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Első kísérlet az önálló haderő megszervezésére
Mint a korábbi fejtegetésekből láthattuk, a pacifizmus nem válhatott
a Károlyi-kormány hadseregépítésének hajtóerőjévé, mégis Linder mi
nisztersége idején látott napvilágot a hadsereg felállításának alapját je
lentő tervezet, amelyet Friedrich valósággal becsempészett a kormány
leszerelési parancsába. Freidrich István különös figurája az októberi
forradalomnak, majd a polgári köztársaság időszakának. A forradalom
szerencselovagja, aki az egyik szélsőségből a másikba csapódott, könynyedén váltogatta politikai meggyőződését. „A gépgyáros forradalmárt"
ott találjuk az októberi forradalmat előkészítő tüntetéseken. Egyes for
rások szerint október 28-án a Gizella téren ő adta ki azt a jelszót, hogy:
„Gyerünk Budára!" Böhm Vilmos szerint a forradalom napján egysze
rűen beleült az államtitkári székbe és hiába volt személye ellen állandó
interveniálás, akár Böhm, akár Linder részéről. Friedrich maradt, és
hosszú heteken keresztül szervezte az ellenforradalmi erőket. A kineve
zése körüli minisztertanácsi viták mutatják, hogy a kormány és maga
Károlyi sem mert hozzányúlni. Bár Friedrich személye, mint a politikai
kalandorok tipikus megtestesítője, sok vádnak jogos alanya, de a kinevezetését illetően mind Böhm, mind Linder tévednek.
November 4-én, amikor Linder jelentést tett a hadügyminisztérium
ban uralkodó lehetetlen állapotokról — mivel valóságos mellékkormá
nyok alakultak —, kifakad Friedrich ellen, aki önkényes lépéseivel le* A tanulmány I. részét folyóiratunk 1970. évi 4. számában közöltük (a Szerk.)
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hetetlenné teszi számára a munkát. Károlyi megjegyezte, hogy „most
látja, milyen könnyelműség volt Friedrichet államtitkári teendőkkel
megbízni." 4 4
Friedrich a támadások ellenére maradt, és az események hatásaként
a hadügyminisztériumon belül levő jobboldali elemek vezető alakja
lett. Csak Festetich bukása után sikerült eltávolítani. Friedrich, mint ál
lamtitkár, erőszakosságával, határozott, koncepciózus fellépésével va
lósággal rákényszerítette akaratát a leszereléssel és a fegyverszüneti
tárgyalásokkal elfoglalt Linderre.
Friedrich hadseregszervezési rendeletét, amely az öt legfiatalabb kor
osztály visszatartására, illetve újbóli bevonultatására vonatkozott. Böhm
a szocialista hadügyi államtitkár és Linder egyaránt támadták. Böhm
valósággal megdöbbent, amikor a forradalmat követő napokban Fried
rich aláírásával felhívásokat, falragaszokat pillantott meg a hadsereg
felállítására és egyéb katonai rendelkezésekre vonatkozóan. Az öt leg
fiatalabb korosztály behívásával kapcsolatban Böhm elítélő véleménye
az volt, hogy „A leszerelési rendeleten belül egy zavarosfejű ember erő
szakossága és esztelen hazudozása segítségével vetettük meg az alap
ját az új néphadseregnek." 4 5
A 18—22. életév közötti katonák visszatartását elhibázottnak tartot
ta, mert véleménye szerint a forradalom védelmére megbízható hadse
reget kell szervezni, mely ,,. . . nem állhat fiatal, tapasztalatlan, a for
radalom jelentőségét fel nem ismerő, a háborúban elvadított gyerekek
ből, hanem olyan férfiakból, akik öntudatosan állnak a forradalom
mellé." 4 6
Linder az 1896—1900-as születésűek visszatartásában a belgrádi ka
tonai egyezmény megsértését látta és félt az antant fellépésétől. Az öt
korosztály teljes bevonulása esetén ugyanis az új hadsereg létszáma
csaknem 300 000 főre emelkedett volna, ami messze túllépte az egyez
ményben megengedett 8 hadosztály létszámát, Az előkészítés nélküli bevonultatási parancsot azért sem tartotta jónak, mert nem látott a kor
mány kezében semmi olyan törvényes eszközt, amelyet a bevonulási
parancsot megtagadókkal szemben sikeresen és hathatósan alkalmaz
hatott volna.
Az októberi demokratikus forradalom hadügyi vezetésének bizonyta
lanságát mutatja, hogy Böhm és Linder támadása ellenére Friedrich
rendelete maradt a Károlyi-, sőt a Berinkey-kormány hadseregszerve
zésének alapja, s a gyorsan váltakozó hadügyminiszterek ama törek
vése, hogy az egyre forradalmasodé, a katonatanács, majd a kommu
nista párt befolyása alá került hadsereget leszerelje, kudarcot vallott.
Böhm elgondolása válhatott volna a hadseregépítés terén gyökeres for
dulattá, azonban a szakszervezeti-szociáldemokrata hadsereg nem vált
valóra, s voltaképpen a Tanácsköztársaság kikiáltásig Friedrich önké44 M i n i s z t e r t a n á c s i j e g y z ő k ö n y v 1918. n o v e m b e r 4. Országos
F i l m t á r 11 593-as d o b .

Levéltár

( t o v á b b i a k b a n OL.)

45 Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Wien, Bécsi Magyar Kiadó, 1932. 69. o. — A
Friedrich-féle hadseregszervezési rendelet szerencsétlenségét — Böhm szerint — fokozta egy
másik rendelet, amely a néphadsereg katonái számára 30 koronás napidíjat állapított meg. Ab
ban az időben a szakmunkások átlagos napi bére ugyanis nem haladta meg a 20—25 koronát.
46 Uo.
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Öt legfiatalabb évfolyamra vonatkozó

Magyarország demokratikus függetlenségének, belső rendlének, lakossága
személyi és vagyoni biztonságának, valamint általában a törvényes rend fenntar
tásának biztosítására a magyar miniszterelnök 5220. ein. számú körrendelete alap
ián katonai szolgálattételre behivatnak, illetve benntartatnaks
1. Az 1896., 1897., 1898., 1899. és 1900. születési évfotyambeli katonailag kikép
zett volt hadseregbeli (haditengerészeti), honvéd és népfölkelő egyének, aKik
1918 október 30-án tényleges katonai szolgálatban állottak. Ezen egyének a lakó
helyükhöz legközelebb eső gyalog-, huszár- vagy tözérpóttsstekhez, vagy kiegé
szítő parancsnokságokhoz, ahol pedig Ilyenek nincsenek, a katonai állomás
parancsnokságokhoz h a l a d é k t a l a n u l bevonulni tartoznak.
Kivételt képeznek a főiskolai hallgatók, továbbá a nemzet
őrség szervezése céljából soron kívül elbocsátott tanitők, taná
rok és közigazgatási tisztviselők, akik ezen minősllltságiiket
Igazolják, illetőleg a 28127. ein. l a . számú reisdaletfiel eiho«
csáttattak.
2. Az 1896«, 1 8 9 7 . , 1898., 1899. és 1 9 8 0 . születési évíofyamseif egyének,
akik jelenleg vagy a hadrakelt sereg, vagy a mögöttes országrész bárminő alakulá
sánál katonai szolgálatot teljesítenek, továbbá azon fentnevezett évfolyamokba
nem tartozó tartalékos és népfölkelő tisztek, akik önként tovább szolgálni
óhajtanak, további rendelkezésig katonai szolgálatban maradnak.
3. Azok, akiknek Jelenleg érvényes leimentésük van, egyelőre nem kötelesek
bevonulni. Ezekre vonatkozólag külön intézkedem.
Budapest, 1918 november 12.

Bartha Altert $*&*
magyar

gymlnïszter.;:

nyes módon kiadott tervezete kísérte végig a polgári köztársaság kato
napolitikáját.
A leszerelési rendeletben megjelent szűkszavú közleményt csakhamar
követte a részletes utasítás, amely m á r kidolgozott tervet közölt a fel
állítandó magyar haderő diszlokációjárói, hadrendjéről és az irányel
vekről. Elsőrendű feladatként szabta meg az ország belrendjének és biz
tonságának védelmét. Kifejezte annak reményét, hogy az újonnan szer
vezett katonai alakulatok képesek lesznek „Ezredéves hazánkat, a sokat
szenvedett népet és ennek jólétét mindennemű rabló és csőcseléknép
garázdálkodásától megóvni." 4 7
Az utasításból a magántulajdon szigorú és kérlelhetetlen védelme su
gárzik. Aligha szorul magyarázatra, hogy kiket ért csőcseléken. Azokat
a sokat nélkülözött m u n k á s - és szegényparaszti tömegeket is e jelző alá
sorolja, akik a négyéves világháború nélkülözéseitől elkeseredve sok
helyütt megrohanták a boltokat és az elrejtett árut szétosztották. Az or
szág számos vidékén földfoglaló mozgalmak robbantak ki. A földéhes
parasztok, n e m tudva kivárni a kormány földreform-tervezetét, forra
dalmi úton birtokba vették a földet. A polgári kormány, mint a tulaj
don védelmezője, minden erőt összpontosított e mozgalmak elfojtására,
s nemcsak nemzetőrséget, hanem a szervezkedő hadsereget is bevetette.
Az öt legfiatalabb korosztály ama tagjait, akik a behívásnak nem en
gedelmeskednek, vagy a népkormány rendelete ellenére önkényesen tá
voznak, a törvény által megszabott súlyos következményekkel figyel
mezteti. Az ilyen egyének — hangsúlyozza az utasítás — a földbirtok
reformnál tekintetbe sem vétetnek, és az átalakulás során létesítendő
egyéb kedvezményektől elesnek. 48
Elrendelte, hogy a visszatartott egyénekből azonnal katonai egységek
(század, üteg stb.) alakítandók. Pontos létszámtervet is közöl a rende
let — a békelétszámot véve alapul :
— egy gyalogszázad
150 fő
— egy géppuskás század
8 géppuska
— egy huszárszázad
100 lovas
— egy gyalog huszárszázad
150 fő
— egy üteg
4 löveg
A lehetőségekhez mérten műszaki egységek alakítását is előírta. Az
irányelvek második pontja a hadsereg polgári demokratikus szellemét
volt hivatva kialakítani. Kimondta, hogy az összes tisztek és altisztek
teljes adaadással törekedjenek arra, hogy az alárendeltek bizalmát meg
nyerjék, hogy igazi fegyelem jöjjön létre, melyet nem a vasszigor, ha
nem a kölcsönös megértés és belátás tud megteremteni.
A tervezet különös gondot fordít a legénység művelődésére, politikai
képzésének biztosítására. Lehetővé teszi, hogy a legénység rövid idő
szakokra szabadságra menjen. A Friedrich-féle haderőtervezeten, an47 Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL.) Pol. dem. iratok. 1918 3/A. dob. HÜM. 29.
867. ikt. sz. Ein. l. o. — Az irányelvekhez csatolt díszlokációs térképzázlat már a belgrádi ka
tonai egyezményben megjelölt demarkációs vonalat vette figyelembe, és az alakuló katonai
körzeteket azon belül jelölte meg.
48 HL. Pol. dem. iratok. 1918. 3/A. dob. 29.876. ikt. sz. Ein. 1. o.
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nak fő elvein érződik a forradalom hatása. A gyűlölt kaszárnya-szellem
helyett emberséges, demokratikus légkör megvalósítását kívánta meg
valósítani. Ez szükséges is volt, m e r t a forradalom győzelme után a
k. u. k. szellem, a kegyetlen drill már tarthatatlanná vált. A hadügymi
niszter a legfiatalabb korosztályokból felállítandó hadsereg három had
osztályát — a 40. és 41. gyaloghadosztályt, valamint a 5. lovashadosz
tályt — Budapesten összpontosította. A három magasabbegység mellett
még itt állomásoztak az 1. és 32. gyalogezred katonái is, akik elsőként
esküdtek föl az októberi forradalomra. A két ezred a forradalom tör
ténetének baloldali mozgalmaiban a fő fegyveres bázist képviselte.
1918. november 3-án hangzottak el a Mária Terézia-laktanya ódon,
szürke falai között az első magyar nyelvű parancs mondatai, melyekben
m á r az őszirózsás forradalom függetlenségi eszméje fogalmazódott meg
a volt császári és királyi gyalogezred harcedzett katonái előtt.
A bevonulás lassan haladt előre, jóllehet magas napidíjat ígért a had
sereg tagjainak. November 20-án még csak 25 000 ember vonult be Bu
dapestre, 3000 pedig Debrecenbe. December közepén a
Károlyi-kormány
mintegy 50 000 fős hadsereggel rendelkezett.
A számszerű kimutatás
erős hadsereget sejtet, azonban a köztársaság hadügyi vezetése csak
hamar tapasztalta, hogy a legfiatalabb korosztályokból alakuló hadse
reg fokozatosan kicsúszik irányítása alól, és forradalmasodva mindin
kább a katonatanácsok befolyása alá kerül, azok utasításait követi.
Katonatanácsok és a burzsoá hadsereg
A forradalom katonapolitikájának Achilles-sarka a katonatanácsok
intézménye volt. Kezdettől fogva kardinálisán befolyásolta a polgári
köztársaság kísérleteit a haderő megteremtésére, ellenőrizte és felülbí
rálta a hadügyi vezetés lépéseit.
Az őszirózsás forradalom lázas eseményei közepette megalakult ka
tonatanácsok még inkább hasonlítottak az anarchista összeesküvők cso
portjaihoz, semmint az oroszországi katonaszovjetekhez. „Nálunk ak
kor alakultak katonatanácsok, amikor már nem volt zászlóalj, szétsza
ladt az üteg legénysége és az első napokban a katonatanács nem jelen
tett mást, mint azokat, akik együtt ültek benne — írja Magyar Lajos
visszaemlékezésében. 49 A forradalmat követő első hetekben még nem
igen lépték túl azokat a kereteket, amelyeket a koalíciós kormány szá
mukra megszabott. A kormány a katonatanács élére kormánybiztost
állított Pogány József személyében, hogy ezt a forradalmi tömegszer
vezetet saját irányítása és ellenőrzése alá vonja.
49 Magyar Lajos: I. m. 31. o. — A szerző az októberi forradalom döntő éjszakáján az
Astoriában dolgozott, ő volt a forradalom „titkára" kezében nagy hatalom összpontosult, a
Nemzeti Tanács pecsétje. Idézett művében az őszirózsás forradalmat katonailag teljesen szer
vezetlennek tartja, mert akkor alakultak katonatanácsok, amikor már nem volt hadsereg. Em
lítést tesz a kétfajta tanácsról. Az egyik a régi képviselőházban volt, a másik az Astoriában,
amely átköltözött később a Városházára. A tanácsokról így vélekedik: „Sok lelkes, derék és
tisztességes törekvés is volt ezekben az improvizált tanácsokban, de végre ki kell monda
nunk, hogy sivár, elszomorító és silány jelenségek özönvize is áradt ki belőlük."
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A katonák tömegeinek rohamos balratolódása a katonatanácsok va
lamennyi fórumán éreztette hatását és csak rövid ideig tudták azokat
a polgári politika érdekeinek alárendelni. Az alulról jövő nyomásra
Pogány is mind gyakrabban kényszerült a kormánnyal ellentétes állás
pont kialakítására, noha szociáldemokrata politikát képviselt és agitált
a kommunisták ellen.
A katonatanácsok a hadseregen belül a kettőshatalom megtestesítői
voltak. A munkástanácsokhoz hasonlóan beleszóltak nemcsak a hadse
reggel kapcsolatos ügyekbe, hanem a belpolitika kérdéseibe is. A kato
natanácsok tudtával ellenforradalmi politikát nem lehetett űzni. Létük
ama forradalmi folyamatnak köszönhető, amelynek kialakulása a háború
pusztító eseményeiben gyökeredzett és az oroszországi forradalmaktól,
az ottani katonaszervezkedésektől kaptak döntő impulzust. Szerves
folytatói voltak a hadsereg sajátos magatartásának, ami óhatatlanul
szembetűnik, ha az 1917—1918-as forradalmak történetét vizsgáljuk.
Az a történelmi tény, hogy a letűnt és megdöntött uralkodó osztályok
elvesztett politikai hatalmuk viszaszerzésére, restaurációs törekvéseik
végrehajtására a hadsereget nem tudták felhasználni, a forradalmak
győzelmének kivívásában döntően esett latba. Ma már közismert, hogy
Lukachich tábornok — a katonaszökevények kegyetlen ki végeztető j e
— miként próbálta a forradalom döntő éjszakáján mozgósítani a Mo
narchia „mamelukj ait" (a bosnyákokat) Budapest forradalmi tömegei
ellen: sikertelenül. Lövetni akart, de nem volt kivel. Báró Lukachich
olyan erővel találta magát szembe, amelyet nem ismert, de nem is
értett meg. A katonatömegeket átjárta a forradalom eszméje, és ellene
szegültek mindenfajta ellenforradalmi célnak.
A katonatanácsok szervezetével a magyar katonák még Oroszország
ban ismerkedtek meg, s az októberi forradalom után önként adódott az
itthoni megalakításuk.
A kormány megkísérelte feloszlatni őket, ez azonban heves ellenál
lásba ütközött, mert maguk a munkások is kiálltak a katonatanácsok
mellett. Az októberisták többsége visszaemlékezésében elítéli a kato
natanácsokat. A szerveződő köztársasági haderő szétzüllesztését n e 
kik tulajdonítják. A kormány érdekeit és céljait nézve a vád jogos.
A katonatanácsok Pogány vezetésével valóban gátolták az ütőképes
hadsereg kialakítását. Teret engedtek a KMP katonapolitikai törekvé
seinek, amellyékkel a hadsereget saját befolyása alá vonva agitációját
kifejtette. Megakadályozták a „politikamentes" hadseregszervezési kí
sérleteket.
A kormány a november 4-i minisztertanácson foglalkozott először a
katonatanácsok ügyével. Linder kijelentette, ha a katonatanács to
vábbra is fennáll, abból a legvégső konzekvenciákat is levonja. Az el
lenforradalomtól egyáltalán nem fél, csak a rablástól, fosztogatástól és
a zsarolástól, amit a katonatanács végez. Kénytelen azonban elismerni,
hogy a tömeg, a nép és a katonaság is a katonatanáccsal van. Elvi h a r 
cot tehát nem lehet ellene folytatni. 50
50 Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1918. november 4. OL. Filmtár. 11 593. dob.
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Kunfi védelmébe vette a Pogány-féle katonatanácsot, m e r t — mint
mondotta — kétféle katonatanács van. Az egyik tisztességes elemekből
áll, ezt dr. Pogány József vezeti. Ennek nincs más célja, minthogy szak
szervezeti alapon szervezze a katonaságot, oktassa azt, röpiratokkal,
könyvekkel lássa el.
Szavait megerősíti Pogány írása. „A katonatanács életföladata, hogy
minden kaszárnyát szociális otthonná és kultúrpalotává formáljon á t . . .
másik életcélja, hogy újból emberré változtassa azt a katonát, akit far
kassá vadított a háború." 5 1
A másik katonatanácsot, amely fiatal tisztekből alakult, Kunfi kétes
és zsaroló elemekből állónak tekintette, akiktől mindenáron meg kell
a társadalmat szabadítani. A Csernyák-féle katonatanácsot értette r a j 
ta, amely még október 25-én alakult meg. A tiszti katonatanács tagjait
a kormány döntése alapján Lahne Hugo államtitkár 116 000 koronával
kielégítette, majd feloszlatta. 52
A kedvezőtlenül alakuló kül- és belpolitikai helyzet változásokat idé
zett elő a polgári demokratikus forradalom katonapolitikájában. A kor
mány — elsősorban a katonai vezetés — a kudarcokból levonta a t a 
nulságot és Lindernek mennie kellett.
Lindert a forradalom adta a magyar hadügynek. Radikális-szociálde
mokrata pacifizmusa messze túllépte a burzsoá kormányok hadügymi
nisztereitől elvárt politikát. Katonapolitikai lépéseivel, antimilitarizmu
sával akaratlanul is elősegítette a hadsereg ellenforradalmi erőinek fel
számolását, a restaurációs kísérletek kudarcát.
Távozásával lezárult a Károlyi-kormány katonapolitikájának az a
szakasza, melyben a pacifizmus és a wilsonizmus kihangsúlyozásával a
burzsoá hatalom rendhagyó intézkedéseket hajtott végre a katonai kér
dések terén. Megélénkültek a jobboldali elemek, előtérbe került a n e m 
zet megvédésének jelszava.
51 Pogány József: A katonatanács. A diadalmas forradalom könyve. Mindenki újakra
készül. I. köt. 106—108. o. — Pogány mintegy megnyugtatásul kijelenti, hogy a katonatanács
nem lehet állandó Intézmény, szerepe csak annyi, mint az ébresztőóráé: egyetlen egyszer
kell rikoltó hangon berregnie, hogy fölébressze a katonaemberiséget a négy és negyed esz
tendős lidércnyomás kábulatából.
52 Tisza-per, 7087. Bp-i Büntetőtörvényszék. MSZMP Párttörténeti Intézet Archívuma
(továbbiakban PI. Arch.) — Lahne Hugó a Tisza-perben elmondott vallomásában részletesen
ismertette a fiatal katonatiszteknek adott összegeket, a végkielégítés körülményeit:
,,Az indítványt a minisztertanács elfogadta, s én a megbízás alapján elmentem a város
parancsnokságra, s kértem Heltait, hogy egy szobába hívja össze a katonatanács tagjait.
Felszólítottam őket, hogy vége lévén a forradalomnak, a forradalmi katonatanácsra többé
szükség nincs. A kormány hajlandó őket segíteni, álláshoz és pénzhez juttatja őket s
szereljenek le. össze lettek írva a katonatanács tagjai, valamint az is, hogy ki mit és
mennyit kért a kormánytól. Sztanykovszky
Tibor zászlós a haditerményben megfelelő
állást és 10 000 korona segélyt, Pusztai Gazda Jenő 10 000 korona segélyt, Lengyel László 5000
koronát, Hüttner Sándor gazdatiszti állást és 14 529 koronát, Estefányi Jenő a nemzetőrségben
Urmánczi Sándor mellett kért bizalmi állást és 10 000 korona segélyt, János Andor színész, a
Kultuszminisztériumban a színészeti ügyosztály élére akart kerülni, 5000 koronát kért, Pász
tor Béla a Nemzeti Színházba akart kerülni és 13 000 korona segélyt. Geiger József főhad
nagy, az állami gépgyárba való alkalmazását és 1000 korona segélyt, Hoffmann György ténylegesíteni akarta magát a nemzetőrségben, Fényes László segédtisztje akart lenni, 7000 koro
nát kért, Czenner Zoltán a MAV-nál két rozettás hivatalnok akart lenni, 6000 koronát kért,
Kellermann Emil nem kért semmit, csak az elismerését, hogy ő tűzte ki elsőnek a királyi
várra a nemzeti színű lobogót. Vágó Wilhelm Jenő főhadnagy 3400 koronát költségei fedezé
sére és plusz 10 000 koronát kért."
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Bartha Albert kísérlete a riadó alakulatok felállítására
Linder menesztésével a kormány határozott lépést tett jobbfelé. Elő
térbe került a tényleges tisztikarra támaszkodó hadseregépítés koncep
ciója.
A hadügyi tárcát Bartha Albert vezérkari alezredes 53 vette át. Műkö
dését azzal a szilárd elhatározással kezdte meg, hogy gátat vet a hadse
reg forradalmasodásának, politizálásának és megteremti a megbízható
katonai erőt.
Valójában kettős politikát folytatott. Egyrészt kénytelen volt a kato
natanácsok hatalmát elismerni. Minisztersége alatt adták közre a kato
natanácsok újraválasztásának tervezetét és az új fegyelmi szabályzatot.
Mindkettőt Pogány dolgozta ki, Bartha csak jóváhagyta. A fegyelmi
szabályzat jelentősen hozzájárult a hadsereg új szellemének kialakítá
sához. A fenyítés jogát választott esküdtszékre bízta, külön legénységi
és tiszti esküdtszéket írt elő. Másrészt — a hadsereg demokratizálását
jelentő rendelettel egy időben — Friedrich államtitkárral közösen hoz
záfogtak a forradalmi eszméktől mentes hadsereg felállításához. Tervük
az volt, hogy önkéntesekből riadó lovaszászlóaljakat, riadó századokat,
ütegeket szervezzenek. Ezek alakulási központjait a nagyobb városok
tól távol telepítették, hogy a katonák a forradalmasodé munkásosztálylyal ne érintkezhessenek. A riadó alakulatokhoz többféle politikai el
gondolás fűződött. Bartha Albert a tisztekből és tiszthelyettesekből fel
állítandó lovascsapatok rendeltetéséről a Tisza-perben így vallott:
,,Ezen alakulatok Pogány ellen irányultak. Az volt a tervünk, hogy
teljesen megbízható csapatokat szervezzünk Budapesten kívül," és ez
után Budapestre jövünk, és a katonatanácsokat megszüntetjük." 5 4
A riadó alakulatok létrehozásának tervével egy időben előkészülete
ket tettek a forradalmi szellemű pesti helyőrség leszerelésére. Ez első
sorban az l-es vadász és a 32-es gyalogezred katonáit érintette volna,
akik a budapesti helyőrség gerincét alkották és teljesen a katonata
nács hatása alatt álltak.
A riadó alakulatok tervét titokban az 1. a. osztály dolgozta ki Fried
rich irányításával, s december 6-án Bartha aláírta. Még aznap továbbí
tották a kerületi parancsnokságoknak. Az indoklásban arra hivatkoz
tak, hogy a korábbi hadügyminiszteri rendelet alapján szervezendő ala
kulatok felállítása lassan halad előre. Ennek okát az öt legfiatalabb
korosztályhoz tartozó egyének hazafiatlanságában, kötelességtudás hiá
nyában látják. Ezért szükségesnek tartják, hogy az öt fiatal korosztály
ból alakuló fegyveres erő mellett a kormány olyan csapatok felett is.
53 Életrajzi Lexikon. I. köt. 128. o. 1967. ,.Bartha Albert Kolozsvárott született, 1877. augusz
tus 12-én. A Ludovika Akadémia elvégzése után a bécsi hadiiskolán folytatta katonai tanul
mányait, ahol 1906-tól 1910-ig tanárként működött. Vezérkari tisztként a Honvédelmi Minisz
tériumban teljesített szolgálatot. Az első világháborúban 1917-től a II. hadsereg vezérkari fő
nöke. 1922-től 1925-ig Törökországban tartózkodott. Aktívabb szerepet csak 1940-től kezdett
ismét vállalni az erősödő polgári ellenállásban. A német megszállás után elmenekült Magyar
országról. 1945-ben belépett a Független Kisgazda Pártba. 1945. október 1-én vezérezredes.
1946'. augusztus 21-től 1947. március 14-ig honvédelmi miniszter. A kisgazdapárt jobboldali
reakciós szervezkedésének leleplezése után saját kérésére felmentették. 1948-ban elhagyta az
orsázgot és New Yorkban telepedett le. Ott halt meg 1960. december 5-én.
54 Tisza-per, 283. Bp-i Büntetőtörvényszék. PI. Arch.
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rendelkezzék, amelyek mozgó karhatalomként ott alkalmazhatók, ahol
a kormány azt szükségesnek tartja. 5 5
Részletes térképvázlatot
is mellékeltek
a titkos utasításhoz, amely a
pozsonyi katonai kerület riadó alkulatainak állomáshelyéül a gyalog
ság részére Hajmáskért, a lovasság számára pedig Jászberényt jelölte
ki. Hasonlóan járt el az utasítás Kassa, Kolozsvár és Szeged városok
esetében is.
A vázlatban megadott elhelyezést Bartha nem tekintette kötelezőnek,,
csupán útmutatóként juttatta el a különböző parancsnokságoknak.
Minden katonai kerület területén egyelőre 1 gyalogzászlóalj, 1 lovas
század, 1 tábori üteg és 1 hegyi ágyús üteg felállítását rendelte el. Min
den zászlóalj összesen 976 főt tett ki. A rendelet kimondta, hogy a tisz
tek kiválasztásánál csupán haditapasztalattal rendelkező, erélyes, a l e 
génységgel bánni tudó tisztek jelölhetők ki, akik a gyors szervezőmun
kára alkalmasak. A riadó csapatokba kizárólag önként jelentkezők oszt
hatók be. A rendelet külön súlyt fektetett arra, hogy csakis elszánt,
dolgozni akaró és tudó tisztek kerüljenek be az újonnan létrehozandó
katonai egységekbe. A riadó alakulatok felvételi alapelvei tükrözik m á r
a „határtalan" ország erősödő nacionalizmusát, amit a múlt öröksége
mellett az ország fokozatos megszállása is előidézett.
Az alapelvek között hangsúlyozottan szerepelt a haza megvédésének
gondolata. „Magyarország jelenleg ki van szolgáltatva kapzsi szomszé
dai erőszakoskodásának, védtelen hazánkat kell tehát megvédenünk a
végpusztulástól. . . Ne a pénz, ne a jutalom hozza ezen osztagokhoz a
magyar katonákat, hanem a haza iránt érzett kötelességtudás . . ," 56
Szemben áll ez az elképzelés a Friedrich-féle tervezettel, amely a belső
biztonságot, a rend és a vagyonvédelmet állította előtérbe. Az utasítás
hoz hadrendet is közöltek, amely szerint egy riadó zászlóalj az alábbi
hadrendi elemekből állt.
Zászlóaljtörzs
Négy század
Géppuskás század (8 géppuska) •
Műszaki gyalogszakasz
(közelharceszköz rajjal, fényszóró nélkül)
Gyalog ágyús osztály
Távbeszélő raj
Jelentős lovasraj
Gazdasági hivatal
Zászlóaljvonat
A riadó lovasszázad tagozása :
Négy szakasz
Géppuskás osztag
Távbeszélő raj
Vonat
55 H L . P o l g . d e m . i r a t o k . 1918. 3/A. d o b . SÜM. 32.243/eln. 1. — 1918. — r i a d ó s z á z a d o k fel

szerelésével kapcsolatban hangsúlyozza a rendelet, hogy azokat a behívott öt évfolyam rová-.
sára is a legjobban el kell látni mindennel.
56 H L . Polg. d e m . i r a t o k . 1918. 3/A. d o b . HÜM. 32.43/eln. 1. 1918.
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A HUM a vázlatban megadott el
helyezet r.em tekintette köte
lezőnek, A ker. pságoknav joguk
ban á n t más alakulá állomásokat
kijelölni.

A
•

A tervezet figyelembe vette a
nov. 13-én aláirt belgrádi kato
nai egyezmrnyber, -"agh itározott
demarkációs vonalakat.

Tervezet

a riadó alakulatok

elhelyezésére

Riadó gyalogzászlóalj
Riadó lovasszázad
1 tábori

üteg

1 hegyi ágyús

üteg

Állományok:
Század: 5 tiszt, 144 altiszt és huszár
Lovas géppuskás osztag:
1 tiszt, 28 katona, 6 hátasló, 2 hámos ló, 1—2 fogatú országos jármű.
Távbeszélő raj:
7 katona, 7 ló
A hadrend alapján arra következtethetünk, hogy a tervezett riadó
alakulatok mozgékonyságukkal messzemenően megfeleltek volna szere
püknek, rendeltetésüknek, azaz az ország területén fellépő tömegmoz
galmak, tüntetések leverésére.
A riadó alakulatok azonban minden hazafias jelszó ellenére ellenfor
radalmi célokat szolgáltak, mert az elsősorban karhatalmi feladattal
szervezendő lovasszázadok kitűnően bevethetők a forradalmi megmoz
dulások ellen.
Bartha Albert és a hadügyminisztérium jobboldali elemei végső so
ron nem tartották teljes megoldásnak a riadó lovasszázadok felállítását
sem, s ezért olyan lépésre szánták el magukat, amely a kormányt fur
csa helyzetbe hozta. Mivel sem a nemzetőrség, sem a sebtiben felállított
karhatalmi egység nem tudott ú r r á lenni a földfoglaló mozgalmakon,
jegyzők és kereskedők elleni támadásokon, a kormány újabb katonapo
litikai lépésként az antant csapatok bevonulását kérte néhány magyar
helység megszállására. A javaslatot a katonapolitikai osztály terjesztette
a Miniszteri Fegyverszüneti Bizottság elé. Eszerint, mivel a magyar
hadsereg megizmosodása lassan halad előre, az ad hoc szervezett n e m 
zetőrség pedig nem bizonyult hathatós ellenszernek a belső mozgal
mak megfékezésére, a megszálló antant csapatokat kell igénybe ven
ni, akiket a veszélyeztetett helyekre küldenének egy-egy magyar tiszt
beosztása mellett a rend helyreállítására.
Stielly Walter december 9-én értesítette a katonapolitikai osztályt,
hogy megadta a francia csapatok parancsnokságának azoknak a hely
ségeknek a nevét, amelyekbe francia, olasz, angol vagy amerikai csa
patok bevonulását kérték. 5 7
E lépésével a Károlyi-kormány csak a gyengeségét árulta el, neve
zetesen azt, hogy fegyveres erőivel nem képes a belső rendet fenntar
tani.
Az antant, a magyar kormány akcióját látva, a román csapatoknak
a demarkációs vonal mögé való benyomulását még erőteljesebben tá
mogatta. Maguk a román csapatok is a polgári rend bolsevizálódásával
indokolták fokozott előrenyomulásukat.
A kormány javaslata mögött ott rejtőzött az a szándék is, hogy ha a
nyugati antant erők megszállják a kijelölt helységeket, akkor a párizsi
főtanács elejti a román, szerb és cseh csapatok további térhódítását m a 
gyar területen. A kísérlet kudarcba fulladt, mert az antant számára ké
szen álltak a szövetségesnek elismert utódállamok hadseregei, elsősor
ban a román királyi csapatok, és nem volt szükség saját erőinek bevoná
sa Uo. 3/A. dob. HÜM. 6*76.
2 Hadtörténelmi közlemények
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sára, hogy a szocialista átalakulást megfékezzék, illetve Magyarorszá
got elszigeteljék Szovjet-Oroszországtól.
A Bartha-Friedrich-féle riadó lovas alakulatok felállítására vonat
kozó tervezetben említés történik a székely huszárezredről, amelynek
szervezése szintén Bartha hadügyminisztersége alatt indult meg. A szé
kely huszárezredből nőtt ki a székely hadosztály, amely végül is a pol
gári demokratikus rendszer legütőképesebb katonai alakulatává lett.
Létrejöttének előzménye annyiban foglalható össze, hogy a volt császá
ri és királyi 2. huszárezred tisztikara és katonái kérelemmel fordultak
a hadügyminiszterhez, hogy az ezredet ne oszlassák fel, hanem mint
„székely huszárezred" a jövendő magyar hadseregnek is alkotó része
legyen. 58
Ez az ezred vált fókuszává mindazoknak a székely tiszteknek és köz
katonáknak, akik Erdélyből elmenekülve eltökélték magukat, hogy
fegyveresen állnak ellent a megszálló román királyi erőknek. Később
azonban itt gyülekeztek az ország más területéről idejövő ellenforradal
mi tisztek is. A hadosztály a Károlyi-kormány hadseregének legfegyelmezettebb, a viszonyokhoz képest gépfegyverekkel is elég jól felsze
relt alakulata volt. Böhm szerint a hadosztály létszáma több mint öt
ezer főt tett ki.
Bartha a 2. huszárezred levelére december 4-én küldött választ és el
ismerte, hogy a tisztikar és a legénység hazafias, az ezred dicsőséges
múltjához méltó lelkesedést tanúsított és elrendelte, hogy a korábbi ala
kulásokon kívül a „székely huszárezred" felállítassék. Kimondotta a v á 
laszutasítás, hogy az ezredbe felvehetők mindazon székely és erdélyi
tisztek és katonák, akik a kolozsvári területekről kiegészített valamely
akár volt honvéd, akár volt közös hadseregbeli lovas alakulatnál szol
gáltak. 59
A huszárezredbe való belépést a hadügyminiszter az 5 legfiatalabb
évfolyamhoz tartozó egyéneken kívül idősebb korosztálybelieknek is
megengedte. A székely hadosztály néven ismertté vált alakulat a foko
zatos erősítések eredményeként 1919 márciusára a következő hadrendet
érte el:
Gyalogság
21. székely gyalogezred (3 zj.)
24. székely gyalogezred (2 zj.)
472- önálló székely gyalogzászlóalj (4V2 zj-)
12. Szatmári gyalogezred (3 zj.)
3. Honvéd ezred (2 zj.)
39. dandár
í 4. Honvéd ezred (Va dj.)
I 39. Honvéd ezred (2 zj.)
Verbőczy-csoport (19 géppuskával 13 szd.)
58 Uo. 3/A dob. 724—1918.
39 Uo. 3/A. dob. HÜM. 32236/eln. l / a . 1918.
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összesen:
19 gyalogzászlóalj, 13 gyalogszázad. A gyalogzászlóaljak átlag 6—10
géppuskával rendelkeztek.
Lovasság
1. Székely huszárosztály (1 lovas szd.)
Tüzérség
1. Székely tábori tüzérezred (3 üteg)
1. Székely tábori nehézezred (4 üteg)
1. Székely hegyi tüzérosztály (2 üteg)
1. Székely csoport tüzérosztály (2 üteg)
21. Székely csoport tüzérosztály (1 üteg)
24. Székely csoport tüzérosztály (1 üteg)
132. Tüzérezred (3 üteg)
összesen: 16 üteg
Légierők
1 Repülő osztály
Létszám:
tiszt
(649 fő)
legénység
(8939 fő)
löveg
(50 db)
ló
(993)
Az osztály csak nevében volt repülő, mivel géppel nem rendelkezett.
A repülőállományt közvetlenül az elnöki osztály alá rendelték.
Bartha hadügyminisztersége alatt a hadseregszervezés tehát jelentős
mértékben előrehaladt, ellenforradalmi jellege miatt azonban eleve b u 
kásra volt ítélve. Nemcsak a balratolódó budapesti helyőrség és a kato
natanácsok ellenállása miatt, hanem a kormány elnöke, Károlyi eluta
sító magatartása miatt is, aki jól tudta, milyen következménnyel jár
hat a forradalom sorsának alakulására az ellenforradalmi érzelmű t é n y 
leges tisztekre való támaszkodás. A kormány szocialista miniszterei p e 
dig azért fordultak szembe Bartháék titkos szervezésével, mert a riadó
századok felállításában a parasztság bevonását látták, ami ellenkezett
azzal az elgondolásukkal, hogy a szakszervezeti munkásságra támasz
kodva hoznak létre megbízható hadsereget. A riadó alakulatok sorsát
mégsem a kormány tagjainak szembehelyezkedése döntötte el.
1918. december 11-én a Vörös Újság leleplező írást közölt a riadó ala
kulatok titkos szervezéséről. A cikk nyomán a budapesti 1. vadászezred
kommunista csoportjának intéző bizottsága felhívta a budapesti helyőr
séget, hogy akadályozzák meg Bartha Albert tervét, azaz az ezred két
zászlóaljának (a 3. és 5. zj.) leszerelését. Bartha ugyanis a riadó lovas
alakulatokkal párhuzamosan a forradalmi helyőrség eltávolítására tett
kísérleteket.
Az intéző bizottság tagjai felhívásukban keserűen állapították meg,
hogy négy és fél éven át jók voltak az imperialista hadjáratra, jók vol
tak a „rend fenntartására", de „. . . most az utcára akarnak lökni ben2*
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nünket, mert proletárok vagyunk és együtt érzünk proletártestvé
reinkkel." 6 0
'
A röpirat nyíltan megfogalmazta a veszélyt: Bajtársak! Ne tűrjétek
a mi lefegyverzésünket és a fehérgárda felfegyverzését !
A felhívás n e m maradt hatástalanul. 1918. december 12-én megjelent
Budapest utcáin a politizáló hadsereg, hogy fellépésével közvetlenül
szóljon bele az ország katonapolitikájának alakításába. A budapesti
helyőrségi alakulatok egységes fegyveres felvonulása a Várba azt fejez
te ki, hogy a hadsereg kilépett a politikamentesség határai mögül, meg
szűnt öntudatlan, végrehajtó eszköznek lenni. Az 1. és 32. gyalogezred
katonái a hadügyminisztérium előtt megjelenve követelték saját m i 
niszterük azonnali lemondását. A fegyveres felvonulás nagy visszhangot
váltott ki. Károlyi először azt hitte, hogy a tüntetés ő ellene szól, s sze
mélyesen ment közéjük és beszédet intézett hozzájuk. Türelemre intette
őket, és hangsúlyozta, hogy neki és a kormány minden egyes tagjának
szilárd elhatározása, hogy demokratikus hadsereget teremt, mert legyen
a kormány demokrata, liberális vagy szocialisztikus, katonaságra, had
seregre okvetlenül szükség van, mert anélkül a rendet fenntartani le
hetetlen.
Kifejezte a katonák előtt, hogy nem engedi magát eltéríteni kitű
zött céljától, és fegyelmet kért, mert anélkül nincs hadsereg. Kijelen
tette, hogy bármikor hajlandó a kormány éléről távozni, hiszen a súlyos
helyzet kényszerítő volta tartja őt és a kormány többi tagját az ország
élén. 61
A Bartha-Friedrich titkos akció tehát napvilágra került és a kompro
mittált hadügyminiszternek távoznia kellett. Vele együtt vált ki a kor
mányból Batthyány Tivadar belügyminiszter is, aki a kormány földre
formtervezetét túlzottnak tartotta. Eltávozásuk a kormányból a jobb
oldal időleges gyengülését jelentette. Batthyány egyébként a forra
dalmi munkások előtt kezdettől fogva a szélsőjobboldali erők képvise
lőjét jelentette a kormányban, akit „ébren figyelni kell, mert a dolgo
kat jobbfelé szeretné vinni." 6 2
December 11-re kibontakozott tehát a Károlyi-kormány első jelentős
válsága, amelynek katonapolitikai, de külpolitikai okai is voltak. A
csehszlovák légiók ellen a magyar kormány még november közepén
csapatokat küldött, többek között Galántára, ahol felvették a harcot és
visszaszorították a csehszlovák alakulatokat. Válaszul Vix alezredes
jegyzéket intézett a kormányhoz, és Károly iék tudomására hozta, hogy
jogtalanul küldtek csapatokat szlovák földre, követelte, hogy azonnal
vonják vissza azokat.
A Károlyi-kormány egy gyenge tiltakozás után engedelmeskedett. A
nyilvánvaló külpolitikai kudarc, a belső megmozdulások fokozódása poGO Röplap. HÜM. Archívum. Röpiratgyűjtemény — HL. Pol. dem. iratok 1918. 3/A. dob.
- 61 Magyarország, 1918. december 13. — A katonákhoz intézett beszédét Károlyi azzal fejezte
be, hogy kérte őket, tartsanak ki a köztársaság mellett: legyenek hűek eszményeikhez, véd
jék meg a köztársaságot, a forradalom vívmányait, a radikális és szociális reformokat.
62 Népszava, 1918. november 2. — November elsején a Tisza Kálmán téren (mai Moszkva tér)
a budapesti és újpesti szervezett munkások nagygyűlést tartottak, amelyen követelték a köz
társaság kikiáltását, kijelentették, hogy a katonatanács fennmaradásához feltétlenül ragasz
kodnak. .Szónokuk Vágó Béla volt, aki a kormány működésének szigorú ellenőrzésére hívta
fel a nagygyűlés tüntető munkásait.
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larizációt idézett elő a köztársaság politikai vezetésében. A december
11-i kormányválság komoly próbára tette a polgári rezsim politikusait.
Előttük állt az a lehetőség is, hogy a baloldali nyomás ellen a jobboldal
erőire támaszkodnak, nyílt harcot kezdenek a kommunista párt munká
jának hatására egyre erősödő szocialista törekvésekkel, és az ellenfor
radalmi tisztek segítségével leszámolnak a baloldallal.
Károlyi világosan látta ezt a lehetőséget. Gömbös Gyula, a reakciós
tisztek vezetője, több alkalommal felajánlotta segítségét a szocialisták
kal szemben, de Károlyi nem fogadta el, mert látta, hogy ezzel a for
radalom vívmányainak felszámolását idézte volna elő. „Gömbös Gyula,
a későbbi miniszterelnök, a leszerelt tisztek vezetői folytonosan felaján
lották segítségüket a szocialisták ellen. Ha én ezt elfogadom, mindent
elvesztünk, amit a forradalmon keresztül próbáltunk elérni. Ez az új
rendszer feladását jelentette volna, a katonai hatalom átadását a régi
tiszteknek, pillanatnyi eredményt és az én személyes helyzetem meg
erősítését. A szerepem egyenlő lett volna Horthyéval és kövezhettem
volna az utat Hitler számára."63 (Kiemelés tőlem — O.K.)
A helyőrségi tüntetés után ült össze a Minisztertanács. A miniszterek
a kormányválsággal kapcsolatban megállapították, hogy a katonaság
fellépése akkor ment végbe, amikor a két miniszter lemondását már el
fogadták.
Ezt belső és külső okokból egyaránt veszedelmesnek tartja, mert
egész bolseviki recept szerint történt — jelentette ki Károlyi. Úgy véli,
hogy ilyen pressziónak nem tudja magát alávetni, s ha ismétlődni fog,
kénytelen lesz levonni ebből a konzekvenciákat. Kérte a kormány tag
jait, nyilatkozzanak, akarnak-e még négy-öt hétig, a választásokig
együttműködni. Véleménye szerint, minthogy a szociáldemokrata párt
tartja kezében a tényleges hatalmat,
leghelyesebb, ha a szociáldemok
rata párt átveszi a kormányt. 64
Károlyi tehát ismételten utalt a kormányon belüli egyensúly labilitá
sára, azaz a szervezett munkásság képviselőinek a kormányzati politi
kára gyakorolt nyomására és a polgári politika gyengeségére.
Kísérlet a forradalmasodó hadsereg leszerelésére
A decemberi kormányválsággal foglalkozó minisztertanácsi ülés dön
tése alapján a Bartha bukásával megüresedett hadügyi tárcát ideiglene
sen Károlyi vette át. Belügyminiszterré a jobboldali beállítottságú poli
tikust, Nagy Vincét nevezték ki. A katonapolitika és a hadügy tényle
ges feladatát Böhm Vilmos hadügyi államtitkár látta el, mivel Károlyit
lefoglalták az ország egyre súlyosbodó külpolitikai problémái.
A kormány összetételének változásával egy időben kezdődtek meg a
katonatanácsi választások. Ezek megtartására a rendelet még Bartha
idején jelent meg. Juhász Nagy Sándor államtitkár a választásokról el
ítélően úgy nyilatkozott, hogy a legfiatalabb, minden politikai érettség
63 Károlyi

Mihály:

F a i t h W i t h o u t h Illusion, I I I . rész. 3. f e j . 14. o.

64 Minisztertanácsi jegyzőkönyv. 1918. december 11—12. PI. Arch.
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híján levő katonák között sületlen választási paródia kezdődött. Nem
vett tudomást a forradalom demokratikus hatásáról, amellyel a kor
mány nem kerülhetett szembe, hacsak nem akarta teljesen elveszíteni a
forradalom iránt lelkesedő tömegek támogatását, minthogy az egész or
szág előtt hitelét vesztette volna, ha a forradalom programjába vett de
mokratikus vívmányokat visszavonja vagy megsérti.
Károlyi azonban fontosnak tartotta a hadsereg demokratizálását.
1918. december 20-án, mint ideiglenes hadügyminiszter, részt vett az
l-es honvédek szemléjén és a katonákhoz intézett beszédében r á m u t a 
tott a volt közös k. u. k. és a polgári köztársaság hadserege közti k ü 
lönbségre. Kijelentette, hogy ketté kell szakítani mindazokat a kötelé
keket, amelyek bilincs gyanánt fűzik az új hadsereget a régi osztrák
hadsereg szelleméhez. De fegyelemre szükség van, mert fegyelem nél
kül hadseregről nem lehet szó. „A magyar népköztársaság hadserege
nem ismeri a drillt, a kurta vasat, a magyar népköztársaság katonájá
nak nincs ezekre szüksége. Sutba dobta az osztrák copfot, de a tiszti
karral, a bajtársakkal és önmagukkal szemben fegyelmet kell tartani,
hogy a hadsereg, hadsereg legyen." 0 5
Fegyelem, fegyelem, ez a szó ismétlődik Károlyi beszédében. A kor
mány egyre súlyosabbá váló külpolitikai helyzete, a burzsoá csehszlo
vák és a királyi román seregek további területfoglalásai, a belső rend
megszilárdítása sürgetően írta elő a fegyelmezett, ütőképes, kormányhű
haderő mielőbbi felállítását. Az ellentmondás azonban ott feszült a még
mindig pacifista politikai vonal és a katonai erővel való operálás szán
déka között. Böhm, aki kezdettől fogva ellenezte Friedrich improvizált
parancsát az 1896—1900-as születésű katonák visszatartására, illetve
behívására, most, hogy szabad kezet kapott a hadügy terén, hozzáfogott
egy megbízható hadsereg kiépítéséhez. Terve valóraválásának első lép
csője az addig bevonult katonaság két korosztályának — az 1896—1897es születésűek tartós szabadságolása, illetve elbocsátása volt. A decem
beri helyőrségi tüntetés Böhm számára, de a katonai vezetésnek is
markánsan megmutatta, hogy a forradalmasodó, demokratizált hadse
reg önálló politikai erővé vált, amely közvetlenül avatkozik bele a köz
társaság belpolitikájába és mondat le minisztereket. E tény és felisme
rés megerősítette a katonai vezetés szándékát, hogy a fiatal hadsereget
fokozatosan meg kell szüntetni.
Böhm rendeletének első reakciója az volt, hogy a székely huszárez
red Szatmáron székelő parancsnoksága táviratban kérte a hadügymi
nisztériumot, hogy a rendeletben kimondott két korosztály szabadságo
lásától Erdély veszélyeztetettsége miatt a székely zászlóaljaknál t e 
kintsen el. Böhm a kérést jóváhagyta és kérte, hogy a döntésről a 38.
hadosztály parancsnokságát és a székely dandárt értesítsék.
Böhm támogatta a székely ezredet, amely hovatovább a köztársaság
legféltettebb alakulata lett. Ennek okát nemcsak a székely ezred való
ban magas harckészültségében találhatjuk meg, hanem abban is, hogy
65 Károlyi-per, Bp-i Büntetötörvényszék, 1 dob. 1534. o. PI. Arch.
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az ezred nem állt a katonatanács befolyása alatt és a kommunista párt
agitációja kevéssé hatolt be soraikba.
Károlyi ideiglenes hadügyminisztersége, Böhm aktivitása mozgást
vitt a forradalom hadügyi vezetésébe, katonapolitikájába. A Bartha-féle
riadó alakulatokat sietve feloszlatták. Böhm a két korosztály leszerelé
sével párhuzamosan meg akarta tisztítani a hadsereget a reakciós tisz
tektől. Mint látható, kétfelé akart ütni : megszüntetni a hadseregen
belül az ellenforradalmi szervezkedés lehetőségét, másrészt felszámolni
a kommunista párt befolyását az új hadseregben.
Határozott intézkedéseket hozott. Kormányrendelettel feloszlatta a
vezérkart. Saját hatáskörében öt nap alatt 400-nál több tisztet elbocsá
tott a hadügyminisztériumból. Károlyi a legnagyobb jóindulattal támo
gatta Böhmnek a hadsereg újjászervezésére vonatkozó terveit. A Káro
lyi-párt konzervatív jobbszárnya, közöttük Batthyány és Lovászy, el
lenséges indulattal fogadta Böhm fáradozásait. Különösen a tisztek
elbocsátása miatt tiltakoztak a szocialista hadügyi vezetés ellen.
Ez idő alatt a kormányt újabb külpolitikai kudarc érte. A román
csapatok erdélyi hadműveleteit irányító Berthelot francia tábornok és
Apáthy István, Erdély kormánybiztosa, megállapodtak az ún. ApáthyBerthelot demarkációs vonalban. A megállapodás értelmében Nagybá
nya-Kolozsvár-Déva vonalától keletre a román megszálló katonaság
tartja fenn a rendet. A román diplomácia azonban kierőszakolta, hogy
az antant hozzájáruljon a vonal átlépéséhez, s a felsorolt városok m e g 
szállásához.
A kormány tiltakozását az antant fegyverszüneti bizottsága válaszra
sem méltatta. A december 18-i minisztertanácson lezajlott izgatott vi
tából kirajzolódott a magyar polgári forradalom államhatalmának súlyos
válsága, kiút keresése. Károlyi és Búza Barna hangsúlyozták, hogy a
kormány a további felelősséget nem vállalhatja. Jászi álláspontja sze
rint fel kell tárni a helyzetet a művelt világ előtt. Megállapítja, hogy
miután ez a politika (a pacifista — a szerző megjegyzése) csődött mon
dott, lehetséges egy olyan új kormány létrehozása, mely seregeket gyűjt
és kiveri a románokat és a szlovákokat. Ennek az új kormánynak azután
vállalnia kell az új háború veszedelmét és felelősségét. Lovászy úgy
véli, hogy a Károlyi-kormány befejezte szerepét. Lekötötte magát egy
módszerhez, amellyel nem lehet boldogulni, ezért távoznia kell.
A kormány eljutott tehát a lemondás gondolatáig. A pacifizmus nem
bizonyult hathatós védelmi eszköznek az újonnan kialakult utódállamok
türelmetlen burzsoáziájával, valamint a titkos szerződések valóra váltá
sát követelő királyi Romániával szemben. Ezek áz államok a jogos
nemzetiségi követeléseket mégnyergelve mind nagyobb területhódítás
sal törekedtek országaik határát kiterjeszteni és egyben a dolgozó osz
tályok forradalmi mozgalmait leszerelni.
•-• ••> • ••
A Minisztertanács decemberi ülésén részt vevő miniszterek közül
egyedül Kunfi állt a realitás talaján. Javasolta, hogy adják fel a területi
integritás elvét, s ,,meg kellene próbálni úgy rendezni a dolgokat, hogy
ez a kormány azon a Magyarországon kormányozzon,
amely az etnográ~
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fiai egység határain belül fog kialakulni. Erre az alapra kell helyez
kedni, mert ez a konzekvenciája
a háború elvesztésének."66
(Kiemelés
tőlem — Ö. K.)
Garami passzív rezisztenciát javasolt. A Minisztertanács végül Böhm
felemás javaslatát fogadta el. Utasította a kolozsvári főkormánybiztosságot, hogy fogadja el az Apáthy-Berthelot-egyezményt. „Kerüljenek
minden vérontást, ne álljanak ellent, ha a románok jönnek, de a magyar
csapatokat, amelyeknek ott tartására a szerződés szerint a magyar kor
mánynak joga van, ne vonják ki Kolozsvárról". 67
A rendkívül ellentmondásos határozat a kormány teljes akcióképte
lenségét tükrözi.
A területi integritást ért újabb csapással egy időben a Károlyi-kor
mány összetételében változás következett be. A jobboldal erőteljes nyo
mására Károlyi új embert állított a hadügyminisztérium élére, sógora,
Festetich Sándor gróf személyében. Böhm úgy jellemzi, mint a sima
modorú, politikai fezőrök mintaképét, akinek csak egyetlen vágya volt,
hogy miniszter lehessen. Ennek érdekében szívesen együtt dolgozott a
reakcióval éppúgy, mint Pogánnyal. 6 8
Festetich alatt, néhány manőverét nem számítva, a hadsereg építésé
ben semmi lényeges nem történt. Folytatni akarta Böhm vonalát a fia
tal hadsereg leszerelésében, és egyben megkísérelte a katonai egysége
ket eltéríteni a szocialista eszméktől. Azonban komoly ellenállásba ü t 
között. A budapesti helyőrség soraiban ugyanis még miniszterségét
megelőzően nagy izgatottság keletkezett, amikor tudomásukra jutott a
két korosztály elbocsátásáról kiadott hadügyminiszteri rendelet. Tilta
kozásukban a biztos kenyér elvesztése miatti aggodalom mellett politi
kai felismerés is megtalálható. Látták, hogy a kormány számára túlsá
gosan baloldaliakká váltak, és el akarják távolítani őket. Különösen a
kommunista katonák fejtettek ki erős agitációt, s gyűléseken tiltakoztak
a leszerelés ellen. Ilyen gyűlésre került sor 1918. december 31-én az l-es
honvéd és a 32. gyalogezrednél, amelyen Kun Béla is megjelent és b e 
szédet mondott. Szavai elsősorban a kormány terve és a tisztek ellen
irányultak. Beszéde közben az egyik tiszt néhány katonával a laktanya
emeletéről tüzet nyitott Kun Bélára és a beszédet hallgató kommunista
katonákra. Zűrzavar keletkezett, és a kommunista katonák is fegyvert
ragadtak; alig sikerült a kölcsönös vérontást elkerülni. Ezután a 32-esek
Üllői úti laktanyájába ment Kun Béla, ahol azonban a tisztek őrizetbe
vették és csak Pogány József személyes intervenciója szabadította ki
kellemetlen helyzetéből.
Az események híre hamarosan szétfutott. A kommunista pártot k ö 
vető katonák tüntető felvonulást terveztek a Várba, hogy az újonnan
kinevezett hadügyminiszter, Festetich Sándor ellen tüntessenek. Erről
a bizalmiak javaslatára lemondtak és a város minden részéből összegyü66 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyv. 1918. december 18. Filmtár. 11 594. dob.
67 Uo.
68 Böhm Vilmos: I. m. 161—162. o. — Festetich még a szociáldemokrata pártba is hajlandó
lett volna belepni, de ebbeli lelkesedését lehűtötték. Böhm rendkívül negatív képet rajzol meg
róla, olyannak mutatja, akinél a pártállás és az elv politikai adásvétel tárgyát képezte.
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lekezve a Radetzky-laktanyában nagy katonai gyűlést tartottak, ahol 10
pontból álló határozatot szavaztak meg. A pontokat a katonatanács is
jóváhagyta. Követelték:
1. a bizalmi férfi rendszer teljes terjedelmében való fenntartását,
2. a Katonatanács Végrehajtó Bizottsága állandó szerve legyen a h a d 
ügyminiszternek, akinek személye ne lehessen olyan, hogy osztály
helyzete ellenforradalomra gyanússá tegye,
3. Festetich
lemondását,
4. a Budapesten levő helyőrség megtartását, csak az önként távozók
elbocsátását,
5. hogy a tengerészek, akik a forradalom első katonái voltak, Buda
pesten maradjanak, sőt mivel az ellenforradalom szervezkedik,
összpontosítsák őket a fővárosba.
Követelték még az élelmezés megjavítását, a tiszti rang eltörlését, a
politikai agitáció teljes szabadságát a laktanyákban. Végül a határozat
kimondta, hogy a parancsnokokat ezentúl a legénység választja meg.
A program radikalizmusa messze túllépett a polgári demokratikus
kormány hadseregreformjain. A teljes önállóság, a kormánnyal szem
beni függetlenség követelése, a parancsnokok kinevezési jogának a m i 
niszter kezéből való kivétele, az oroszországi katonaszovjetek álláspont
ját idézik, amit az ideiglenes Kerenszki j-kormánnyal szemben fogal
maztak meg. A katonagyűlés szelleme megmutatta azt az átalakulást,
ami a hadseregen belül a szocialista forradalom irányába mutatott.
Festetich 1919. j a n u á r 3-ra összehívta a régi képviselőházba az ország
pótkereteinek parancsnokait, a tisztek és a legénység bizalmi férfiait^
hogy megbeszélje velük a katonatanácsra vonatkozó rendelet ügyét.
Hangoztatta, hogy demokratikus hadsereget akar, amelyben bizalmi
rendszer van. Állandóan hangsúlyozta az ellene felhozott ellenforradal
miság vádjának nevetségességét, 69 de emellett arra törekedett, hogy a
kormányhoz hű csapatokat szembefordítsa a katonatanácsok vezetése
alatt álló egységekkel. J a n u á r 7-én azonban — váratlanul — az addig
kormány hű l-es vadászezred feletti parancsnoklást egy újonnan mega
lakult végrehajtó bizottság puccsszerűen átvette. Az ezred nyomban
megalakította a katonatanácsot, ezzel Festetich tervei kútba estek.
Hadügyminiszterségének a halálos döfést a katonatanács nagygyű
lése adta meg, amit Pogány József elnök január 12-re hívott össze.
Mintegy 50 csapattest 1122 bizalmi férfia gyűlt össze. Pogány a kom
munista katonák tüntetése közepette nagy beszédet mondott. Támadta
a régi hadsereget, majd Festetichet ellenforradalmi üzelmekkel vádolta.
A hadsereg követeléseit következőképpen fogalmazta meg :
— a tiszteket a legénység válassza, s csak ezredparancsnoktól felfelé
nevezze ki őket a miniszter,
— a hadügyminiszter rendeleteket csak a katonatanács hozzájárulá
sával adhasson ki,
— az önkéntesi intézményt el kell törölni,
«9 HL. Pol. dem. iratok. 1918. HÜM. Eln/a.o. 344. 371. ilrt. sz.
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— a bizalmi férfi rendszert még jobban ki kell fejleszteni,
— szocialista hadsereget kell teremteni, stb.
Pogány József után Sárói Szabó Tibor aktív huszárszázados szólalt
fel és az 1. honvéd huszárezred megbízásából radikális javaslatot ter
jesztett az ülés elé. Mondja ki a gyűlés, hogy csak szocialista lehet had
ügyminiszter, és minden polgári párti hadügyminisztert ellenforradal
m á r n a k fognak tekinteni. 7 0 Indítványát nagy lelkesedéssel elfogadták,
majd a gyűlés Pogány Józsefet 635 szavazattal 4 ellenében újra a katona
tanács elnökévé választotta. Pogány beszéde csakhamar napvilágot lá
tott a sajtóban és a következő minisztertanácsi ülésen Festetich köve
telte, hogy vonják felelősségre Pogányt és kérte az ellene hozott vádak
kivizsgálását.
A vizsgálatról készített rendkívül körülírt és diplomatikusan fogal
mazott jelentésből kiderül, hogy Festetich bizonyos lépései igencsak el
lenforradalmiak voltak. A vizsgálat eredménye: Festetich megbukott,
Pogány győzött. A bizottság kiküldése a katonatanács erejét és a kor
mány gyengeségét árulta el. Belement Pogány vádjai alapján egy vizs
gálatba miniszteri szinten, amikor az ország egyetlen hatalommal fel
ruházott szerve — nemzetgyűlés híján — maga a kormány volt.
Festetich bukásával a katonatanács a polgári kormányzati rendszer
második hadügyminiszterét „fogyasztotta el", és bevezetője volt a
Károlyi-kormány januári nagy válságának. E kormánykrízis egyben a
polgári köztársaság hatalmi válságát is jelentette. A forradalom balra
tolódásával kialakult belpolitikai erőviszonyoknak megfelelően a szo
ciáldemokrata párt magának követelte a hadügyi és a belügyi tárcát.
Emiatt a január 11-én lemondott Károlyi-kormány után, a polgári mi
niszterek ellenállása miatt, csak január 18-án alakult meg az új kabinet.
Kompromisszum született. A hadügyminisztérium vezetését szocialista,
a belügyét polgári miniszter kapta.
Miközben a magyar belpolitikában a hatalmi válság hullámai gyűrűz
tek, az európai forradalmi mozgalmakban — elsősorban a németországi
szocialista erők harcában — kedvezőtlen változások mentek végbe, a
győztes antant hatalmak magatartása is egyre negatívabbá vált a ma
gyar polgári köztársasággal szemben. Mindezek következtében a kispol
gári jellegű Berinkey-kormány katonai politikájában és a hadsereggel
kapcsolatos elképzeléseiben új vonások jelentkeztek.
Pacifizmustól a fegyveres ellenállás gondolatáig
Károlyi Mihály, a köztársaság ideiglenes elnöke 1919. újévi üzeneté
ben még hitet tett a pacifista elvek mellett. Bízott abban, hogy a pári
zsi tárgyalásokat át fogják hatni a wilsoni elvek. Remélte, hogy Wilson
70 Feltételezhető, hogy a január 12-i katonatanácsok nagygyűlésének határozata is közre
játszott Károlyi meghökkentő kezdeményezésében, amikor a kormányválság közepette fel
kínálta a hadügyi tárcát a kommunista párt vezetőjének, Kun Bélának. Akciója kudarccal
végződött, mert a válasz így hangzott el: „Amikor a köztársaság elnöke, Károlyi Mihály, ma
gát a hadügyminiszterséget ajánlotta fel közvetítői révén a kommunista pártnak, a kommu
nista felelet félre nem érthető élességgel utasította vissza az ajánlatot." (Kun Béla: Miért
győzött a Tanácsköztársaság Magyarországon? A Magyar Tanácsköztársaságról. Budapest,
Kossuth Kiadó, 1858)
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Európában is hódítani fog, s olyan békét teremt, amely egyetlen n é p 
ben sem hagyja meg a keserűség fullánkját. A forradalom óta végbe
m e n t külpolitikai kudarcok ellenére sem vesztette el reményét a fran
ciák forradalmi hagyományainak erejében, akik — bármi történjék is —
hűek lesznek a Liberté, Égalité, Fraternité jelszavához. Hangsúlyozta
a nemzeti összefogás szükségességét és úgy vélte, hogy Magyarország
csak úgy maradhat fenn, ha az internacionalizmus eszméjét összeegyez
tetik a nemzeti gondolattal. Az integritásról szólva véleménye október
hez képest annyit módosult, hogy az ország területi integritását gazda
sági értelemben képzelte el, amit agitatív erővel fogalmazott meg
Magyarország népeihez intézett szózatában.
A pacifizmusban való bizakodás mellett baljóslatú szavak is elhang
zottak az elnöki beszédben. „De ha mégis megtörténne, hogy a világ
nem érett meg a pacif izmusra, akkor azt mondom: Finis Hungáriáé!" 7 1
Károlyi végletesen fogalmazott. A remény és teljes katasztrófa ér
zése közt hullámzott, amikor a magyar demokrácia helyzetének vár
ható alakulását vázolta fel. Bár előreveti a polgári köztársaság rövid
életét, a pacifizmus szerepét az ország fennmaradásának lehetőségében
helytelenül ítéli meg. Tükrözi az adott történelmi pillanat demokrata
gondolkodójának álláspontját, aki — mint a kortársak közül annyian —
az elszakadt és megszállt területek nélkül nem tudta elképzelni az or
szág fennmaradását, életképességének megőrzését. Károlyi és a magyar
polgári politikusok egyszerűen nem akarták elhinni, hogy az antant
jóváhagyja az ország háromötöd részének elszakítását. Az 1919 január
februári események hamarosan meggyőzték a magyar kormányt arról,
hogy az ideiglenes jelleggel meghúzott demarkációs vonalak vajmi k e 
véssé fognak módosulni a párizsi tárgyalásokon — Magyarország javára.
A csehszlovák—délszláv korridor terve
A polgári demokratikus forradalom katonai vezetése komoly erő
feszítéseket tett a demarkációs vonalak megtartása érdekében. E tö
rekvések közepette érkeztek hírek és titkos jelentések arról a t e r v 
ről, amely izgalomba hozta a magyar hadügyi vezetést, s amely a tör
téneti irodalomban a csehszlovák—délszláv korridor néven szerepel.
A korridor t e r v e még a világháború alatt felmerült a cseh politiku
sok körében, de határozottabb elképzelést csak az októberi forradal
m a k a t követően alakítottak ki. Ennek lényege — mint ismeretes -—
abban volt, hogy Magyarország területén egy bizonyos (néhány km)
szélességű terület közvetlen összeköttetést biztosított volna Csehszlo
vákia és Jugoszlávia között. A kormányhoz olyan hírek érkeztek, hogy
ennek (megvalósítására a k é t ország részéről ^katonai lépések vannak
folyamatban.
Ezért a hadügyminisztérium szükségesnek látta néhány katonai lé
pés megtételét. A Duna-vonalát védő 37. hadosztály erőit nem tartotta
elegendőnek nagy ellenséges hadműveletek megakadályozására, ezért
71 Magyarország, 1919. január 2.
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elrendelte, hogy a hadosztály területén elhelyezett póttesteknél kikép
zett és külső szolgálatra alkalmas legénységből mielőbb további egy
ségeket alakítsanak, valamint a Győrben állomásozó 1/19. zj. tartalékon
kívül Parndorfon és Magyaróváron, továbbá a Duna-arcvonal jobb
szárnya mögött — Tatán vagy Esztergomban — legalább egy-egy to
vábbi zászlóalj álljon rendelkezésre.
Utasította a Zala, Vas és Veszprém megyék területén elhelyezett
póttestek parancsnokságát, hogy csak a zalaegerszegi határvédelmi
parancsnokság céljaira használható fel állományuk.
A budapesti katonai parancsnokság a 32. gyalogezred 1. zászlóalját
helyezte készenlétbe. Ezt az erőt központi tartaléknak tekintették,
ezért menetkészsége mielőbbi elérését szorgalmazták.72
A csehszlovák—délszláv korridor terve nem vált valóra. Hatása
kettős volt a demokratikus forradalom katonapolitikájára. Az akkori
feszült külpolitikai helyzetben a magyar állam teljes bekerítését, her
metikus elzárását jelentette volna, és érthető módon kihívta a katonai
vezetés elszántságát. Utóbbi fokozatosan eltávolodott pacifista elvei
től, s mind határozottabb ellenállást tanúsított a demarkációs vona
lakat megsértő és az újabb előnyomulást megkísérlő csehszlovák és
román erőkkel szemben. Erre enged következtetni a magyar hadügy
minisztérium által felterjesztett javaslat, amelyben kérte a Miniszter
tanácsot, hogy küldjön jegyzéket Vix-hez, és adja tudtára az antant
katonai missziója vezetőjének, hogy a magyar hadsereg szembeszáll
mindenfajta fegyveres akcióval, amely a demarkációs vonalak mó
dosítását célozza. Hasonló parancs ment a székely különítmény pa
rancsnokához is, minthogy az arcvonalon apróbb összetűzéseikre került
sor a magyar és a előnyomuló román egységek között. A különít
mény egyik százada a Zilahra benyomult román erőket gyors rajta
ütéssel visszavetette.
Ellenállásra ösztökélte a kormányt mind a közvélemény jobbratoló
dása, mind a belső gazdasági helyzet súlyos volta. A jobboldal a kor
mány külpolitikai kudarcát a pacifista elkötelezettségből vezette le,
abban látta annak okát, hogy az utódállamok viszonylag kis erőkkel
vették birtokukba az általuk követelt területet.
A kormány álláspontjának megváltoztatását követelte a leszerelt
tisztek tömege is. A háború elvesztésével többségük egzisztenciális vál
ságba jutott, és a pacifizmus, a hadsereggel kapcsolatos politika nem
kedvezett számukra. Egy részük aulikus, konzervatív szelleménél fogva
— amit motivált a forradalom után feléjük irányuló ellenszenv és ha
rag — elsőként fordult szembe nemcsak a pacifizmussal, hanem magá
val a forradalommal is. Ellenforradalmi törekvésüket egyelőre a haza
megvédésének köntésébe rejtették, de a MOVE januári nyílt zászló
bontása mutatta, hogy elég erősnek érezték magukat a nyílt színval
lásra is.
Amikor a kormány fellépett velük szemben, és szervezkedésüket
adminisztratív úton felszámolta, egyúttal aktív katonai lépésekkel
72 HL. Pol. dem. iratok. 1918. HÜM. Ein. 5. o. 3309. ikt. sz.
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szándékozott erőik befolyását csökkenteni. A határozottabb és az el
lenállást is magába foglaló katonai politikához azonban erős, harcolni
akaró és tudó haderőre volt szükség. Erre törekedett a Berinkey^kormányban hadügyi tárcát kapott szocialista Böhm Vilmos, amikor új
koncepcióval jelentkezett a kormány minisztertanácsi ülésén.
A Böhm-féle szakszervezeti zsoldoshadsereg szervezésének kísérlete
A Festetich—Pogány párharc eredménye pregnánsan mutatta be a
polgári forradalom hadügyi vezetésében kialakult erőviszonyokat. A
kormány hadügyminisztere alulmaradt a forradalmasodó hadsereg ön
kormányzati szervének vezetőjével szemben. Pogány győzelmében
természetesen nem az egyéni kvalitás dominált, hanem a fiatal had
sereg balratolódása, mely egyszerűen feltartóztathatatlan volt. A ka
tonai vezetés számára mind terhesebbé vált a katonatanács, az esküdt
székek önálló intézkedései, a meglazult fegyelmű hadsereg, ezért Böhm
hozzáfogott, hogy m á r a forradalom győzelmének első napjaiban szü
letett elgondolását és azóta dédelgetett tervét valóra váltva a szak
szervezeti zsoldoshadsereget megszervezze és a fiatalokból álló kato
naságot elbocsássa. Mint mondotta, az anarchia tengeréből kiragadott
példák (különösen Felmer Andor esete) 73 megerősítették benne azt a
meggyőződést, hogy a fiatalkorúakból álló hadsereget minél előbb
szét kell kergetni és új hadsereget kell szervezni, ha nem akarják
anarchiába fullasztani a forradalmat. 7 4
J a n u á r végén leszerelték a hadsereg kötelékéből a harmadik, azaz
az 1898-as születésű korosztályt is. Az elbocsátás ellenállást váltott ki.
A kommunista párt tagjai azzal vádolták meg Böhmöt, hogy lefegyverzi a proletariátust, elkergeti a forradalmár katonákat, és fehérgárda
szervezését készíti elő. A vád annyiban volt igaz, hogy Böhm had
seregszervezési tervével balra is, de jobbra is ütni akart. Ütőképes
hadsereget tervezett a kommunista befolyás visszaszorításával, a ka
tonatanács hatáskörének leszűkítésével. Másrészt az ellenforradalom
mal szemben szakszervezeti, zsoldos szervezetű, a szociáldemokrata
pártot követő katonai erőt akart állítani. Az elbocsátott katonák több
helyen ellenálltak, s Szegeden, Nyíregyházán, Makón, Kecskeméten,
Kaposvárott és Budapest néhány laktanyájában fegyveres erővel,
nemegyszer kisebb vérengzéssel sikerült csak leszerelésüket kierő
szakolni. A Friedrich-féle fiatalokból álló hadsereg harmadik évfo
lyamának elbocsátása után Böhm a tisztikart illetően is rendet kívánt
teremteni. Parancsba foglalta, hogy a különféle irodákban meghúzódó
tiszteket osszák be a csapatokhoz, a forradalom kitörése után ugyanis
73 Fellner Andor az aradi 33. gyalogezred főbizalmi férfia volt. Zászlóalját fölöttes parancs
noksága a soborsini arcvonalra vezényelte. Katonái megtagadták az engedelmességet, és csak
úgy voltak hajlandók útrakelni, ha teljesen új felszerelést kapnak. Fellner igyekezett őket
kötelességük teljesítésére rábírni, de nem hajlottak szavára. Mire kijelentette, hogy ő az egész
helyőrség nevében ünnepélyesen megígérte, hogy a fegyelmet fönn fogják tartani. Mint szo
cialista, adott szavához hű akar maradni, s ha a katonák továbbra is ellenkeznek, szemük
láttára fogja főbe lőni magát." E rendkívüli elhatározása sem használt, mire Fellner a zászló
alj katonái előtt elővette fegyverét és agyonlőtte magát. A zászlóalj elvonult.
74 Böhm Vilmos: I. m. 166. o.
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a kerületi parancsnokságok a tényleges tisztikarnak egy igen tekin
télyes részét magukhoz rendelték be szolgálattételre. A háború b e 
fejeztével és a hadsereg leszerelésével csökkent a kerületi parancs
nokságok ügyköre. Böhm úgy látta, semmi értelme sincs annak, hogy
a kerületi parancsnokságoknál a tényleges tisztek olyan nagy szám
ban tartózkodjanak.
Elrendelte tehát, hogy azok a tényleges tisztek, akikre az irodák
ban nincs szükség, azonnal vonuljanak be csapatszolgálatra. Elren
delte továbbá, hogy mindazokat az osztályokat, amelyek működése
szükségtelenné vált, oszlassák fel. A parancs végrehajtásáról február
16-ig kért jelentést. Február, március és április hónapokban a kerületi
parancsnokságok csak a hadügyminiszter hozzájárulásával fogadhat
tak tényleges tiszteket szolgálatra. Böhm rendelkezése fényt derít
arra a sajátos jelenségre, ami a forradalom után létrehozott hadsereg
ben végbement. A tisztek menekültek a laktanyákból, mert azokban
a katonatanács nyomására hozott demokratikus szellemű szabályzatok
új, radikális gondolkodású legénységet alakítottak ki. Böhm, bár
mennyire is károsnak nyilvánította a katonatanács szerepét, Barthához és Festetichhez hasonlóan kénytelen volt újabb és újabb demok
ratikus átalakítást tartalmazó rendeletek kiadására. Február 14-én a
Minisztertanács elé terjesztette javaslatát, amelyben lehetővé kívánta
tenni mindenki számára, hogy születéstől függetlenül, a rendfokoza
tokon keresztül menve, tiszt lehessen. A Minisztertanács döntése el
fogadta Böhm előterjesztését és február 18-án a katonatanács lapja,
A Nép Katonája, m á r ezt a döntést köszöntötte: „A magyar népköz
társaság hadserege megtette a legnagyobb lépést abban az irányban,
hogy a nép hadserege legyen." 7 5
A határozatot elemezve rámutatott a cikk, hogy a nép katonái
örömmel üdvözlik a szocialista hadügyminiszter lépését, amellyel a
katonatanács korábbi követelését magáévá tette. Abban, hogy köz
emberből is lehet tiszt, az egyéni tehetség, szorgalom és rátermettség
érvényesülésének szabad útját látják, amelyről a Habsburg-szoldateszka még a legnagyobb szorultság idején sem akart hallani. 76
Böhm ezután nagy energiával látott az új haderő megszervezéséhez.
Megfelelő szakembereket választott maga mellé! „Kinevezésemmel
egyidejűen — írta — Stromfeld Aurél ezredest, egy tetterős ragyogó
képességekkel bíró katonát, a hadapród iskola parancsnokát kértem
magam mellé, államtitkári hatáskörrel, munkatársul. Mindenekelőtt
75 A Nép Katonája, MSZMP Párttört. Int. Könyvtár — A lap, a katonatanács emlékezetes
február 7-i nagygyűlése napján jelent meg első ízben, mint a forradalmi hadsereg önálló saj
tóorgánuma. Pogány főszerkesztése alatt kezdett hozzá, hogy a forradalom hadseregének igazi
szószólójává váljon. A lap hasábjain megjelent cikkek elősegítették a katonatömegek politi
kai nevelését, képzettségének, műveltségének javítását. A cikkek kitértek a nemzetközi poli
tika eseményeire, az uralkodó osztályok háborús bűneire, a militarista törevések nemzet
ellenes törekvéseire. Az újságot örömmel köszöntötték a katonák képviselői, akik közül sárói-Szabó és Steinbrück századosok írásban fejezték ki a tényleges tisztek ama csoportjának
véleményét, akik az orosz forradalom élményének hatására kijegecesedett eltökéltséggel lép
tek fel azért, hogy a hadsereg proletárhadsereggé változzon. Várták, hogy egy lap álljon a
forradalmi hadsereg rendelkezésére, mert aggodalommal vették észre, hogy a
forradalom
piros tüze, amely az első napokban oly hatalmas lánggal kezdett égni, mindinkább veszített
tüzéből, és már közeledik a kialváshoz. összeszorult szívvel láttuk, mint lép föl egyre szemtelenebbül és nyíltabban a megszervezett ellenforradalom." (A Nép Katonája, 1919. február 7.)
70 A Nép Katonája, 1919. február 18.
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a hadsereg szervezésre vonatkozó alapelvekben teljesen megegyez
tünk." 7 7
Böhm jó érzékkel választotta ki a kiváló katonai szakembert. S t r o m 
feld a tényleges tisztikarnak ahhoz a rétegéhez tartozott, aki n a g y 
szerű szakmai képességei mellett megértette a tömegek szociális i g é 
nyeit, helyzetét is. Ügy vélte, hogy a szociáldemokrata párt képes
olyan hadsereget teremteni, mely megvédheti az országot, amelynek
sorsáért őszintén aggódott. Erre utalnák azok a szavai, amelyeket
államtitkári megbízatásáról Tombornak mondott: Nem szívesen vál
lalom, de vállalom, mert hazafias kötelességem a haza szekerét k i 
húzni a kátyúból; elvárom minderikitől, hogy ebben engem t á m o 
gasson. 78 A m u n k a gyorsan haladt. Február 18-án Böhm a Miniszter-'
tanács elé állhatott hadseregszervezési koncepciójával. Azért csak
ekkor — miként írja —, mert az akkori idők zavarosságát jellemzően
az ország legsürgősebb kérdésének, a véderőtörvénynek az elintézé
sére nyolc napig nem volt ideje a Minisztertanácsnak. 7 9
A véderőtörvény alapgondolata hangsúlyozta, hogy az akkori h e l y 
zetben csak zsoldoshadsereggel lehet a kérdést megoldani. A fiatal
korú hadsereg komoly munkára nem alkalmas és fegyelmezetlen, ezért
úgy véli Böhm, hogy az idősebb legénységet kell a hadseregbe vinni.
Minthogy a földosztás a mezőgazdákat lekötötte, elsősorban a városi
lakosságot és a munkásságot vette számításba. Az általános behívás
helyett a toborzást javasolta, mert célravezetőnek azt látta. A 24—42.
év közötti férfiakat hívta fel a hadseregbe való belépésre. Böhm t e r 
vezete hat hónapi szolgálatra kötelezte a belépőket. Ezzel egyidejűen
tervbe vette a n é p - és nemzetőrség létszámának nagymérvű csökken
tését. Kifejtette: ha normális idők lesznek, a zsoldoshadsereg
megszű
nik és át fognak térni a milíciára. (Kiemelés tőlem — Ö. K.)
Foglalkozott azzal a felmerülhető váddal, hogy mivel az új h a d 
sereg magva elsősorban a városi munkásság lesz, akiknek erkölcsi
megbízhatóságát a munkások szervezetei fogják igazolni, párthadsereg
lesz, de ú g y véli, hogy a hadsereg megszervezésének ez a z egyetlen
módja, s abba mindenkinek bele kell nyugodnia. A legnagyobb érdek
az, hogy legyen egyáltalán hadsereg, és az egységes szellemű legyen,
„mert ha ebben a zsoldoshadseregben különböző elemek f ágnak egy
mással torzsalkodni, akkor n e m érnek el semmi célt." 80
Tervezetének fogadtatására visszaemlékezve írja: „A törvényt a
jobb és baloldali ellenforradalom, persze, egyaránt ellenséges i n d u 
lattal fogadta. K u n Béláék fehérgárda, a reakció nyíltan párt-, titok
ban bolsevik^hadsereg szervezésével vádolt meg. A kétoldali heves
támadás megerősítette bennem azt a tudatot, hogy jó úton haladok." 8 1
Előterjesztését a Minisztertanácsban elsőként Károlyi helyeselte
azzal, hogy a köztársaságnak tényleg szüksége van egy egységes had
seregre, mert ,, . . . ha a jog és igazság alapján nem tudjuk,
fegyverrel
77 Böhm Vilmos: L m . 167—167. o.
78 HL. Stromfeld-gyűjtemény. Stromfeld-per iratai. Tombor Jena vallomása..
79 Böhm Vilmos: I. m. 167. o.
80 OL. F i l m t á r . M i n i s z t e r t a n á c s i j e g y z ő k ö n y v e k , 11.594. d o b .
81 Böhm Vilmos: I. m. 168. o.
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teezünkben készen akarunk állni arra, hogy létfeltételeinket
visszasze
rezzük."82
Ügy véli, hogy erre a felszabadító hadjáratra elsősorban
a munkásság fog vállalkozni, mert a Pest megyei, dunántúli paraszt
nem megy oly sietve Erdélyt vagy a Felvidéket visszaszerezni négy
éves háború után, ellenben az ipari munkás saját bőrén érzi, m i t
jelent az, hogy Délvidék, Erdély és a Felvidék elszakadása folytán
nincs munkája a vas-, fa- és szénhiány miatt. 8 3
Károlyi helyesen ismerte fel a hadsereg erkölcsi-politikai állapotát
befolyásoló társadalmi, gazdasági vívmányok fontosságát, a jogegyen
lőség, a demokratikus földreform, az igazságos vagyonelosztás moz
gósító erejét. Á m ugyanakkor Délvidék, Erdély és a Felvidék elsza
kadásával kapcsolatban mondott szavaival kétségbe vonta a forra
dalmi úton elszakadt nemzetek önrendelkezési jogát. Nem ismerte fel,
hogy a területi integritás hangoztatásával történelmileg túlhaladott
álláspontot képvisel.
Szavaiból ugyanakkor kivehető a pacifizmustól való eltávolodás, sőt
az azzal való szembefordulás szándéka is. Károlyi ekkor fogalmazta
meg először az antantnak szánt ama figyelmeztetést, hogy ha az „igaz
ság" és a „jog" kudarcot vall, ha a wilsoni elvek n e m jutnak ér
vényre, akkor fegyverrel kell Magyarországnak megvédenie magát a
fokozódó területmegszállásoktól. Ezt pedig csak akkor tudja a kor
mány valóra váltani, h a a teljes szociális és politikai átalakítással a
parasztságot is magával tudja ragadni. Ez a történelmi tény fogal
mazódott m e g Móricz Zsigmond riportjában, amelyet 1919 elején a
hajdúsági szegényparasztok között készített. A haza védelméről szólva
az egyik népvezér a következőképpen nyilatkozott: „Eddig községünk
3000 katonát adott a határunkban levő hitbizomány megvédésére . . .
Ha e közt a 3000 közt elosztják azt a hitbizományt, akkor aztán meg
egyezünk mind, mert akkor saját földünket kell megoltalmazni!" 8 4
A megszólaltatott agrárproletár a polgári demokratikus forradalom
katonapolitikai-hadseregszervezési kudarcának szívgyökerére tapin
tott. Az egészségtelen birtokmegoszlás, majd a földreform körüli huza
vona károsan hatott a szegényparaszti tömegek hazával kapcsolatos
magatartására, passzivitásra késztette őket.
A Böhm-féle szakszervezeti zsoldoshadsereg toborzásának ered
ménye ismert. Maga ismerte be memoárjában, hogy az ötheti toborzás
eredményeként a tervezett 70 ezer fő helyett 5 ezren gyűltek össze,
amit a véderőtörvény teljes kudarcának könyvelt el. Okát a magyar
munkásság fásultságában látta, mely szerinte n e m ismerte föl a for
radalom megvédésének fontosságát.
„Minden fáradozás hiábavalónak bizonyult. Az idősebb komoly,
öntudatos ipari munkásság megunta a négyéves háború katonai szen
vedéseit. Felszólítás, toborzás, agitáció n e m használt semmit, a m u n 
kás n e m volt kapható arra, hogy újra a katonai életnek szentelje
magát. Sajnos, ez egyúttal azt is bizonyította, a munkásság legna82 OL. F i l m t á r , M i n i s z t e r t a n á c s i j e g y z ő k ö n y v e k , 11.594. d o b .
83 Uo.
84 Mindenki újakra készül... II. köt.
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gyobb része nem értette meg, hogy eme elhatározásától függ a for
radalom további sorsa."85
Böhm sorait idézve megjelenik előttünk egy kép a Magyar Tanács
köztársaság történetéből. Ezer és ezer munkás, vállán fegyverrel sorar
kőzik a gyár udvarán, Budapesten és az ország nagyobb városainak
üzemeiben egyaránt. A májusi fordulat ez, amikor a magyar munr
kásság a Forradalmi Kormányzótanács hívó szavára fegyvert raga
dott, hogy visszavesse az intervenciós csapatokat. A Tanácsköztársa
ság honvédő háborúja alatt Böhm Vilmos személyesen tapasztalhatta,
hogy a munkásság igenis hajlandó fegyvert fogni olyan célért, ame
lyet magáénak érez és azonosulni tud vele.
Fegyveres ellenállással a területi integritásért
Még nem bontakozott ki a Böhm-féle zsoldoshadsereg szervezésé
nek a kudarca, amikor a magyar kormányhoz riasztó hírek érkeztek
a párizsi béketárgyalásokról. A kiszivárgó hírek újabb területek át
adásának követelését sejtették. A Berinkey-kormány eddig is tapasz
talhatta, hogy az ún. „ideiglenes" demarkációs vonalak aligha fognak
módosulni Magyarország javára, mint ahogy ezt az antant jegyzékek
ki is fejezték, hangsúlyozva az utódállamok teljes szuverenitását a de
markációs vonalakon belül.
A kormány február 15-én jegyzéket intézett Vixen keresztül a Ke
leti Hadsereg főparancsnokához, és a belgrádi katonai egyezmény
pontjaira hivatkozva a megszállt területek hermetikus bekebelezését,
a magyar közigazgatás felszámolását tette szóvá. A jegyzék hatásta
lan maradt. A magyar kormány lépese csupán válasz volt Franchet
d'Esperey táviratára, melyet a csehszlovák szuverenitás kiterjeszté
sével és elismerésével kapcsolatban küldött Károlyiéknak. A távirat
leszögezte: „Az általuk aláírt fegyverszünet kizárólag a Keleti Had
seregre vonatkozott és semmiképpen sem vágott elébe azoknak a
határozatoknak, amelyeket a szövetségesek más arcvonalak tekinte
tében hoztak. Következésképpen a csehszlovák államnak, amelyet a
szövetségesek elismertek, teljes szuverenitási joga van azokra a terü
letekre nézve, melyeket ismét visszafoglaltak (Kiemelés tőlem —
Ö. K.) a nekik kiszabott ideiglenes határok keretein belül."
A belgrádi katonai egyezménynek a győztes antant részéről történt
értelmezésével állt szemben a magyar kormány. A táviratban levő
ellentmondás szembeötlő. Teljes szuverenitás az ideiglenes határokon
belül. Joggal észrevételezte és tiltakozott az ellen az otrombaság el
len, annál is inkább mert Kramaŕ, a csehszlovák köztársaság elnöke
Károlyihoz intézett táviratában, 1918 decemberében maga is elismerte,
hogy a csehszlovák köztársaság végleges határainak megállapítása a
békekonferencia elé tartozik.
A kormány válasz jegyzéke hangsúlyozta, hogy a megszállás indo
kolására felhozott érvek hamisak.
85 Böhm Vilmos: I. m. 170. o.
3 Hadtörténelmi közlemények
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A polgári köztársaság kormányzatának tiltakozásában féligazságok
vannak, amelyek feltárása túllépne e tanulmány feladatkörén. Tény
ként állapítható meg, hogy az elszakadó területek teljes katonai meg
szállása, azokon a m a g y a r közigazgatás felszámolása, és a hermetikus
elzárás, növelte mind a kormányon belül, mind a közvéleményben
meglevő elégedetlenséget.
Károlyi fokozott megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy azok az
elvek, amelyek a köztársaság k ü l - és katonapolitikáját is döntően
meghatározták, a pacifizmus és wilsoni ideák, miként válnak sem
mivé és velük a területi integritás nemcsak polititikai, de gazdasági
jellegű megóvása is kába reménnyé.
Kétségbeesett lépésre szánta el magát. 1919. március 2-án a Berinkey-kormány több tagjával együtt 8 6 — felesége kíséretében — Szat
márnémetire utazott, hogy a lakosság és az ott állomásozó kormányhű
ezredek előtt beszédet mondjon. Szatmárnémeti volt az a határmenti
város, amelyet leginkább fenyegetett a román előrenyomulás. Itt volt
a székely különítmény parancsnoki kara és több ezrede, valamint a
szatmári ezred.
A delegáció nagy száma és összetétele arra utalt, hogy Károlyi fon
tos, mind a bel- és mind a külpolitika terén jelentős beszéd elmon
dására készült. A hadügyminiszter jelenléte pedig előrevetítette a
katonapolitikai koncepció módosulását, azt, hogy a legütőképesebb
katonai alakulat előtt tartandó beszéd a forradalmi hadsereggel kap
csolatos magatartásában új fordulat bekövetkezése várható.
A beszéd az 1918-as polgári demokratikus forradalom katonapoli
tikája szempontjából valóban nagy jelentőségű volt. Károlyi ugyanis
határozottan állást foglalt amellett, hogy a kormány a területi integ
ritás elvének védelme érdekében kész fegyveres erőt is alkalmazni.
Károlyi tehát eljutott az őszintén hirdetett pacifista elvektől a
fegyveres ellenállás gondolatáig. A demokratikus októberi forradalom
katonapolitikai álláspontja a „nem akarok többé katonát látni" jel
szótól az elszánt harc szándékáig.
A köztársaság elnöke, akinek szatmári beszédében érződik leg
inkább a függetlenségi párt nacionalista öröksége, lényegében hadat
üzent a szomszédos burzsoá kormányoknak. Kétségbeesett hadüzenet
volt ez — tényleges erő, komoly hadsereg nélkül. Az illúziók a győztes
imperialista államnak igazságos megegyezéses békéje iránt még min
dig éltek a magyar kormányban. De a fegyveres ellenállás meghirde
tése e remények szétoszlását mutatja.
Párizsban ekkorra m á r az antanthatalmak megállapodtak a Szov
jet-Oroszország ellen indítandó második intervenció tervében, s annak
kivitelezésében nem a bolsevikgyanús magyar polgári demokratikus
hadseregre, hanem az utódállamok nacionalista szellemtől áthatott, és
86 A küldöttség tagjai a következők voltak: Nagy Vince belügyminiszter, Böhm Vilmos
hadügyminiszter, Pogány József kormánybiztos, a katonatanács elnöke, Stromfeld Aurél
hadügyi államtitkár, Kratochwill ezredes, Erdély katonai parancsnoka, Bartlett, a Daily Té
légraphe munkatársa, Gellért Oszkár, Herczeg Géza, Simonyi Henri miniszteri tanácsos és
Jeszenszky Imre gárdaparancsnok.
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a régen várt nemzeti lét megvalósulásától fellelkesült és jól felszerelt
hadseregeire támaszkodtak.
A március 20-án átnyújtott és ma már hírhedtté vált Vix-jegyzék
megadta az utolsó döfést a kellő viszontválaszra képtelen polgári kor
mánynak, amely nem tudott úrrá lenni a kibontakozó szocialista for
radalom erőin sem. Amitől Károlyi félt, bekövetkezett. Az új sem
leges övezet újabb magyar etnikumú országrészek elszakítását jelen
tette, anélkül, hogy legalább a plebiszcitum elvét garantálták volna.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a szatmári beszédben meghirdetett fegy
veres felszabadító háborúra a rendelkezésre álló hadsereg gyenge és
alkalmatlan, hogy a polgári demokratikus haderő nem tud többfron
tos harcot egyidejűleg megvívni.
A magyar katonai vezetés szükségszerűen fordult kelet felé, hogy
az antant-orientáció helyett Szovjet-Oroszország katonai szövetségé
ben keressen támaszt és erőt a visszavágásra, és a fokozódó meg
szállás elkerülésére. Ehhez azonban át kellett alakítani a kormányzati
hatalmat, meg kellett egyezni a kommunista párttal, amely ekkor már
hatalmas tömegéket tudott maga mögött.
A Vix-jegyzéket követő izgatott és levert hangulatú megbeszélése
ken a hadügyi vezetés mondta ki elsőnek, hogy új szövetségest kell
keresni, a pacifizmust félre kell lökni, mert az antant sáriba tiporta
a wilsoni elveket és félrevezette a forradalom vezetőit.
Ilyen előzmények után merült fel — az antant orientáció helyett
— a szocialista Szovjet-Oroszországgal való katonai és politikai szö
vetség terve, melyet természetszerűleg csak az első magyar munkás
hatalom, a Tanácsköztársaság valósíthatott meg.
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