy lehetne a valutánkat 

a külföldön megjavítani. Nekem ebben a kérdésben az az álláspontom, hogy egy kommunista állam-

nak nincs szüksége a polgári kapitalisták által felállított valutára. Hiszen itt a példa. Bevontuk a kék 

pénzt, pár nap múlva lejár a forgalmi ideje s ennek dacára ahhoz ragaszkodnak most is. Panaszkodnak 

a vidéken, hogy a munkás nem akarja a bérét felvenni fehér pénzben, csak kék pénzben. Ha mi beve-

zetjük az állam területén a munkajegyeket, ezzel sokkal többet értünk el, mint hogyha a valutakér-

désben, nem tudom, micsoda pénznemeket hozunk forgalomba.  

 

Munkajegyet csak az kaphat, aki tényleg dolgozik, vásárlási joga ezen a címen csak annak lesz, 

aki munkajeggyel bír. Akinek a folyószámlája ezen a téren értékkel van elismerve, annak joga lesz 

vásárolni. Ezen a módon elérjük azt, hogy megmarad az aranyfedezetünk. Mert aranyfedezetünk van, 

de ha ezt pénzben hozzuk forgalomba, ugyanazt érjük el a külföldön, mint amit elértünk a kék ban-

kókkal, vagyis kivándorol az aranypénz és nem lesz fedezet. Ha el is dugja a falu, ami a faluban, a 

városban marad, ami a munkás kezében van, ami a bankokban marad, az mind a mienk, mert az 

ország határán belül van. Ha visszamegy az ékszerészhez, akkor kivesszük a fülbevalókat a fülekből 

és levesszük a gyűrűket az ujjakról; ezen lehet segíteni. …  

 

Áttérek a gazdasági munkásságnak arra a részére, akik ellen az a vád hangzott itt el, hogy új 

kapitalizmust tudnak teremteni a kisbirtokosságra. Én is azt mondom, hogy új kapitalizmus keletkezik 

ezen rendszer mellett, a kisbirtokosság mellett. Azonban felesleges volna széttagolt birtokokat állami 

kezelésbe venni és kis instrukcióval felruházni, mikor a főtörekvés az, hogy minél kevesebb instruk-

cióval minél nagyobb birtokot tudjunk megművelni.  

Hagyjuk azokat az embereket dolgozni, ne húzzunk vonalat, hogy száz hold vagy nyolcvan 

hold maradjon meg valakinek a birtokában. Mondjuk ki azt, hogy amit valaki a családjával meg tud 

művelni, az legyen a birtoka. Ne legyen szabad kisbirtokosnak egyetlenegy munkást sem alkalmaz-

nia, ha csak nem betegség, vagy más rendkívüli körülmény nem kényszeríti erre. Az a kisbirtokosság, 

amely bérmunkást alkalmaz, elveszti a birtokához való jogát. Meg fogjuk szüntetni ennek az új kapi-

talizmusnak a kialakulását, és a birtokot annak a kezén hagyjuk, aki azt intenzíven megműveli.  
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Nyisztor György népbiztos: A gazdatisztekre vonatkozólag erős kritikát gyakoroltak. Igazuk 

van. Egy pillanatra sem akarjuk védeni a gazdatiszteket. De szociális termelést szakemberek nélkül, 

gazdatisztek nélkül elképzelni teljesen lehetetlen. A prolik között is van nem megfelelő és azt oda-

tesszük. Könnyű kritizálni, de jó volna tisztában lenni azzal, hogy amióta a magántulajdon fennáll, 

ez az első eset, hogy mi egy egész társadalmi rendet, a magántulajdon rendszerét akarjuk átalakítani. 

Ide pedig szakemberek kellenek.  Teljességgel lehetetlen dolog, hogy ezek az emberek máról hol-

napra rögtön szocialisták legyenek. Hiszen mi oktattuk és tanítottuk őket.  

 

Megmondom őszintén, mi úgy szeretnénk, ahogy elgondoljuk, hogy egyetlenegy birtok se le-

gyen magántulajdonban. Ezt azonban, engedelmet kérek, nem lehet ilyen gyorsan elintézni és a kis-

birtokos-osztálytól nem is kell a földet elvenni, mert erre nincs szűkség. Tessék nevelni őket arra, 

hogy szövetkezeti alapon tanuljanak tőlünk, hogy bevonhassuk őket is a szövetkezetekbe. Mert ha az 

a kisbirtokos, amikor majd a mi szövetkezeti alapokon nyugvó mezőgazdaságunk — amely most igen 

primitív — ki fog épülni, azt fogja látni, hogy nini, a béresnek különb dolga van, mint nekem, meg a 

munkásnak, akkor önmagától azt fogja mondani, miért nekem ez az u. n. szent magántulajdon, nem 

a magántulajdon a fontos, hanem a megélhetés, és akkor a kisgazdák maguk azt fogják mondani, hogy 

igenis, szövetkezeti alapon akarunk munkálkodni, gazdálkodni.  

Itt frázisokkal nem lehet dolgokat elintézni, a világot máról holnapra átalakítani, rombolni, épí-

teni, tanítani, oktatni, nevelni, amikor az emberek millióinak nagy zöme régi felfogásában, régi vi-

lágban él, a régi rendszerhez ragaszkodik, akkor ezt egyszerűen elintézni nem lehet.  

 

Neumann József: Amiket a vidékről feljött elvtársak felhoztak és amiket magam is tapasztaltam, 

két okra vezetem vissza. Az egyik a négy és fél éves háború. A másik pedig a diktatúra tekintélyének 

hiánya a vidéken. Meg kell állapítanom, hogy a falu szabotál a fővárossal szemben. Hogy minden 

félreértést kizárjak, előre kívánom bocsátani azt, hogy falu alatt mindig a kis- és középbirtokosságot 

értem, mert én személyesen győződtem meg arról, hogy igenis a földmivesszegények a proletárdik-

tatúra mellett állanak, hogy a földmivesszegények a falvakban, a községekben a legnagyobb terroriz-

musnak vannak kitéve a kis- és középbirtokosok részéről. Nem akarom azt, hogy hadat üzenjünk a 

kisgazdáknak, de igenis az országos gyűlés adjon kifejezést annak a megmásíthatatlan akaratának, 

hogy nem hajlandó eltűrni, hogy a kisgazdák szabotáljanak a fővárossal szembe.  

Mert tisztán azon múlik, megmutatjuk-e a kisgazdáknak, hogy van erőnk mindent megcsinálni, 

amit akarunk, hogy a kisgazda hajlandó-e elismerni, hogy olyan kormány ül itt, amelynek van ereje 

parancsait és rendeleteit végrehajtani, hogy az nem egy »társaság«, nem egy »banda«, ahogyan ő 

mondja, hanem igenis az országnak a kormánya. Ha a kisgazda látja azt, hogy nekünk erőnk van 

ahhoz, hogy elvegyük a felesleges zsírját, elvegyük a felesleges gabonáját, akkor tudja a kisgazda, 

hogy nekünk erőnk lenne ahhoz is, hogy a földet elvegyük. Tehát ha nem vesszük el, akkor azért nem 

vesszük el, mert nem akarjuk elvenni. Azt mondom, ne lépjünk fel agresszíve, de ne tűrjük a szabo-

tázst sem!  

 

Hamburger Jenő népbiztos: Az elhangzott felszólalások összegesítve egy képet adnak, amely 

a vidék és különösen az egész ország mezőgazdasági állapotát tükrözi vissza. Sajnos, megállapíta-

nom, hogy az elvtársak apró helyi, kanapépöröket, helyi panaszokat kellemetlenségeket tárgyaltak, 

amelyek egyénileg súlyosak és kellemetlenek, de országos szempontokból nem feltétlenül idevalók, 

és nem terjeszkedett ki épen azokra a kérdésekre, amelyek a mezőgazdasági cselédséget és a mező-

gazdasági proletárságot legelsősorban kell, hogy érdekelje. Mi, két és félhárom hónap alatt nem tud-

tunk a mezőgazdasági proletárság és a mezőgazdasági cselédség higiénikus lakásügyeiben, oktatási 

kérdéseiben semmiféle mélyreható intézkedést tenni.  

 

Én azt vártam, hogy az elvtársak ebben a tekintetben igen szigorú kritikával fognak ideállni 

elibénk és a cselédlakás kérdésében felelősségre fogják vonni a foldmivelésügyi népbiztosságot, mi-

ért nem gondolt arra, hogy a mezőgazdasági cselédség még mindig apró ablakú, nedves odúban lakik. 

Azt vártam az elvtársaktól, hogy itt majd el fogják mondani, hogy a hollandi tehenészetek számára, 
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vízvezetékes, villanyvilágításos és padlós istállók vannak kint a majorokban, míg a cselédlakások 

dolgában semmi néven nevezendő konkrét vagy mélyreható intézkedés nem történt. Ez a jövő prog-

ramja. … Én előterjesztésem kapcsán kértem elvtársaimat, szíveskedjenek nekünk a felszólalások 

során olyan természetű tanácsokat adni, amelyek a jövőben megszívlelendők, amelyeket talán a me-

zőgazdasági többtermelés tekintetében a jövőben értékesíteni tudhatnánk.  

 

Varga Jenő elvtárs: bizonyos szomorúsággal látom azt az alaphangulatot, amely az eddigi tár-

gyalásokon végigvonult, tudniillik a város és a falu, a mezőgazdasági és az ipari proletariátus között 

itt tagadhatatlanul felmerülő bizonyos ellentétes érzést. Ennek az ellentétes érzésnek megvan a maga 

alapja, megvan az alapja abban a zsidó közmondásban, amelyik azt mondja, hogy a szegénység ve-

szekszik. Itt valóban így áll a dolog, a szegénység veszekszik a szegénység különböző nemei felett. 

A vidéki lakosság nagyon rosszul van ellátva iparcikkekkel, mindez ideig nagyon rosszul van ellátva 

kulturális javakkal. A faluban tényleg hiányzik a cipő, hiányzik a ruha, hiányzik az újság, a posta, a 

színház, a felolvasás, az előadás. Hiányzanak az iparcikkek és hiányzik az az új kultúra, ami a városi 

lakosságnak és a városi munkásságnak ma jut. Viszont ezzel szemben a jelen hetekben hiányzik a 

városban a munkásság számára a megszokott jóllakás lehetősége.  

 

Arról van szó, elvtársaim, hogy öt évig tartott a háború. A militarizmus mindent felemésztett s 

nemcsak az anyagi javakat pusztította el, hanem a legkitűnőbb munkaerőket is lezsarolva, lesová-

nyodva, betegen, túlmunkától kifárasztva hagyta itt Magyarország lakosságát. Mert ha egyáltalában 

lehet az ország termelését valamivel csak úgy lehet fokozni, ha az olyan embereket, akik eddig ter-

melőmunkát nem végeztek, valami úton-módon rákényszerítjük arra, hogy ők is a javak termelésében 

részt vegyenek. Van itt erre lehetőség. Egyáltalában meg fogjuk a dolgot organizálni, hogy az az 

alapelv, amit a tanácsköztársaság kitűzött, hogy itt ne legyen olyan ember, aki munka nélkül megél-

het, hogy ebben az országban csak az élhessen, aki dolgozik, hogy ez az alapelv a gyakorlatban is 

megvalósulhasson.  

 

S most rátérhetek arra, hogy amiképpen október 31-ike óta a demarkációs vonal létesítése által 

csökkent az a terület, amely rendelkezésünkre állott, azonképpen számszerűleg nőtt viszont a lakos-

ság. Úgy hogy amikor elveszítettük DÉL MAGYARORSZÁGOT, akkor elveszítettük lisztünknek, 

zsírunknak és sertésünknek igen jelentékeny részét, s mikor elveszítettük a Keletet és Északot, akkor 

elveszítettük marhaállományunknak igen jelentékeny részét, mert épen a demarkációs vonal által el-

határolt területen van állatban, gabonában, sertésekben és zsiradékokban is a legnagyobb bőség. 56  

 

Reichel János: Csak rá akarok mutatni arra, hogy a Hamburger elvtárs által előterjesztett prog-

ram nagyon jól volt kidolgozva, látszik rajta, hogy milyen nagy gonddal viseli szívén ennek az or-

szágnak érdekeit, de rá kell mutatni arra is, hogy ez az expozé csak két hónapra, vagy hathétre szól, 

csak július 31-ig és azontúl programot, sajnos, nem kaptunk. Sajnálattal nélkülöztünk — és ezt kons-

tatálni kell — itt valami utasítást, útbaigazítást, hogy mi lesz azzal a sokat hangoztatott többterme-

léssel, mi lesz azzal a sokat hangoztatott talajjavítással, mi lesz azzal a sokat hangoztatott magasabb 

nívóra juttatásával a mezőgazdasági kultúrának. 

 

Nemes Oszkár: Amikor Budapest proletárjai órák hosszat ácsorognak az üzletek előtt, hogy 

valamit kapjanak, amikor Budapest proletárjai reményt és biztatást óhajtottak volna hallani Erdélyi 

népbiztos elvtárstól tegnap a jövőt illetőleg, akkor Erdélyi népbiztos elvtárs egy mindenki által ismert 

és átélt eseményt mondott el nekünk, amelyből mindent megtudtunk, csak azt nem, hogy milyen in-

tézkedéseket szándékozik a jövőben a közellátás terén tenni. Különösen Erdélyi népbiztos elvtárstól 

vártuk volna azt, hogy e tekintetben tervezetet nyújtson nekünk, mert hisz ő a legnagyobb szakértő 
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ebben a tekintetben és ő tudná legjobban megmondani, miként lehet a közellátást félig meddig bizto-

sítani. Nem tette. … 57  

 

8. ülés a Magyar Tanácsköztársaság Házában 1919. június hó 21 

 

Böhm Vilmos népbiztos: Napok óta folyik a Tanácsok Országos Gyűlésén a vita az ország gaz-

dasági helyzetéről, a termelésről, a külpolitikáról. Mindannyian érezzük és mindannyian tudjuk azt, 

hogy a felszólalók egy nagy része tudta is és tudja azt is, hogy szoros összefüggésben áll ez a hadi 

helyzettel. A tárgyalások alkalmával meg kellett állapítani, hogy voltak olyan felszólalók, akik, úgy 

látszik, nem érezték azt, hogy ez az ország parlamentje ma, és hogy az itt elhangzott minden szó 

ártalmas is lehet a vörös hadseregnek a helyzetére. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mi ne a 

legteljesebb nyíltsággal tárgyaljuk a dolgokat. Mindenkor a legteljesebb nyíltságot kérem én is, és 

kéri bizonyára a kongresszus minden tagja. De a nyíltság mellett egyetlenegy feltételnek kell lennie: 

az őszinteségnek, és nem szabad a nyíltsággal helyi érdekeket az általános érdekek fölé helyezni.  

 

A vörös hadsereg helyzete e pillanatban nem a legrózsásabb, emellett azonban be kell jelenteni, 

hogy a nem legrózsásabb helyzet mellett a vörös hadsereg győzelmet győzelem után arat. Folyton 

nyomul előre, napról-napra új diadalt arat és mindennek ellenére épen ezt a pillanatot használjuk fel 

arra, hogy idejöjjünk, és azt mondjam, hogy a vörös hadsereg helyzete nem a legrózsásabb. …  

Itt ma csak a hideg ész szavára kell hallgatni, a lelkesedésből untig elég volt. Kizáróan a té-

nyeknek, az eseményeknek láncolatát akarjuk itt az elvtársak elé terjeszteni. A választ azonban, meg-

mondom egészen őszintén, nem határozatokban kérem többé, nem szavakban és nem szónoklatokban 

kérjük, hanem kérjük cselekedetekben, követeljük cselekedetekben. És ha a Tanácsok Országos Gyű-

lése azt fogja határozni, hogy cselekedni tovább nem tud, hogy nem tudja tovább a vörös hadsereg 

számára megteremteni azokat a feltételeket, amely feltételekre szükségünk van, akkor mondjuk meg 

ezt itt nyíltan és őszintén, ne csaljuk egymást, ne tapsoljunk szép mondatoknak és nem történik 

semmi, amint eddig nem történt semmi.  

 

Én, mint a vörös hadsereg főparancsnoka, kijelentem, hogy a Hinterland teljes egészében cser-

benhagyta a vörös hadsereget. A Hinterland a vörös hadseregnek küld táviratokat, a vörös hadsereg-

nek tapsol, lelkesedik, ha hallja a vörös hadsereg szót, de a Hinterland nem segíti a vörös hadsereget. 

Elvtársaim, meg is mondom, hogy mennyiben nem segíti. Az egyik rész az a defetizmus, az a rettentő 

erős defetizmus, amely az emberek lelkében Budapesten már négy vagy öt hét óta él, és amely eddig 

nem tudta megmételyezni a vörös hadsereget, de a vörös hadsereg tagjai, a vörös katonák is emberek. 

Emberek, akik itthonról kapják a tudatosan gyártott és tudatosan elferdített híreket, amelyek azután 

megmételyezik a vörös katonákat. Ma abban a helyzetben vagyunk, hogy néhány csapatnál ez a de-

fetizmus már odáig fejlődött, hogy azok, akik kint vagyunk, gyűlölettel és utálattal jöttünk vissza 

Budapestre. …  

 

A másik támogatás, amit mi kapunk a Hinterlandtól, az a pótlás kérdése. Az alaptónus az volt: 

nem lesz ruha, nem lesz fegyver, nem lesz tüzérség, nem lesz élelmiszer, éhezni fogunk. Nem mond-

tuk: „Jertek, mert minden jó lesz.” Hanem: Jöttök-e, megakarjátok-e menteni a proletárdiktatúrát? A 

választ önök tudják: vállalkozott sok ezer lelkes szocialista-kommunista, akik kimentek a frontra 

megvédelmezni a proletárdiktatúrát. Azért mentek először, mert tudták, hogy utánuk jön a további 

sereg. De a további pótlás, tisztelt elvtársaim, elmaradt. Igen nagy nyomatékkal jelentem ki azt, hogy 

amit kaptunk, az egyenlő a semmivel. …  
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Egy hadseregnek nem határozatokra van szüksége, egy hadseregnek cselekedetekre és kato-

nákra van szüksége! És itt, elvtársaim, elméleti vitát folytattak arról, hogy lesz-e nemzetközi forra-

dalom, vagy nem lesz és egész taktikánkat arra akarják építeni, hogy mikor fog kitörni a határidőre 

szállítandó nemzetközi forradalom. Én meg vagyok győződve róla lelkem mélyén, hogy a nemzetközi 

forradalomnak el kell jönnie és el fog jönni, de a stratégiát a nemzetközi forradalomra építeni, a had-

sereg pótlását a nemzetközi forradalom szempontjából elintézni talán mégsem lehet és talán mégis 

másképen kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. …  

 

Kijelentem önöknek a vörös hadsereg akármilyen kicsiny országban, de a tanácsok hatalmát 

meg fogja védeni. Hogy ezek a határok hol lesznek, az bennünket e pillanatban nem érdekel. Én azt 

mondom, hogy aki komolyan elhiszi, hogy ma akár Versaillesban, akár egy másik városban, akár 

Parisban azt a határt állapítják meg, amely egy esztendő múlva még érvényes lesz, az igazán nagyon 

téved. Miattam tehetik Salgótarjánt, ahova akarják, miattam állapíthatnak meg határokat, ahogy akar-

nak, régen ott lesznek ezek a Clemenceau-k és egyéb nagyszerű államférfiak, ahol ma a Wekerlék és 

Szterényiek ülnek s ezek a határok már egészen másként, a proletárforradalom útján lesznek megál-

lapítva.  

 

Kun Béla népbiztos: Békét lehet kötni, lehet elfogadni azokat a határokat, amelyeket az entente 

parancsa, mint a magyarországi Tanácsköztársaság határait megjelölt, békét lehet kötni és én meg-

maradok amellett az álláspontom mellett, hogy a békét minden erőnkkel megcsináljuk. Ellenben arra 

akarom figyelmessé tenni a tanácsköztársaság itt lévő képviselőit, hogy ez a béke és ezek a határok 

nem jelentik azt, mintha az entente valóban keresztül is tudná vinni parancsait a körülöttünk lévő 

kisded, falánk imperialista országokban. Nem jelentik azt, hogy eme határokon belül is, megmaradhat 

a proletariátus diktatúrája, ha nem vagyunk felkészülve arra, hogy ezeket a határokat megvédelmez-

hessük.  

Ha nem vagyunk felkészülve arra, hogy ezeken a határokon ott legyen egy erős vörös hadsereg, 

amely vissza tudja verni azokat a támadásokat, amelyek bizton bekövetkeznek az entente részéről, 

akár közvetlenül a saját csapatai útján, akár közvetve a fehér gárdák szervezése útján. Legyünk tisz-

tában azzal, hogy ezek a határok nem jelentenek egyebet, mint azt, hogy az entente ilyen határok közé 

akar szorítani bennünket, amely határok között részben belülről akar megfojtani, részben pedig kí-

vülről.  

 

Én a kérdésnek ehhez a stratégiai részéhez nem szólok hozzá. Nem az én feladatom, hogy meg-

ítéljem ezt, még az sem talán, hogy a magam privát véleményét elmondjam róla. Ellenben arra aka-

rom figyelmessé tenni az elvtársakat, hogy az ententenak egyáltalában nem célja minket békében 

hagyni, hogy az entente abban a pillanatban fojt meg bennünket, amely pillanatban teheti. Amiként 

eddigi diplomáciai sikereinknek titka a vörös hadsereg volt, úgy ezentúl is diplomáciát csinálni, kül-

politikát csinálni erős vörös hadsereg nélkül nem lehet. Aki ezt tudja, aki akarja a proletariátus dik-

tatúráját, — és aki nem akarja, annak nincs itt a helye — annak legeslegelső rendű kötelessége az, 

hogy mindent megtegyen a vörös hadsereg fejlesztése érdekében. Ez diplomáciánk egyedüli titka. 58 
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Kun Béla; Pogány (Schwartz) József; Garbai Sándor; 

Erdélyi (Ehrlich) József; Rákosi (Róth - Rosenfeld) Mátyás; 

Varga (Weisfeld) Jenő; Landler Jenő; Kunfi (Kunstatter) Zsigmond; 

 

Bőhm Vilmos; Szamuely (Samuel) Tibor; Kalmár (Khon) Henrik; 

Lukács (Lőwinger) György; Ágoston (Augenstein) Péter; Rabinovics József; Szántó (Schreiber) 

Béla; Hevesi (Honig) Gyula; 

 

 

Ami itt a Hinterlandban történik, az ellenforradalom, a pogrom-agitáció dolgában, ami itt ma-

gában ezen a tanácskongresszuson történik, az mutatja, hogy tökéletesen igazuk van azoknak a kato-

náknak, akik azt mondják, hogy majd hazajövünk rendet csinálni. Itt ebben a teremben történt a teg-

napi nap folyamán, hogy egy pogromröpiratot loptak egy elvtársunk asztalára, kéziratosat, amely itt 

készült el. Itt ebben a teremben, elvtársaim, ülnek olyanok, akik csak arra várnak, hogy a proletariátus 

diktatúrája megdőljön, hogy cserbenhagyják azt. Itt szolgabíró ül. Hogyan harcoljon tehát az a vörös 

hadsereg, hogyan legyen annak a vörös hadseregnek hangulata, mikor itt a tanácskongresszuson és a 

pártkongresszuson antiszemita izgatás, pogrom-agitáció történik? Én, elvtársak, nem fogom 

szégyelni zsidó létemre ezzel a kérdéssel leszámolni.  
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Zsidó volt az apám, ellenben én nem maradtam zsidó, mert szocialista lettem, kommunista let-

tem, de úgy látszik, sokan, akik más vallásban, keresztény vallásban születtek, megmaradtak keresz-

tényszocialistáknak, Ha itt ezen a kongresszuson történhetik pogromagitáció, akkor mit csodálkozunk 

azon, hogy különböző tanácsintézményekből indul ki a pogromagitáció, a Központi Takarékpénztár-

ból, a közellátási népbiztosság tisztviselői köréből, a MÁV gépgyár tisztviselői köréből. Ne csodál-

kozzunk akkor, hogy a fronton megrendül a munkásság bizalma, ha ilyen történhetik ebben az or-

szágban.  

Egyetértek Böhm elvtárssal abban is, hogy a diktatúrának milyen kezelésre van szüksége. A 

diktatúrának olyan kezelésre van szüksége, hogy a módszereket mindig konkrété alkalmazza és ebben 

a konkrét alkalmazásban legyen meg a következetesség. Nem kell félni attól, akár ki legyen is az, 

akárhonnan kerüljön ki, akármilyen helyet foglaljon el, felkötni elvtársaim. Amikor ilyeneket 

csinál.  

 

Korbély Lajos: De ne ígérni, hanem felhúzni!  

 

Vágó Béla népbiztos: Aki, tisztelt elvtársaim, ezen a helyen kijelentést tesz, az jól gondolja meg 

magát, mert odakünn minden szavát latra teszik. Amikor az a vidéki gazda, az a pap, vagy az a gróf, 

antiszemita hecceket, pogromra való uszítást csinál és agitál ott kint a Hinterlandban, akkor, ehhez 

az agitációhoz igen kitűnően hozzájárul az a határozottan antiszemita szellem, amely itt a kongresz-

szuson egyes kiküldöttek szájából megnyilvánult. Tisztelt elvtársaim! Ha van egy régi szervezett 

munkásnak bátorsága, vagy esztelensége kimondani azt, hogy olyan alakok futkosnak künn az or-

szágban, akikről még a pajesz sincs kellő képen levágva, akkor, nem szabad csodálkozni afelett, ha 

az egész országban azzal agitálnak, hogy zsidók kezében van a hatalom, zsidók akarják az egész 

országot tönkretenni és zsidó uralom pusztítja ezt a szegény keresztény Magyarországot.  

 

Most egy pár helyen jártam, t. elvtársaim, amely helyeken a legvadabb ellenforradalmi agitáció 

folyt a parasztok között. És akarják az elvtársak tudni, hogy mi volt az agitációnak az anyaga? Az 

agitáció anyaga az volt, hogy míg a szegény ember koplal és nyomorog, addig itt Budapesten a nép-

biztosok állandóan autón járnak, amíg a munkásság nem tud megélni, addig a népbiztosok fényesen 

élnek és dőzsölnek, és azok a vidékre kiküldött csirkefogó zsidó kölykök, pajeszos fickók, akik az 

országot bejárják, el akarják venni a szegény ember javát és boldogságát. Sok tekintetben meglehe-

tősen azonosnak találtam ezt azzal a kritikával, amelyet elég merészek voltak az elvtársak itt szájukra 

venni.  

 

Nem kell elvenni a paraszt földjét, hanem gúzsba kell kötni kezét-lábát, a diktatúra erejével 

kényszeríteni arra, hogy szolgálja a tanácsköztársaságot. Ha ma vidéken baj van, ez onnan van, hogy 

az elvtársak nem járnak ki a falvakba és nem dolgoznak, hanem idejönnek és az a legfőbb gondjuk, 

hogy a Vígszínház előtt négy népbiztosnak az autóján a feleségei vagy a gyermekei ülnek. Itt ki kell 

mondanom, hogy helyes politikával az ellenforradalmat Dunántúl is, az Alföldön is nagyon szépen 

meg lehet szüntetni és le lehet szerelni, a legutóbbi napok tapasztalatai szerint, és pedig a következő-

kép. Ma a lázadás, ma az elégületlenség a zsidók ellen irányul. A zsidó az oka mindennek, a zsidók 

vettek el mindent a szegény embertől, a zsidó az oka annak, hogy ilyen szörnyű közélelmezési viszo-

nyai vannak a vidéken dolgozó birtoktalan parasztságnak. Ezzel szemben azt ajánlom, hogy nincs 

helye a sok kritikának, hanem rögtön ki kell menni a faluba és fel kell világosítani a szegény paraszt-

ságot arról, hogy az ő érdeke ellentétes a gazdag parasztéval, mert az egész pogrom-agitációt, az 

egész ellenforradalmi tüzet a birtokos parasztság csinálta.  

 

Egy hang: Meg a papság!  

 

Meg kell magyarázni t. elvtársaim, a künn dolgozó parasztságnak, hogy a zsidónak nem lenne 

sem fehér kenyere, sem tyúkja, sem kalácsa, ha a paraszt nem adna neki. A birtokos paraszt és a zsidó 

szövetsége az, amit a vidéken le kell törni, de nem azzal a módszerrel, amely módszer itt uralkodik, 
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hogy: odaállunk a kisgazdák, odaállunk az arisztokraták, odaállunk a papok politikája mellé és zsi-

dóellenes hangulatot csinálunk, szítunk és támogatunk a tanácskongresszuson. Hanem ki kell menni 

a faluba és fel kell világosítani a parasztságot, hogy ott is ki kell törnie az osztályharcnak a szegény 

és a gazdag között. A gazdag parasztság tele van élelmiszerrel, éléskamrája zsúfolva van zsírral, son-

kával, borral, szalonnával s a szegény parasztság helyzetét éppoly kevéssé oldhatja meg a zsidók 

agyonverése és kifosztása, mint az ipari munkásét. Ebben a kérdésben kell a föld munkásainak és az 

ipari munkásoknak összefogniuk, hogy a vagyonos parasztság és a kapitalisták malmát megtörjék.   

 

Én már erről a kérdésről sokat beszélni nem akarok. Még egyszer konstatálom azt, hogy felhá-

borító és kétségbeejtő az, ami Pesten történik, felháborító és kétségbeejtő az, ami itt ezen a tanács-

kongresszuson történik, felháborító és kétségbeejtő az, ami azután ennek a hatása kifelé. Mert ami itt 

történik, nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy még az ipari munkásokat is a zsidók ellen uszítani 

képesek legyenek, nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a kapitalisták helyett, a gazdag parasztok 

helyett a diktatúrával szemben felsorakoztassák a zsidók elleni uszítást. Ennek, elvtársaim, véget kell 

vetni.  

 

Nyisztor György népbiztos: Tisztelt elvtársaim! Az a meggyőződésem, hogy ha itt az antisze-

mitizmus lábra kap, akkor a proletárdiktatúra meghalt. Mindannyiunknak becsületesen és őszintén el 

kell követnünk mindent, hogy ez itt a mi sorainkat meg ne bontsa. De ha egyrészről ezt mondjuk és 

mondom, akkor meg kell egy másik dolgot is mondanom, azt tudniillik, hogy minden olyan momen-

tumot, ami ezt az antiszemitizmust táplálja, tessék megszüntetni.  

 

Kérem, tegnap Úrnapja volt és az történt, hogy egy Reisz Leó nevű ott egyenesen berohant 

és az oltári szentséget leköpte. (Nagy mozgás és zaj. Felkiáltások: Hol történt ez?)  

Itt Budapesten, a Várban. (Zaj.) Biermann István: Ezt mesélték! Ez nem történt meg! (Zaj és 

ellentmondások.) Pór Ernő: Be van csukva az illető! Meg is kapja a magáét. (Zaj. Elnök csenget.) 

Megtörténtek vidéken még különb dolgok is és nem elég az, ha lezárják az illetőt, hanem tessék meg 

is írni az esetet. Nem elég azt mondani, hogy itt antiszemitizmus ne legyen, hanem minden taknyos-

nak — én is ezt mondom — a szájára kell ütni, aki nem ügyel és vigyázatlan. Mert azután azt mon-

dani, hogy terjed az antiszemitizmus és egy taknyos gyerek belegázol ezer és ezer ember vallásos 

meggyőződésébe ez ellen nekünk kell fellépnünk, ha azt akarjuk, hogy ne legyen antiszemitizmus.  

 

Senki sem mondhatja, hogy én nem vagyok híve a proletárdiktatúrának, de engedelmet kérek, 

én még mindig nem láttam sem a Népszavában, sem a Vörös Újságban leszögezni az olyan emberek-

nek az eljárását, akik kimennek, akik sem nem szocialisták, sem nem kommunisták, talán szabadkő-

művesek vagy micsodák, dikcióznak, hogy a templomokat be kell csukni. Nemcsak le kell tartóztatni, 

nemcsak meg kell büntetni ezeket, de meg kell írni kövér betűkkel, lássák meg ebben az országban, 

hogy sem zsidó, sem magyar, senki a proletárdiktatúrában nincsen, mert ott nincsen zsidó, keresztény 

vagy református, hanem csak szocialisták és kommunisták vannak. Ezt kell, elvtársaim, megcsinálni, 

szigorúan kifelé, nemcsak megbüntetni valakit, hanem ki is írni nagy, kövér nyomtatott betűkkel, 

hogy olvassák, hogy mi ezekkel szemben el tudunk járni. Igenis, vidéken még ma is a gondatlanság-

ból eredő bajok azok, a vallás elleni kiszólások az okai annak, hogy vidéken olyan sok helyen ellen-

forradalmárok és ellenforradalmi mozgalmak vannak.  

 

Elnök: szavazás után felolvassa a határozati javaslatot:  

 

„A tanácsok országos kongresszusa átérzi, hogy erős vörös hadsereg egyetlen biztosítéka a pro-

letáruralomnak. Ezért a vörös hadsereg megerősítése érdekében elrendeli a dolgozók általános moz-

gósítását és annak részletes keresztülvitelével a kormányzótanácsot bízza meg. Az általános mozgó-

sítás módja és ideje tekintetében a kormányzótanács tartsa szem előtt, hogy ma ez a legfontosabb 

életérdekünk. Minden munkástanácstag becsületbeli kötelességévé teszi, hogy akár a fronton van, 
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akár a front mögött, azonnal feszítse meg minden erejét e mozgósítás sikeres keresztülvitele érdeké-

ben. A nagy feladatra való tekintettel a tanácsok országos gyűlése az alkotmány, sürgős letárgyalása 

és a választások megejtése után ülését bezárja.”  

Konstatálom, hogy a javaslat egyhangúlag elfogadtatott. 59 

 

9. ülés a Magyar Tanácsköztársaság Házában, 1919. június hó 22-én  

 

Elnök: Napirendünkön van az alkotmánytervezet tárgyalása. Rátérünk a tanácsalkotmány ter-

vezetének tárgyalására.  

Rónai Zoltán népbiztos: A proletárdiktatúra három hónapos uralma után jut abba a helyzetbe, 

hogy megalkossa a maga alkotmányát. Ennek az alkotmánynak a lényege, az alapvető elve a tervezet 

első szakaszából tűnik ki:  

 

»A tanácsköztársaságban — a tervezet szerint — a proletárság minden szabadságot, jogot és hatalmat 

kezébe vett abból a célból, hogy megszüntesse a kapitalista rendet és a burzsoázia uralmát és ennek 

helyébe a szocialista termelési és társadalmi rendet tegye. A proletariátus diktatúrája azonban csupán 

eszköz mindennemű kizsákmányolás és mindenfajta osztályuralom megszüntetésére és előkészítése 

annak a társadalmi rendnek, amely nem ismer osztályokat, és amelyben megszűnik az osztályuralom 

legfőbb eszköze, az állam hatalma is.«  

 

A proletárdiktatúra tehát a dolgozók egyoldalú uralmának a gondolatán alapszik. Szakítás a 

demokrácia elvével a szó burzsoá értelmében. Tisztában voltunk vele mindig mi szocialisták, hogy a 

polgári demokrácia csak látszategyenlőséget teremt. Amikor biztosítja az egyenlő jogokat az állam 

minden egyes polgára részére, de amellett nem teremti meg a jogokkal való élésnek az egyenlő lehe-

tőségét, amikor jogi egyenlőség mellett gazdasági egyenlőtlenséget ismer el, akkor ez a princípium, 

ez az elv tisztára látszategyenlőség.  

Tisztára formai egyenlőség, illik rá Anatole France-nak az a szava, hogy a demokrácia egyenlő 

jogot, egyenlő elbánást biztosit abban a tekintetben, hogy mi történjék azokkal, akik a híd alatt hálnak. 

De miután a híd alatt Rothschildok nem hálnak, a híd alatt csak proletárok hálnak, az a demokrácia, 

amely egyenlő elbánást biztosit a híd alatt hálók tekintetében, amely egyenlő büntetéssel mér az élel-

miszertolvajlás tekintetében, ez a demokrácia különböző fegyvert alkalmaz a különböző társadalmi 

rétegekkel szemben, ez a demokrácia különböző mértékkel mér a különböző társadalmi osztályokkal 

szemben. És bárha a demokrácia bizonyos tökéletes formájában biztosította legalább elvileg azt, hogy 

a társadalom többsége, a dolgozók széles rétegei kapják kezükbe a hatalmat, a többségre jutás lehe-

tőségének eme biztosítása távolról sem jelentette azt, hogy a dolgozók többsége ezzel a jogával élni 

is tud a demokráciában, mindaddig, amíg az állami szervezet és a gazdasági túlsúly elsősorban bizo-

nyos osztályok kezében van.  

 

Addig, amíg a tőkétől függő sajtó segítségével, amíg a tőkétől függő vallás segítségével, amíg 

az uralkodó osztályoktól függő iskolák segítségével a proletariátus osztálytudatának mesterséges és 

erős elhomályosítása folyt a burzsoá osztályállamban minden vonalon, addig nagyon nehezen érkez-

hetett el az az idő, hogy a proletariátus a maga osztályhelyzetét egészen világosan felismerje. …  

 

A proletariátus a diktatúrának elvi ellensége sohasem volt, de volt idő, amikor azt tartotta, hogy 

taktikailag ez nem indokolt, a világforradalom mai fázisában azonban a proletárdiktatúrát taktikai 

szükségességnek tekinti. Proletárdiktatúra azonban nem kizáró ellentéte a demokráciának, csak a bur-

zsoá demokráciának. A proletárdiktatúra demokráciát jelent a proletariátuson belül. Ezt egész vilá-

gosan kifejezésre juttatja ez az alkotmány, amikor vallja, hogy a proletariátusnak megvan a teljes 

                                                 

59 / 1919 / Tanácsok országos gyűlésének naplója, 1919. I. kötet * 1919. június 14 - 1919. június 23. / ülésnapok / 1919- 

8 1919. június 21. 
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véleménynyilvánítási szabadsága, a proletariátusnak megvan a teljes sajtószabadsága. Ezek a szabad-

ságjogok tisztán a burzsoáziával szemben nincsenek meg, de a legteljesebb mértékben megilletik a 

proletariátust.  

 

A forradalmi kormányzótanács diktatúráját fel kell váltania a proletariátus diktatúrájának, fel 

kell váltania a teljes proletárdemokráciának. És ennek a teljes proletárdemokráciának a lehetősége 

megnyílt akkor, amikor a tanácsok országos gyűlése összehívódott, mikor a tanácsok országos gyű-

lésének módjában áll, hogy megalkossa azt a szervet, azt a szűkebb testületet, amely most már tisztára 

a tanácsok, tisztára a proletárok kiküldötteiből, megválasztottaiból áll. És amely szűkebb szerv, egé-

szen kivételes jogok kikapcsolásával, a tanácsok országos gyűlésének jogait is gyakorolja mindaddig, 

amíg a tanácsok országos gyűlése nem ülésezik. A proletárdemokráciának ez a központi szerve, ame-

lyik magából választja a kormányzótanácsot, amelynek felelősséggel tartozik a kormányzótanács és 

amely viszont felelős a tanácsok országos gyűlésének, ez a szerv a szövetséges központi intézőbizott-

ság. A szövetséges központi intézőbizottsággal lépett csak a magyarországi proletárdiktatúra a prole-

tárdemokrácia állapotába.  

 

És, nemcsak hogy nincs ellentétben a proletárdiktatúra az igazi demokráciával, a proletárde-

mokráciával, hanem egyenesen ezen nyugszik. A proletárdiktatúra minden hirdetője, minden isme-

rője ennek az elvnek az alapján áll. Lenin szerint pl. a proletariátus diktatúrája feltétlenül kell, hogy 

maga után vonja nem csupán a demokrácia intézményének és formáinak megváltozását általában, 

hanem speciálisan olyan megváltozását, amely a világon még nem látott lehetőséget nyújt abban a 

tekintetben, hogy a kapitalizmus által elnyomottak, a dolgozóosztályok a demokráciát tényleg ki is 

használják.  

A demokrácia tényleges kihasználása, a demokrácia tényleges kihasználására való lehetőség 

nyújtása, ez a lényege a proletárdiktatúrának. És azt kell mondanom: a proletárdiktatúra olyan de-

mokráciát teremt, amely igazabb és valóságosabb kihasználása kell, hogy legyen a proletárságot meg-

illető minden szabadságjognak, mint a burzsoádemokrácia. A demokrácia elvének érvényesülése a 

proletárdiktatúrában elsősorban és igen nagymértékben a mandátum, a megbízatás visszavonhatósá-

gának gondolatában jut kifejezésre. Minden megbízatás, amelyet a proletárdiktatúra ad, bármikor 

visszavonható. A proletárdiktatúra nem tekinti a választók, a dolgozók és a küldők közötti viszonyt 

olyatén képen, mint bizonyos burzsoá házassági jogok a házasságot. Ez nem felbonthatatlan viszony, 

ez nem nehezen felbontható viszony, hanem a mandátum a proletárdiktatúrában bármikor visszavon-

ható.  

 

Megszűnik a hatalmak megosztásának ez az elve, ez a gondolata abban a proletáralkotmányban, 

amely olyan szervnek biztosítja a törvényhozás, végrehajtás és bíráskodás jogát, amely szerv kizáró-

lag egy osztályból, a dolgozók osztályából áll. A hol a dolgozók együtt vannak, ott a dolgozóknak 

nem kell félniük egymástól, ott megszűnik a bizalmatlanság alapja és megadódik az egyöntetű cse-

lekvés lehetősége. Ez a lényege annak, hogy minden hatalmat a tanácsok gyakorolnak, szemben azzal 

a régi elvvel, hogy különválik a törvényhozás, különválik a törvények végrehajtása, ami fontosabb a 

törvények meghozatalánál, mert a törvények a gyakorlatban alkalmazódnak és nem az a fontos, hogy 

milyen törvények hozatnak, az a fontos, mi megy át ezekből az életbe. A törvényhozó hatalomnál 

fontosabb a végrehajtó hatalom és mikor a végrehajtó hatalmat is a proletárdemokrácia szervei veszik 

a kezükbe, ezzel a ténnyel azt jelentik ki, hogy ők tényleg és komolyan egyedül akarják gyakorolni a 

hatalmat.  

 

10. ülés a Magyar Tanácsköztársaság Házában 1919. június hó 23  

 

Ágoston Péter Elnök: Az ülést megnyitom.  

Obál Béla: Garbai elvtárs, a kormányzótanács elnöke, jól mondta, hogy a tanácskongresszus 

ezeréves alkotmányt fektetett a sírba. Mi nem tartunk azokkal a kishitűekkel, akik felvetik a kér-

dést: vájjon ez a kongresszusalkotmány is olyan hosszú életű lesz-e, mint volt a régi? Mi abban 
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a meggyőződésben vagyunk, hogy azok a magasztos elveknél fogva, amelyek ebben az alkot-

mányban le vannak fektetve, ez az alkotmány — ha egyes részletei hiányosak is — egészben 

véve olyan tökéletes, hogy sokkal hosszabb időre meg fogja szabni a jövő Magyarország fejlő-

dését, mint valamikor a vérszerződés.  

 

Mi el akarjuk továbbá oszlatni azoknak az aggodalmát is, akik azt gondolják, hogy azok a jo-

gok, amelyeket itt a szövetséges tanácskongresszus a magyarországi nemzeteknek ad, arra vezethet-

nek, hogy a magyarság nem fogja magát fenntartani tudni a környező nemzetekkel szemben. Ez az 

aggodalom is hiábavaló, sőt meggyőződésünk az, hogy a magyarság épen most jut hivatása tetőpont-

jára, most teljesíti azt a hivatását, hogy a körülvevő és körülötte fekvő nemzetek tanítómesterévé lesz. 

Azok az eszmék, amelyeket a magyarság ma produkál, felülmúlják mindazt, amit a magyar nemzeti 

géniusz eddig teremtett, és mi, akik itt a magyarországi nemzeteket képviseljük, habár jogunk volna 

itt a saját nemzeti nyelvünket is használni, nem élünk ezzel a jogunkkal, nem akarunk hivalkodni a 

nyelvünkkel, mert örülünk, hogy magyarul beszélhetünk és ebben látjuk hivatásunkat, hogy azokat 

az eszméket, melyeket a magyarok ma produkálnak, a körülfekvő nemzetek nek saját anyanyelvükön 

tolmácsoljuk.  

 

Rónai Zoltán népbiztos: Egészen kétségtelen és a kételynek az árnyéka sem férhet ahhoz a szö-

veghez, amely kimondja, hogy a szövetséges Tanácsköztársaságban élő minden nemzet szabadon 

használhatja nyelvét, ápolhatja és fejlesztheti nemzeti műveltségét. A német és ruszin csak azért van 

külön kiemelve, azért kapnak külön népbiztosságot, mert ezek a nemzetiségek azon a területen, me-

lyet most a szövetséges Tanácsköztársaság a kezében tart, a legnagyobb számban vannak.  

 

Egészen természetes azonban, hogy a magyarországi szocialista szövetséges Tanácsköztársa-

ság egyetlen nemzetet sem vesz ki azon jogokból, amelyeket a nemzeteknek juttat, összeütközésbe 

kerülne a szövetséges Tanácsköztársaság egész nemzeti politikájával, amely szabad nemzetek szabad 

szövetségét, helyesebben szabad nemzetek szabad dolgozóinak szövetségét fogadja el, alapelvéül. 

Tehát egészen természetes, hogy ez a románokra éppúgy vonatkozik, mint a ruszinokra, a szerbekre 

éppúgy, mint a horvátokra és a németekre éppúgy vonatkozik, mint a vendekre, és bármely egyéb 

nemzetre is, amely Magyarország területén van.  

 

Az összes jogok természetesen, amelyek itt, mint a nemzetek jogai fel vannak említve, vonat-

koznak minden egyes nemzetre, így tehát a központi intéző bizottsági tagság és egyéb, Obál elvtárs 

által fel nem említett jogok is.  

 

Elnök: A proletár Magyarország alkotmánya most már megvan. Az a nagy fogyaték, amely 

mellett idáig közéletünket vinnünk kellett, hogy tisztán alapelvekre voltunk utalva, megszűnt. Le van 

fektetve Írásban mindenki részére, aki bármely helyén álljon a proletárállamnak, hogy mely köteles-

ségeket és jogokat kell, hogy gyakoroljon. Arra kell, hogy kérjem az elvtársakat, hogy az alkotmányt 

a tárgyalások gyorsírói feljegyzésével együtt újra és újra gondosan és szorgosan olvassák és tanul-

mányozzák, hogy azután módjuk legyen itt Budapesten a kerületekben s kint a vidéken a proletár 

elvtársaknak megmagyarázni az új alkotmány szellemét. Mert hogyha ezt nem tesszük, akkor hiába-

való volt, hogy az alkotmányt itt leszögeztük, akkor megint elő fognak állani azok a félreértések, 

amely félreértések közt idáig éltünk.  

Ezzel a figyelmeztetéssel az alkotmányra vonatkozó vitát lezárom. Amikor erről szólok, sze-

retnék vidéki elvtársaimhoz egy felszólítást intézni. Az egész tanácskozás alatt bizonyos ideges han-

gulatot, bizonyos bizalmatlanságot lehetett tapasztalni. Nagyon szeretném, ha vidéki elvtársaim olyan 

lelki megnyugvással távoznának el innen az országos tanács berekesztése után, hogy ne maradna 

tövis a szívükben, azzal a meggyőződéssel, hogy mi mindnyájan, akik itt vagyunk és önök, vidéki 

elvtársaim, alak odakünn működnek, egy cél érdekében dolgozunk és ne lássanak majorizálást abban, 

amikor a közös munkák elvégzésére olyan embereket kell odaállítani, akik minden pillanatban készek 

arra, hogy teljesítsék azt a megbízást, amellyel őket mindnyájan felruházzuk.  
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Örömmel állapíthatjuk meg azt az egyet három hónapi fennállásunk után, hogy három hónap 

alatt többet változtattunk meg Magyarországon és több újítást eszközöltünk, mint amennyit előttünk 

századok végeztek és amennyit aprólékos harcokban a burzsoáziával szemben csak századok múlva 

érhettünk volna el. Megtoroltuk a háború bűneit, elzavartuk a háború csinálóit, a népek kizsákmányo-

lóit. A népnek, amely csak szenvedő alanya volt annak a nagy háborús vérbeborulásnak, odaadtuk s 

mindjobban odaadjuk az egész országot, amelyért dolgozott, szenvedett és vérzett. Legyen az övék 

minden, akiknek vére és verítéke tartotta fönn, tette termékennyé ezt az országot.  …  

A földet, a műhelyt, a gyárat, a tőkét átformáljuk a dolgozók társadalmának átalakítására. Át-

formáljuk a szellemi életet, átformáljuk az erkölcsi életet is, mert, elvtársak, — hiába hivalkodtok, 

hogy a proletárdiktatúrának és a szocialista gondolatvilágnak a képviselői vagytok, — egyes bírála-

totokban, egyes kritikátokban, egyes kicsinyes szűk látástokban megnyilvánul. Vakard meg a szoci-

alista-kommunistát és még mindig alatta dobog a régi kapitalista világból hozott felfogása.  

 

Tisztelt elvtársak! Nagy út kell ám ahhoz a léleknek, hogy nemcsak szavakban, hanem az egész 

ideológiájának együttesében a társadalmi élet minden terére következetesen átvíve, minden vonatko-

zásban, mint egy gyújtósugárból szocialista-kommunista módon tudjon gondolkozni. És, tisztelt elv-

társaim, mi a világot akarjuk átformálni.  

Ehhez az átformáláshoz kell, hogy a tömegeket átformáljuk, de ha át akarjuk formálni, az első 

dolog, hogy mi a lelkünkben megtisztulva álljunk az új oltár előtt, amelyet a szabadságnak és a jö-

vendő ügynek emeltünk. Annál inkább van erre a teljes lelki megifjodásra és megtisztulásra szükség, 

mert, tévedtek, mi csak a fejlődésnek az akadályait hárítottuk el az útból, eldobtuk a földbirtok kér-

désében a nagy birtokrendszereket, amelyek magántulajdonban gátolták a birtokpolitikának modern 

alapokra való fektetését és a szociálisztikus gazdálkodást, megszüntettük a gyárnak, vagyis a terme-

lőeszközöknek a magántulajdonát, megszüntettük, de csak az eszközében szüntettük meg. Most kö-

vetkezik ezeknek az eszközöknek felhasználásával a felépítésnek a gondolata.  

És ne higyjétek, hogy amíg az új világot fel nem építettük, a régi erők újra meg újra nem igye-

keznek előtörni, hogy egyelőre lélegzethez jussanak, és ha lélegzethez jutottak, újra diadalmasan le-

tiporjanak! … Mi, ha bukunk, mindnyájan bűnösek vagyunk, s ha győztünk, mindnyájunké a diadal. 

… Vigyázat, elvtársak! Itt van egy ezredéves gépezet s ez a gépezet, amely ezt a szélső reakciót 

szolgálta, ez a gépezet minden időben képes megindulni, hogy újra kritikával, bírálatai életre kapjon.  

És ha életre kapott, helyreállítja a militarizmusnak és a bürokráciának organizációját, visszave-

szi a szellemiekben az iskolát, a tudományt a maga igazával tölti meg, s ha visszatérne, újra egyike 

lesz a leggyűlöletesebb osztályuralomnak, olyan, amilyen Európában nem volt. Mert nálunk a nagy-

birtok, a nemesi osztály, az oligarchia az, amely végeredményben fűtője az ellenforradalomnak, amit 

mutat az a tény is, hogy antiszemita köpenyegbe burkolódzva jelentkezik az ellenforradalom. Ez 

maga rámutat klerikális és oligarchikus, feudális eredetére.  

 

Terror 

 

A proletárdiktatúra hatalmát a terror eszközeivel tartották kézbe. Eszközeik a kés, tőr, pisztoly, 

puska, géppuska, kötél, a kéz lehetett diák, cipészsegéd, esztergályos, földmíves, kádársegéd, hason-

lók. A gondolkodás nélküli fejek kezeit gyilkosságokra irányították a vörösőrségek vezetői. A paran-

csok a Tanácsok Országos Gyűléseinek vezetőitől érkeztek. Az alaphangot „veszélyben a forrada-

lom” - vagy más jelszóval küldték szét, és a csőcselék az utasításokat vakon, és büszkén hajtotta 

végre. Az önálló végrehajtók a Lenin fiúk, akik járták a városokat, falvakat, a tanyavilágot. A prole-

tárdiktatúra terrorcsatai, különösen a Cserny vezette Lenin fiúk utasításaikat Kun Bélától, Vágó Bé-

lától, Korvin Ottótól, Szántó Rezsőtől kapták.  

Példaként említjük meg: a túszszedők kezébe került Hollán Sándort és testvére Dr. Hollán Sán-

dor államtitkárokat. Április közepén a túszok szállítására használt autót a Lánchíd előtt Csernyi vé-

rengző beosztottja Lázár Andor zsidó terrorista leállítatta, a két Hollánt leszállította, a budai oldalon 

a híd első pilléréhez vitték. Lázár az ifjabb, Mészáros nevű terrorista az idősebb Hollánt hátulról 

lelőtte. Holttesteiket a Dunába dobták.  
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A vidéki mozgalmak elfojtását Szamuely Tibor népbiztos vette a kezébe. De hallottunk Francia 

Kiss Mihályról, Lukács Györgyről is. A vörös terror 133 napos uralom alatt 590 embert gyilkoltak 

meg. Szamuely egyedül több százat. A Lenin fiúk az országban végeztek azokkal, akiket veszélyes-

nek tartottak. 60  
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60 Bunyevác Zs. 79. pont. (A bolsevizmus Magyarországon. Szerkesztette Graetz Gusztáv. Franklin Társulat, Budapest, 

1921. Reprint: Vadszőlő Kiadó, Budapest, 2003 Itt 77. o. 94. o.)  
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1919 októberében a Lánchidat elzárták a forgalom elől, majd a közlekedés előtt 1920 áprilisá-

ban nyitották meg. Ekkor avatták fel a budai pillérkapu déli oldalán, a vörös terror két áldozatának, 

azon a helyen kivégzett testvérek emléktábláját. Ezt a táblát a második világháború után leverték, 

csak a nyoma emlékezetett. 2009-ben újjá avatták, de pár hónap múlva ismeretlenek leverték. A XXI. 

század elején ismét helyére került. Kérdés, hány magyar, keresztény, konzervatív, Isten hívő ember 

tud róla?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEMZET VÉRTANÚINAK 1918 ‒ 1919. 
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