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EMLÉKKIÁLLÍTÁS STROMFELD AURÉL SZÜLETÉSÉNEK 
100. ÉVFORDULÓJÁN 

A történelem Stromfeld Aurélt a nagy 
magyar hadvezérek sorába emelte. Bár ő 
maga, életének egy korábbi szakaszában, 
hitt a predesztinációban, az eleve elren
delésben, ez a hadvezéri és emberi nagy
ság élete indulásakor még nem volt lát
ható. Semmi rendkívülit nem találtak 
benne tanárai, talán makacs szorgalma 
volt az, amellyel leginkább kitűnt társai 
közül. A véletlen — és az apja korai ha
lálából következett anyagi és társadalmi 
kiszolgáltatottság — juttatta a katonai pá
lyára. Ha nem jut tudomására, hogy ma
gánalapítványi hely is van a Ludovika 
Akadémián, ahol ingyen folytathatja ta-» 
nulmányait, 14 éves korában gyakorla
tibb pályát kellett volna választania, 
olyat, amely magában hordozza a korai 
kenyérkereset lehetőségét és eleve kizár
ja a továbbtanulást. A Ludovika megfe
lelt minden olyan követelménynek, 
amely az ifjú Stromfeld számára fontos 
volt: 18 évesen kenyérkeresethez juttatta 
az ingyenes tanulmányi idő után, s mun
kába állásának értelmét maga az előre
lépés lehetősége adta meg. Stromfeld em
beri és katonai nagyságát mutatja, hogy 
nem elégedett meg a tanulás nélküli 
előbbrejutás lehetőségével, a „létra" elé
kerülő lépcsőfokaival. 

Tanulmányait az 1892/93-as tanévben 
kezdte, az emlékkiállítás egyik dokumen
tuma a napiparancs, amely Stromfeld 
felvételéről értesít. És ennek a korszak
nak dokumentumai azok a levelek, fény
képek, tanulmányi értesítők, amelyek a 
napiparancsot körülveszik, bemutatva a 
századforduló előtti magyar középosz
tályt, a Mamát, Táborszky Johannát, a 
testvéreket és a nagybácsit — anyja test
vérét —, aki a szűkös körülmények kö
zött élő családot támogatta. Az Akadé
mia hivatalos tanulmányi értesítője csu
pa jó érdemjegyről tanúskodik, s ugyan

ezt teszi, de bensőségesebben, személye
sebben Beszédes Frigyes alezredes, a Lu
dovika Akadémia tanára Tanítványaim 
című — az Országos Hadtörténeti Mú
zeum gyűjteményébe 1926-ban hagyaték
ból került — bőrkötetes notesze, amely 
az 1892—1894 közötti időből tanúskodik 
Stromfeld Aurélról: magaviselet igen jó, 
tehetség igen jó, szorgalom jeles, szolgá
lati szabályzat (elmélet és gyakorlat) je
les. 

Stromfeld karrierje magától értetődő 
és mégsem szokásos. Hadapród-tiszthe-
lyettesi rendfokozattal végez 1896-ban az 
Akadémián — a millenniumi gondtalan
ság éve ez, Stromfeld számára a kötelező 
egyenruhakészíttetés filléres gondjaival 
tele. Erről tanúskodik húgához, Margit
hoz írott levele is augusztus 11-én, ava
tása előtt három nappal. 

A következő 18 év négyzetméternyi fal
szakaszon elfér: Kassa, Sopron, Munkács, 
Pozsony, Igló, Budapest, Bécs. Házassága 
a gyönyörű és megértő Urbány Adrienn-
nel; magánélete apróságai és harmóniá
ja, amely a szolgálat mellett még tudo
mányos tevékenységre is lehetőséget 
nyújtott. Vitrin rejti munkásságának 
eredményét, könyveit: az új szolgálati 
szabályzat tervezetét — amelyet némi 
módosítások árán jónak ítéltek és elfo
gadtak —, és az 1911-ben könyv alakban 
is megjelent Hadseregszervezés c. művét 
— jelentőségét mutatja, hogy bár Strom
feld neve a „forradalmár bűnösök" lajst
romára került, hadseregszervezését tan
tárgyként oktatták, könyve tankönyv 
volt. 

„ízig-vérig katona, tele hivatástudattal, 
kötelességtudással, munkaszeretettel; ki
tűnő vezérkari tiszt, aki teljes bizalmat 
érdemel és magasabb vezérkari beosztás
ba, különösen hadtest-vezérkari főnök
nek kiválóan alkalmas" — idézi a kiállí-
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tás Krauss tábornok minősítését. Mindez 
már a háború előestéjén, 1914-ben. 
Stromfeld ekkorra már megszerezte a 
vezérkari törzstiszti vizsgát és a bécsi 
Hadiakadémia, a Kriegsschule tanára. 
Egyedül a magyar királyi honvédtisztek 
közül. 

Bármennyire „izig-vérig" katonának 
jellemezte feljebbvalója, „Stromfeld az 
utolsó pillanatig reménykedett a háború 
elkerülhetőségében, sőt — az erőviszo
nyok ismeretében — ellenezte is azt. A 
háború kimenetelét kezdettől kétséges
nek tartotta." A kiállítás e részét rende
ző dr. Makai Ágnes — Stromfeld börtön
naplójából, későbbi feljegyzéseiből, élet
rajzíróinak véleménye alapján — joggal 
írta ki e sorokat. 

A katonatiszt Stromfeld Aurél azon
ban végigküzdötte a háború 52 hónapját. 
1914-ben Szerbiában a XIII. hadtest ve
zérkari hivatalát vezette és teljes egészé
ben, közelről látta a hiábavaló vérontást: 
a háború felesleges voltát, borzalmait, a 
„győzelembe vetett hit" demagógiáját; 
élőben látta azokat a jeleneteket, olvasta 
azokat a hírlapokat, amelyeknek kései 
másolatából mi ismerkedhetünk e ször
nyű korral. 

„Egy vert hadsereg" — idézi a kiállítás 
a Börtönnapló e korra vonatkozó rész
letét. És ugyanezt írhatta Stromfeld 1918 
nyaráról, amikor fejvesztetten távoztak a 
katonák a különböző frontokról, vagy ott
maradtak ugyan, de megtagadták a har
cot. Stromfeld tanúja lehetett annak, hogy 
— szavait idézve — „por és hamu lett a 
hadsereg", amelynek évtizedekig ő is tag
ja volt, ugyanakkor személyes élmény
ként tapasztalhatta azt is, amelyet egyik 
tájékoztatójában írt a felső vezetés kéré
sére: „Az a remény, hogy az orosz forra
dalom romboló hatással lesz az orosz had
seregre, nem teljesült be". A kiállítás 
egyik érdeme, hogy sokat használ fel 
Stromfeld személyes feljegyzéseiből, s 
mindenütt inkább őt magát, az ő meg
látásait, véleményét idézi. 

„Munkások! Elvtársak! Egyetlen nap 
alatt, vértelenül, imponáló fegyelmezett
séggel győzött a magyar forradalom! A 
katonák és a szervezett munkások test
véri ölelkezése eldöntötte a harcot. A 
reakció zsoldosainak minden erőszaka és 
ravaszsága hatástalannak bizonyult. A 
népkormány megalakult." A plakátok, 
amelyeknek hasonmásait láthatjuk a ki
állításon, az 1918-as polgári demokratikus 
forradalmat, az őszirózsás forradalmat 
hirdették. 

Stromfeld a győztes forradalom után, 
1918. november 20-án érkezett Budapest
re. Itt a Ludovika Akadémia parancsnoki 

állása várta. „Ennél szebb állást, mint a 
jövő tisztikar nevelését irányítani, nem 
tudok elképzelni. . . — idézi a kiállítás 
— . . . az Akadémiának a jövőben az ön
álló magyar hadsereg részére kell tiszte
ket nevelnie". 

A felgyorsult események sodorják 
Stromfeldet, aki még nem teljes politikai 
tisztánlátással, de jó erkölcsi érzékkel ke
rüli az áramlatok közül azokat, amelyek 
a visszahúzó erőt jelentenék. 

1919. január 25-én minisztériumi beosz
tást kapott, itt az erről szóló okirat, va
lamint a Magyar Népköztársaság önkén
tes hadserege szervezetének fotókópiája. 
Stromfeld ekkor, a vezetése alatt álló 
szervezési főcsoporttal, az önkéntes had
sereg felállításának módjait dolgozta ki 
— nem rajta múlott, hogy a toborzás vé
gül kudarccal fejeződött be. 

Stromfeld ekkor már a Szociáldemok
rata Párt tagja volt, ezt a pártot tartotta 
olyan tömegbázissal rendelkező erőnek, 
amely képes az országot kivezetni a bel-
és külpolitika e zavaros helyzetéből. 
Mint kiállított igazolványa tanúsítja, tag
ja volt a Magyarországi Tényleges Tisz
tek Szakszervezetének is. 

„Az a háború, amelyet ti viseltek, az 
egyetlen jogos, igazságos, igazán forradal
mi háború" — üzente Lenin a magyar
országi Tanácsköztársaság védőinek, akik 
között az első vonalban küzdött Stromfeld 
Aurél. 

Bár a Tanácsköztársaság kikiáltásakor 
nyugdíjazását kérte — Pogány hadügyi 
népbiztos március 27-én kelt rendelete 
dokumentálja e tényt — és Győrbe köl
tözött, a királyi román csapatok támadá
sát követő katonai helyzetben elfogadta a 
vezérkari főnökséget. „Minden hazafinak 
a hadseregben a helye, ha a határokon 
ellenség áll" idézi ismét őt a tabló. 

Az első szabad május elseje megünep-
lésének külsőségei mögött a minden ere
jével védekező proletárállam állt. A ki
állítás egyik becses irata a Hadtörténel
mi Levéltár darabja: Stromfeldnek 1919. 
május 2-án kelt és a „legerélyesebb el
lenállásra" kötelező parancsa. „Strom
feldben a válságos órákban erősödött 
meg a felismerés: a,proletárdiktatúra és 
a nemzet ügye összefonódott" — írja a 
tabló. A kiállításnak ez a része újságok
kal, plakátokkal, korabeli dokumentu
mokkal mutatja be — próbálja a szinte 
tenyérnyi helyen bemutatni — a Tanács
köztársaság óriási küzdelmét, a Kor
mányzótanács és a hadsereg vezetőinek 
felelősségét; a proletariátus általános 
mozgósítását, az új forradalmi hadsereg 
megszervezését — és mindenekelőtt 
fényképeken, dokumentumokon egy arcot, 
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egy nevet : a szervezés kulcsemberéét, gya
korlati végrehajtójáét, Stromfeld Auré
lét. Sokszor és sokhelyütt láttuk már a 
képet: a vezérkari főnök a gödöllői főha
diszálláson, a kiterített térkép fölött a 
fényképezőgép lencséjébe néz. Ez a kép 
a meghatározója a kiállítás első termé
nek, ebből a képből árad felénk Strom
feld jellemének valamennyi, őt naggyá 
tevő vonása. Ezt a képet nézve értjük 
meg, miért és hogyan tudta vállalni, a 
Tanácsköztársaság bukása után, forradal
mi harcok szülte tetteit, miért nem vé
dekezett jellemtelen, meghunyászkodó 
módon, s miért kellett őt felmente
nie a „fehér Magyarország" bíróságának. 
Ez a tekintet mutatja ma is azt az em
bert, aki megtalálta az utat a munkás
mozgalomhoz, részt vett a fiatal kommu
nisták tanításában, miközben maga is ta
nult tőlük. És amennyire meghatározza 
és lezárja a kiállítás első termét ez a 
nagyszerű pillanatfelvétel, amilyen jó 
gondolat volt ekkora nagyításban, ilyen 
hangsúlyos helyre tenni, legalább ugyan
ekkora hiba volt ugyanezt a képet a má
sodik teremben is elhelyezni. 

A kiállítás második szakaszához érkez
tünk. A nehezebb szakaszhoz. Míg első 
része értelmünkhöz szólt, megtanított egy 
kort ismerni, egy forradalmi harcot és 
annak egyik hadvezérét becsülni, fokról 
fokra megmutatva Tanácsmagyarország 
igazságos háborúját az első világháború 
igaztalan vérontása után, addig a kiállí
tás második szakasza érzelmeinkhez szól. 
Az első terem előkészítése után a máso
dik teremben már úgy érezzük, ismerjük 
Stromfeld Aurélt. Az első terem gödöllői 
fényképéről megismert, a térkép fölött a 
jövőbe néző, tervező emberéét képzeljük 
el a dolgozószobában, és zavaróan hat a 
fényképből kinagyított, homályos arcrész
let, amely az íróasztallal szembeni falról 
tekint le. Hiányzik a képről a tetterős 
kéz, értelmetlen az előrehajló vállakban 
maradt mozdulat. Ettől a csonka képmás
tól el kell fordulni. És ekkor újra látjuk, 
amint börtönnaplóját olvassa, jegyzeteit 
rendezgeti, vagy olvasmányairól készít 
feljegyzéseket íróasztalánál. A szobabelsőt 
Ring Gusztávné — e korszak öszeállítója 
és rendezője — ugyanúgy rendezte be, 
mint az Stromfeld Aurél életében volt, az 
íróasztalon a tollkészlet, a szekrényben 
állandó olvasmányai, a dohányzóasztalon 
ezüst szivarosdoboza. 

„E helyen is tisztelettel emlékezünk a 
hadvezérre, aki a magyar történelem fé
nyes pontján, a Magyar Tanácsköztársa
ság idején, mint a Vörös Hadsereg vezér
kari főnöke irányította a forradalmi hon
védő háború hadműveleteit. 

Emlékezünk az egyenes jellemű, fedd
hetetlen erkölcsű emberre, aki egész éle
tében, a csendesebb években és a háború 
kemény óráiban éppúgy, mint a forrada
lom kritikus pillanataiban, az emberi mél
tóság példáját nyújtotta" — Oláh István 
altábornagynak a kiállítás megnyitásakor 
elhangzott ünnepi beszéde puritán egy
szerűséggel, a példát követő utódok 
őszinteségével méltatta Stromfeld Aurélt. 
„E kiállítás megnyitásán sokan megje
lentek olyan iskolák és katonai intéz
mények, úttörőcsapatok, KlSZ-szerveze-
tek és szocialista brigádok képviseleté
ben, amelyeknek névadója Stromfeld Au
rél, önök azok, akik e történelmi nevet 
nap mint nap idézik; brigádnaplókban, 
csapatzászlón vagy éppen emléktáblán 
őrzik. Legyen e centenáriumi megemlé
kezés az önök számára még emlékezete
sebb és mélyítse el szívükben annak a 
férfinak a képét, akit példaképül válasz
tottak." Oláh István altábornagy meg
nyitó beszéde Stromfeld emlékét idézte 
fel, ugyanezt teszik a kiállításon elhelye
zett tárgyak, amelyeknek legtöbbje sze
mélyes vonatkozásokat hordoz. 

A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 
és az Országos Hadtörténeti Múzeum 
gyűjteményének féltett kincseit állította 
a tárlókba. Olyan emléktárgyakat, ame
lyeket a nagyszerű, hadvezérhez és em
berhez méltó feleség, Urbány Adrienn őr
zött meg, olyan korszakban, amikor a Ta
nácsköztársaság tárgyi emlékeit büntetés 
terhe mellett tilos volt megtartani. E 
gyűjteményből adományozás révén került 
1962-ben az Országos Hadtörténeti Mú
zeumba Stromfeld Aurél sapkája, amelyet 
a tanácsköztársasági harcok idején viselt. 
A sapka tábori zöld — azaz „csukaszür
ke" — posztóból készült, álló részén szé
les vörös szalaggal, ellenzője fölött fekete 
sodrott zsinór. A tetősávon 2 db egyen
ként 1 cm széles sárga selyemszalag, a 
vezérkari beosztás jele. Hasonlóan be
cses tárgy a „hadviselt", 1915-ben készült 
alumínium tábori kulacs, s ide sorolhat
juk tájolóját, szögmérőjét, körzőjét, lo
vaglópálcáját, amelyek mind-mind hét
köznapjainak tanúi voltak, s amelyekkel 
e tárgyak őrzője ajándékozta rneg a Had
történeti Múzeumot. 

Letétként került a Munkásmozgalmi 
Múzeum gyűjteményébe Urbány Adrienn 
nászajándéka, a dolgozószoba. A sötét
barnára pácolt, zöld filc borítású íróasz
tal, az asztaléhoz hasonló intarziával dí
szített könyvszekrény, a karosszék és a 
szoba berendezését kiegészítő bőr ülőgar
nitúra a századforduló bécsi szecessziójá
nak jegyeit hordja magán. 
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A kiállítás egyik szép darabja ugyan
csak a Munkásmozgalmi Múzeumból ke
rült a tárlóba: egy kaukázusi tőr — kin-
dzsál —, amelyet Stromfeld 1916-ban 
ajándékként kapott egy hadifogoly orosz 
tiszttől. A fegyver pengéje széles, egye
nes, 42 cm, hosszú. A pengén párhuzamo
san vércsatorna fut, markolati fele indás 
és leveles díszítésű. A penge készítési ide
je — 1910 — a díszítésben levő cirill be
tűk mellett látható. A cirill betűk mel
lett két, utólag beütött „A" betű. A fegy
ver markolata szaruból készült, aranyo
zott ezüstveret díszítéssel. Hüvelye bőrrel 
bevont, fémveretek díszítik. 

A kindzsál népi fegyver, a kaukázusi 
viselet tartozéka volt, gyakran ajándék
tárgy. Ebben az esetben belevésték az 
adományozó és a megajándékozott nevét. 
Erre utalhat a korábbi, a díszítéssel egy
idejű két cirill betű. A másodszori aján
dékozásra utal talán a két „A" — ,Au-
rél" és az ismeretlen valószínűleg szin
tén „A"-val kezdődő nevének betűje. Kin-
dzsáít a kaukázusi ember csak annak 
ajándékozott, akit tisztelt. 

Stromfeld életét mutatják be azok a 
kitüntetések és jelvények is, amelyek 
szintén a kiállítás darabjai. Ezek közül 
Stromfeld életének nagy politikai felis
meréséről tanúskodik az osztrák szociál
demokrata jelvények mellett a magyar 
szociáldemokrata rendezőgárda-j el vény. 
Az 1924-ben szervezett rendezőgárdában 
Stromfeld három éven át tevékenykedett. 
A jelvény kör alakú, középső, vörös me
zejében két egymásba fonódó kéz, ezt 
zöld sáv keretezi, melynek felirata: M. 
SZ. RENDEZŐ. D. P. A zöld sáv alján, 
középütt látható számok közül a nagyobb 
méretű hármas a rendezőgárda körzetszá

mát, a kisebb méretű 96-os a körzetért 
belül a tag számát jelölte. 

A Munkásmozgalmi Múzeum gyűjte
ményében található Stromfeld Aurél 
arany zsebórája, amelyet a Forradalmi 
Kormányzótanácstól kapott. Ez a darab a 
kiállításon sajnos nem szerepel. Az órát a 
kiállítás második részét rendező Ring 
Gusztávné írta le részletesen a Magyar 
Munkásmozgalmi Múzeum Közleményei 
1978. évi 2. számában. A Schaffhausen-
gyártmányú óra felirata: ,A magyaror
szági Tanácsköztársaság Kassa elfoglalá
sának emlékére a derék parancsnoknak." 

A kiállításon látható könyvek csak 
részben azonosak azokkal, amelyek a 
Stromfeld-hagyatékból kerültek a Mun
kásmozgalmi Múzeumba. Az anyag egésze 
— bár nem volt a hadvezér személyes tu
lajdona — mégis megmutatja, körülhatá
rolja azt a területet, amellyel Stromfeld 
fiatalabb éveiben és később is foglalko
zott: hadtudományi írások, hadvezérek 
visszaemlékezései, a stratégia és taktika 
kérdései és mindenekelőtt filozófiai írá
sok, így Bebel német nyelvű munkái is. 

Apró tárgyak, kicsinek mondható hasz
nálati eszközök, körző, vonalzó, pálca, 
egy jelvény, összességükben mégis elénk 
állítják azt az embert, aki a magyar 
történelem egy nehéz szakaszában ne
héz és veszélyes poszton állt helyt; azt 
az embert, aki olyan családi légkört 
tudott teremteni, amelyben halála után 
majd negyven évig szeretettel őrizték ki
csinyke tárgyait és féltőn ajándékozták 
azokat közgyűjteményeknek. Köszönet ér
te az igaz embernek, köszönet a tárgya
kért a hozzá méltóvá vált leszármazot
taknak. 

Rákóczy Rozália 
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