
ÁROK AY LAJOS: 

JÖJJETEK EZRÉVEL . . . 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1969. 180 o.) 

A képes album a Magyar Tanács
köztársaság 50. évfordulójára jelent 
meg a Zrínyi Katonai Kiadó gondozá
sában. Szerzője — Árokay Lajos — az 
első magyar proletárdiktatúra Vörös 
Hadseregének, neves és névtelen kato
náinak állít benne méltó emléket. 

A kiadvány gondosan válogatott és 
csokorba kötött illusztrációi a dicsősé
ges 133 nap egy-egy jelentős epizódját, 
a hősi küzdelem egy-egy kiemelkedő 
eseményét örökíti meg. 

A több mint kétszáz, zömében most 
először publikált fényképfelvétel, vala
mint számos plakát, röplap, újságkivá
gás és más sajtótermék kronologikus 
elhelyezése kimondatlanul is tükrözi 
a szerző eszmei célkitűzését: bemutatni, 
hogyan látta a fotoriporter gépének 
lencséje, az alkotó művész lelki szemei 
a kort, EZ eseményeket s ezek mozgató 
erőit, az embereket. 

Ez a megvalósított cél a maga nemé
ben is dicsérendő tett, hisz napjaink
ban már mind kevesebb azoknak a szá
ma, akik szemtanúi, esetleg részvevői 
voltak az 1919-es Magyar Tanácsköz
társaság hősi küzdelmeinek. Ily módon 
a ma és a jövő nemzedéke hovatovább 
már csak az ilyen kiadványokon ke
resztül ismerheti meg nemzeti történel
münknek e viharosan zajló és gyorsan 
tovaröppenő, eseményekben gazdag hó
napjait. E tekintetben — figyelembe 
véve ifjúságunk hazafias nevelésével 
kapcsolatos célkitűzéseket — szerfölött 
nagy jelentősége van a szerző képes 
albumának, amely sokoldalúan érzékel
teti a magyar proletariátus honvédő 
háborújának lángoló, majd elhamvadó, 
de az ármány és a túlerő okozta el
bukásában is dicső tényeit. 

Árokay Lajos azonban a képszerű be
mutatáson túl arra is vállalkozik, hogy 
feleletet adjon számos, történészeket, 
pedagógusokat és a történelmet kedvelő 
olvasókat egyaránt érdeklő kérdésre: 
mi adta az első imperialista világhábo
rúban elgyötört, személyiségében is 
megalázott magyar proletariátusnak azt 
a hatalmas erőt, vakmerő elszántságot 
és bámulatos lelkesedést, amellyel sor
sának megfordítására vállalkozott a 
jobban felfegyverzett, számszerűleg is 
túlerőben levő ellenséggel szemben; s 
miért kellett mégis nemes, hősi harcá
nak elbuknia? 

A képes album nyolc fejezetből áll. 
A szerző fejezetcímként — újszerűen — 
egy-egy rendkívül kifejező idézetet al
kalmaz Lenin műveiből és más mun-
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kásmozgalmi dokumentumokból ki
emelve. 

A kiadvány első lapján az Interna
cionálé négy sorát olvashatjuk: 

„A föld fog sarkából kidőlni, 
Semmik vagyunk s minden leszünk. 
Ez a harc lesz a végső, 
Csak összefogni hát..." 
A fejezet mondanivalóját is e köré 

csoportosítva bontakoztatja ki. Minde
nek előtt felvázolja a századforduló, 
majd az első világháború okozta viszo
nyokat, amelyek válaszút elé állították 
a nemzetközi munkásmozgalmat. Dön
tenie kellett: „a világháború megterem
tette feltételeket kihasználhat j a-e, ki
használja-e forradalmi fellépésre vagy a 
hagyományos úton megy tovább. A né
zetek és a válaszok egyaránt ellentéte
sek voltak. Egyedül Lenin és pártja 
látta világosan, mit kell tenni, és úgy 
is cselekedtek — ennek eredményeként 
lett 1917 októbere a proletariátus, a 
szocialista forradalom győzelmének a 
dátuma. Az eseményeket és azok ha
tását elemezve a szerző helyesen álla-
ptíja meg, hogy bár „ . . . ezt a forra
dalmat az orosz 'kommunisták vezette 
orosz munkások, orosz parasztok és 
orosz katonák fegyveres felkelése vitte 
győzelemre, diadala mégis az egész vi
lág proletariátusáé volt". 

A továbbiakban a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom hatását vázolja 
fel. Bemutatja, mint lázadoztak a győz
tes és vesztes országok proletariátusai 
ama bűnös rendszer ellen, amely a há
borút szülte, továbbá milyen tevékeny
séget fejtettek ki az arcvonalakról haza
tért frontkatonák és azok a volt hadi
foglyok, akik fegyverrel harcoltak az 
orosz munkások, parasztok és katonák 
oldalán a forradalom győzelméért, 
amelynek eredményeként Oroszország
ban megdőlt a tőkések és földbirtoko
sok uralma. Itt emlékezik meg az 1919 
januárjában Berlinben kitört fegyveres 
harcról, a Bajorországban létrejött ta
nácsköztársaságról, a bécsi munkások 
nagy tömegtüntetéséről, a 'francia pro
letariátus sztrájkjairól és az Ogyesszá-
ban állomásozó francia csapatok között 
kirobbant lázadásról, valamint a hábo
rút követő imperialista békéről, követ
kezményeiről. 

A második fejezetben Árokay Lajos 
a magyarországi eseményekkel foglal
kozik. Mindenek előtt az ország társa
dalmi és gazdasági helyzetéről szól. A 

problémákat elemezve állapítja meg: 
„Ez az ország a szenvedés, a megaláz
tatás, a tehetetlen fájdalom országa 
volt: a tehetség, a vágy, az új gondolat, 
az őszinte szó, a nemes szándék elte
metve, a tömegakarat eltiporva, az al
kotómunka lealázva, a proletárérdekek 
semmibe véve, kicsúfolva." 

Ám a Nagy Októberi Szocialista For
radalom Magyarországon is éreztette 
hatását. Az 1918 októberében kivívott 
győztes polgári forradalom után fel is 
villant a lehetőség, hogy a magyar nép 
hozzálásson sorsának megváltoztatásá
hoz. A hazai burzsoázia képviselői és 
szociáldemokraták azonban minden 
lehetőt elkövettek ennek megakadályo
zására, figyelmen kívül hagyva azt a 
törvényszerűséget, hogy egyetlen forra
dalomban sem lehet félúton megállni. 
A munkások, parasztok és katonák nem 
is akartak, nem voltak hajlandók segít
séget nyújtani a félmegoldások hívei
nek. Ily módon nem volt más kiút a 
társadalmi és nemzeti problémákból, 
csak a szocializmus. A proletariátusban 
meg is volt a hajlam és az akarat a 
forradalmi megoldásra. A Szociál
demokrata Párt szerint azonban „a ter
melőerők nem értek még meg a szo-, 
cializmus megteremtésére" — azaz nem 
akartak proletárforradalmat. Az adott 
történelmi viszonyok tehát Magyaror
szágon is szükségszerűvé tették egy 
olyan forradalmi párt létrehozását, 
amely alkalmas és képes is volt a ma
gyar munkásmozgalom előtt álló fel
adatokat megoldani. A Kommunisták 
Magyarországi Pártja ilyen párt volt. 
Mint Árokay Lajos írja, a létrehozott 
Kommunisták Magyarországi Pártja 
„Lenin tanításait követi: határozott 
célja, hogy a polgári forradalmat szo
cialista forradalommá változtassa át, 
mert kötelességének tartja a hatalom 
megragadását a szocializmus érdekében 
akkor, amikor ez lehetségesnek mutat
kozik". És ez az időpont 1919. március 
21-én érkezett el. Ezen a napon adta 
a világ tudtára a proletariátus egyesült 
pártja, a Magyarországi Szocialista Párt 
és a proletárdiktatúra vezető szerve, a 
Forradalmi Kormányzótanács közös 
kiáltványa: „Mindenkihez! Magyaror
szág proletársága a mai nappal a maga 
kezébe vesz minden hata lmat . . . " A ha
zai és a nemzetközi viszonyokat ele
mezve felismerték azt is, hogy a ma
gyar munkásságnak hallatlan nehézsé
gekkel és áldozatokkal kell megküzde-
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nie azon az úton, amelyen elindult. 
„Nélkülözések, nyomorgás, szenvedés 
várakozik ránk ezen az úton — olvas
hatjuk a „Mindenkihez!" kezdetű kiált
ványban. — És mégis rá kell lépnünk, 
és mégis rá merünk lépni, mert bízunk 
a magyar proletárság hősiességében és 
áldozatkészségében. Rá kell lépnünk, 
mert csak így vihetjük győzelemre a 
szocializmus világot megváltó ügyét." 

„Minden forradalomnak, amely nem
csak győzni, hanem élni és véglegesen 
berendezkedni is akar, legelső gondja az 
egységes, szilárd, harcra kész, vasfegyel-
mű hadsereg." A képes album harma
dik fejezete ezzel a Hadügyi Népbiztos
ság által kiadott kiáltványból kiemelt 
idézettel kezdődik. 

Valóban, az első magyar proletárhata
lomnak ilyen hadseregre volt szüksége, 
mert belülről és kívülről egyaránt ve
szély fenyegette. 1919. március 25-én 
meg is jelent a fegyveres erő létrehozá
sáról szóló rendelet. „A Forradalmi Kor
mányzótanács elrendeli a Magyarorszá
gi Tanácsköztársaság forradalmi fegyel
men alapuló új proletárhadseregének 
alakí tását . . . A hadsereg neve : Vörös 
Hadsereg." A szerző a továbbiakban e 
fegyveres erő létrehozásának szükséges
ségéről és megszervezésének körülmé
nyeiről ír. Néhány mondatban szól arról 
is, hogy Lenin útmutatásait figyelembe 
véve a proletárdiktatúra vezetői milyen 
hadsereget kívántak létrehozni, nem fe
ledkezve meg arról a visszhangról sem, 
amelyet a hadseregszervezés a magyar 
munkásság, parasztság és ifjúság, vala
mint a más nemzetiségű proletárok kö
rében kiváltott. 

A történelmi tények tanúsága szerint 
nem volt indokolatlan a forradalmi 
hadsereg szervezésének sürgetése és 
megvalósítása: „nem telt el sok idő, 
amikor megkezdődött — nem váratla
nul, de nem várt nagy erővel — a Ta
nácsköztársaság létét fenyegető impe
rialista fegyveres támadás." 

Erről a szerző a következő fejezetben 
ír. Bevezető mondatként idézi a Magyar 
Távirati Iroda 1919. április 17-i közle
ményét: „Annak ellenére, hogy a ta
nácskormány a fegyverszüneti szerző
dést teljes mértékben magáévá tette és 
az antanttal tárgyalásokat folytat, a ro
mánok a fegyverszüneti szerződés újó
lagos flagráns megsértésével megtá
madták az erdélyi határon levő csapa
tainkat." 

Tehát arra, amire a proletárdiktatúra 
vezetői számítottak, bekövetkezett: a 
harc megkezdődött. 

„Bebizonyosodott az — írja a szerző 
—, amit mindnyájan tudtak, amire ké
szültek: a proletárdiktatúra nem szá
míthatott békére, fegyveresen kellRtt vé
denie magá t . . . idegen hadseregek el
len." 

Sajnos, a sebtében megszervezett és 
fegyverzettel úgy-ahogy felfegyverzett 
magyar Vörös Hadsereg az első meg
próbáltatások súlya alatt összeroppant: 
a román bojár csapatok megszállták 
egész Tiszántúlt, Szolnokon diadalmas
kodott az ellenforradalom, de Miskolcot 
is ki kellett üríteni, mert a csehszlovák 
burzsoá csapatok is támadásba lendül
tek és kevésnek bizonyultak a velük 
szemben álló magyar erők. Mindezt te
tőzte a belső árulás, amelynek nem kis 
része volt abban, hogy a magyar had
sereg fegyelme meglazult. 

A kudarc okait vizsgálva helyesen ál
lapítja meg Árokay Lajos: „Hiába volt 
egyesek hősies elszántsága, egyes alaku
latok kitartása, a debreceni felfegyver
zett munkásság ellenállása, az osztrák 
nemzetköziek önfeláldozó harcai, ez a 
Vörös Hadsereg még képtelen volt arra, 
hogy megvédje Budapestet, megvédje a 
forradalmat. Budapest munkásságának 
kellett megmentenie a hadsereget és ez
zel a forradalom sorsát." 

A szerző a továbbiakban ennek meg
valósítását mutatja be. Mindenekelőtt 
beszámol a Forradalmi Kormányzóta
nács május 1—2-án megtartott üléséről, 
a vas- és fémmunkások 2-i tanácskozá
sáról és az 500-as tanács megbeszélésé
ről. 

A fenti ülések visszhangjáról a Vörös 
Űjság május 4-i száma lelkes hangú ri
portban emlékezik meg. Lényege az, 
hogy a munkásság hatalmi szervei út
ján, de a lelkes légkörű nagygyűléseken 
közvetlenül is a harc folytatása mellett 
szállt síkra. 

A Forradalmi Kormányzótanács a 
fentieket figyelembe véve 1919. május 
3-án kiadta az általános mozgósításra 
vonatkozó rendeletét. 

Mint a szerző megállapítja: „Napok 
alatt, úgyszólván a semmiből, harcra 
kész, erős hadsereg született." Egymás 
után jöttek létre a munkászászlóaljak és 
ezredek, amelyek lelkesen vonultak a 
laktanyákba, hogy onnan felfegyverezve 
mielőbb vonulhassanak a frontra. 
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A magyar proletariátus elszánt aka
rata az arcvonalakon is hamarosan gyü
mölccsé érlelődött: 1919. május 3-án 
már meg is érkezett a gödöllői főhadi
szállásra Szolnok felszabadításáról tu
dósító távirat. Néhány nap múlva az 
északi arcvonalról is jó hír érkezett. 21-
én pedig arról értesült az ország népe, 
hogy a Landler-hadtest erős ellenállás 
után felszabadította Miskolcot. Ezt kö
vetően egymás után futottak be a győ
zelmekről, a hősies helytállásról tudósí
tó távmondatok. Az újjászervezett Vörös 
Hadsereg sikereinek eredményeként az 
első vonalakban megszilárdult a rend és 
a fegyelem. 

Árokay Lajos a győzelmek forrásait 
vizsgálva többi között helyesen állapítja 
meg: „A forrás, ahonnan ez az elszánt
ság, ez a felelőségérzet fakadt, a szocia
lista hazafiság érzése volt. 

Mint ismeretes, az orosz, proletariátus 
vezére, Lenin nagy figyelemmel kísérte 
az első magyar proletárdiktatúra hősi 
küzdelmeit. Szamuely Tiborral küldött 
üzenetében írta a magyar munkások
nak: „Az a háború, amelyet ti viseltek, 
az egyetlen jogos, igazságos, igazán for
radalmi háború, a dolgozók háborúja a 
kizsákmányoló ellen, háború a szocia
lizmus győzelméért." 

Az arcvonalakon ebben az időben el
ért sikerek bizonyítják a szerző megál
lapítását: „Bűnös mulasztás lett volna a 
harcot feladni, a Vörös Hadsereget szét
zülleszteni, mert semmilyen más erő 
nem tudta volna megoldani a Tanács
köztársaság alapvető feladatát: a kitar
tás. „A nagyszerű győzelmeket végered
ményben azok érték el, akik a családi 
tűzhelyet elhagyva fegyvert fogtak: a 
magyar munkások. 

A következő fejezetben a Vörös Had
sereg támadó hadműveleteiről olvasha
tunk, amelyeknek a feltételei a májusi 
harc sikere eredményeként teremtődtek 
meg. A Vörös Hadsereg 1919. június 1-
én támadásra is lendült. Ez a hadműve
let a „diadalmas északi hadjárat" néven 
vált ismertté. A harc lefolyásáról a 
szerző részletesen számol be, ennek so
rán szól a Szlovák Tanácsköztársaság 
kikiáltásáról is. 

Mint ismeretes, a magyar Vörös Had
sereg önállóan vívta harcait, de küz
delmének továbbfolytatásához, illetve 
győzelmes befejezéséhez keletről is vár
ta a segítséget — szovjet-orosz harcos

társaitól. Árokai Lajos „Jön az orosz 
testvér" című fejezetben ennek lehető
ségéről és elmaradásának okairól ír. 
Mindenekelőtt ismerteti, mit jelentett a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
győzelme, Szovjet-Oroszország közelsé
ge a magyar proletárdiktatúra megvaló
sítása és annak védelméért folytatott 
harc szempontjából. ír a szocialista for
radalomban fegyverrel harcolt magyar 
internacionalistákról, hősi helytállásuk
ról, majd hazatértük utáni tevékenysé
gükről. 

Mint tudjuk, Lenin mindent elköve
tett, hogy a két hadsereg kapcsolata 
létrejöjjön. Ha ez megvalósul, nem lett 
volna a világon olyan erő, amely Ma
gyarországot ki tudta volna szakítani a 
szocialista forradalom tábqrából. 

A szerző a következő fejezetben azok
ról a belső és külső erőkről ír, amelyek 
a proletárdiktatúra vérbefolytására szö
vetkeztek. Ennek keretében szól a kül
földre menekült grófok, hercegek és 
milliomosok tárgyalásairól, amelyek az 
országnak idegen erők által való meg
szállására irányultak. Bemutatja továb
bá azokat a belső ellenforradalmi erőket 
is, amelyek a Tanácsköztársaság hatal
mi szerveiben, így a Vörös Hadseregen 
belül folytatták aknamunkájukat, készí
tették elő a Tanácsköztársaság elleni 
akciót. Ez 1919. június 24-én be is kö
vetkezett. A próbálkozás végsősoron a 
fegyveres erők ellenállásán megtört, né
hány óra alatt, de nem vértelenül, mert 
az ellenforradalmi akciónak sok halálos 
áldozata volt. 

Mint Árokay Lajos megállapítja, a 
magyar munkásság roppant erőfeszíté
seket tett a Tanácsköztársaságért. Ez az 
erőfeszítés fáradsággal járt, ennek jelei 
kiütköztek a munkásságon is. Tetőzte 
ezt belső feszültség is, amelyet valami
lyen formában le kellett vezetni. 

Ebben a szituációban érkezett meg a 
francia miniszterelnök június 6-i rádió
távirata, amelyben felszólította a ma
gyar kormányt az ellenségeskedés be
szüntetésére. Alig egy héttel később 
kézbesítették a második francia jegyzé
ket is, amely rögzítette Magyarország és 
Csehszlovákia, Magyarország és Romá
nia határait, elrendelve, hogy a harcoló 
felek e határok mögé vonuljanak vissza. 
A hadseregparancsnokság, figyelembe 
véve a Vörös Hadsereg katonáinak ki
merülését, valamint az ország gazdasági 
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helyzetét és a lélegzetvétel lehetőségét, 
1919. június 16-án parancsot adott a 
hadműveletek beszüntetésére. Az ezzel 
kapcsolatos problémákról a szerző to
vábbi fejezetekben ír. 

Mint ismeretes, a román hadvezető
ség — de a nagyhatalmak sem — tar
tották be a kiürítéssel kapcsolatos in
tézkedéseket. Ezt a körülményt kihasz
nálták a Vörös Hadsereg felső vezeté
sében ímegbúvó ellenforradalmárok, el
sősorban Julier Ferenc vezérkari főnök, 
aki támadást javasolt a román hadsereg 
ellen. Tervét a hadseregparancsnokság 
el is fogadta. Ezt követően indult meg 
a Vörös Hadsereg tiszántúli támadása, 
amely végső soron a jelentősen meg
gyengült magyar proletár hadsereg ve
reségével végződött — vele együtt le
hanyatlott a Magyar Tanácsköztársaság 
lobogója is. Következménye a negyed
százados Horthy-uralom lett, amely 
mérhetetlen sok szenvedést zúdított az 
ország népére. 

Az az ágyúdörgés, amelyei a Tanács
köztársaság harcoló proletariátusa Ke
let felől hallani vélt, huszonöt év után 

valósággá vált: a szovjet Vörös Hadse
reg elhozta a várva várt segítséget, le
hetővé téve, hogy a magyar nép végér
vényesen kezébe vegye sorsának irányí
tását, valóra váltsa célkitűzését, a szo
cializmus felépítését. 

Ismertetőm elején már említettem, 
hogy az album kitűnő fényképfelvételei 
— amelyeket a Hadtörténelmi Múzeum 
archívuma őriz — a Magyar Tanács
köztársaság hősi küzdelmének egy-egy 
jelentős eseményét örökítik meg. Áro-
kay Lajos ezeket a képeket az egyes fe
jezetek tartalmához csoportosítja, mon
danivalójának képszerű dokumentálásá
ra, illetve kiegészítésére. De nyugodtan 
állíthatjuk azt is, hogy az olvasó —egy 
pillanatra sem értékelve le a kiadvány 
szöveges részét — a fényképek és az 
ezeket kiegészítő plakátok, röplapok és 
újságkivágások szemlélése alapján is 
maga elé tudja képzelni a magyar pro
letárdiktatúra hősi küzdelmét. És ez 
ugyancsak Árokay Lajos hozzáértő 
munkájának köszönhető, és nem kétsé
ges, hogy ezt a fáradozást az olvasó is 
elismeréssel nyugtázza. 

Molnár Pál 

— 402 — 


