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bolsevizmus világveszedelem
Irta

Huszár Eárdj
Tolt

magyar

miniszterelnidc

A modem kultúra napjainkban egyik legnagyobb válságát
éU át. Az emberiség negyven fokos lázbetegségbén szenved. A
nagy tömegek általános elégületlensége beteggé tette az összes állami organizációkat. A bolsevizmus csak egyik fekélye az emberi
társadalom beteg szervezetének. A XX. század embere elvesztette a lelki iránytt és idegesen kapkod uj életideálok és uj életformák után. A modem kapitalizmus bámulatos újításokat hozott,
de egyúttal eddig ismeretlen gazdasági és szociális bajokat idézett
Államok, parlamentek, szociológusok, közgazdászok veszdfél.
nek a nxigy probléma megoldásával. Az evolúció lassú és a revolució gyors utján igyekeznek a gondolkodók, az úttörk, a népvezérek és a tömegek a sokszor trhetetlen helyzeten javitani. A
modem parlamentek, világkongresszusok, a gazdasági érdekképviseletek versenyeznek egymással abban, hogy miként kell a szociális kérdést helyes irányban megoldani.
A demokratikus társadalmi refommunka javában folyt, mikor a világháború borzalmai reászakadtak áz emberiségre. A fajok, nemzetek élet-halálkarca leírhatatlan szenvedéseket hozott minden országban U népre.
A legyzött országok vagyontalan tömegeinek vér- és pénzáldozata
teljesen felborította lelki egyensúlyukat, de a gyztes országokban is nagy a szegények kesersége és szenvedése. A lövészárkokból hazakerült tömegek, a hadifoglyok, a rokkantak, az özvegyek, az árvák, a tönkretett exisztenciák milliói mind egy uj társadalmi rend után sóvárognak. A tömegek erejk tudatára ébredtek és duzzadt önérzettel részt kémek sorsuk intézésében. A
demokrácia hódító körúton van az egész világon és a dolgozó néprétegek szemlátomást nyomulnak el az egész vonalon. Ez egy
egészen természetes és örvendetes jelenség.
Ennek a nagy vílágváltozásnak is megvannak azonban a
gyermekbetegségei. A betegebb állami szervezeteket elbb és ersebben támadják meg ezek a nyavalyák. A hatalmasabb, rendezettebb nemzeti organizmusok nagyobb ellenállást tudnak kifejA társadalmi reformerek nem
teni ezzel a kórsággál szemben.
m,índ jóakaratú és tudós orvosok, hanem sokan közülük csak a
vüágnyomor konjunktúráit kihasználó önz kuruzslók és spekuVannak közöttük fanatikusok, lázadók, de a legláló néplázitók.

többje öntudatos kihasználója a vüáginségnek. Egynémelyik a
meszszianizmus rajongó mártírja, de a javarészük egy
degenerált embercsoport söpredéke, amely a mostani zrzavart fél
akarja JmsznMni arra, hogy a régi vezetk erszakos élüzésévd
kerüljenek a társadalom élére,
világforradalom lángralobbantásán dolgoznak ezek mind és a régi intézményeket erszakkal akarják lerombolni, még mieltt elkészítették volna az uj társadalom alaprajzát. Az elégületlenség kétségbeesett dühével
akarnak felrobbantani mindent, hogy azután a káoszból felépítsék
a maguk utópiáját. Az emberiség alja aszisztál ennél a démoni
munkánál és a legnagyobb kegyetlenséggel folyik az egész világ
aláaknázása.
Oroszország kimondhatatlanul szenved ez alatt a
szociális

k

járom

A

Magyarország tul van ezen az ázsiai pestisen, de
minden része ersen meg lett támadva. E mii
célja hiteles és szakszer összefoglalásban megmutatni a kulturnépeknek, hogy mit csinált a bolsevizmus diktatúrája Magyaralatt.

állami szervezetünk

országból.

Itt-ott talán kissé túlságosan részletes,

volrui tökéletes

de enélkül

nem

a kép.

Ha államférfiak, szociálpolitikusok, pedagógusok, tudósok,
munkásvezérek, birák, katonák, polgármesterek, irók, papok, közgazdászok, moralisták és diplomaták olvasni fogják a magyar
nemzet Golgotha-j árasát, sokat tanulhatnak és okidhatnak belle.
A magyar bolsevizmus kórvázlata ez a könyv. Megdöbbent adaKitn munkor^
tai a pokol kapuit tárják fel a világ szemei eltt.
társaim a magyarság legjobb fejei, szakavatott tollal örökítették
meg a proletárdiktatúra hiteles történetét. Ez az els nagy öszszefoglaló munka, amely a kommün tevékenységét szakszeren ismerteti. Ebbl megtanulhatják a bolsevizmus járványának kitett népek, hogy mi minden forog kockán, ha a világ hatalmi tényezi idejekorán közös frontot nein csinálnak a bolsevizmus éllqpfi.
A magyarság egészséges szervezete leküzdötte ezt a nehéz
kórságot. Mi tudjuk', hogy mitl kaptuk a betegséget, azt is tud^
Még nem
juk, hogy minek köszönhetjük megmenekülésünket.
vagyunk egészségesek, de rekonvaleszcenseknek érezzük magunÁllandó ujabb fertzés veszélye fenyeget ugyan, de mi hiszkat.
szk, hogy már imm^unísok vagyunk ez ellen a lelki kórság ellen.
Azt azonban nyíltan világgá kiáltjuk, hogy a bolsevizmus
bacilusa nem ismer vámsorompókat. Ez a métely veszélyezteti
az egész emberiséget. A munkásosztály egyenjogúsítása és bekapcsolása az államkormányzásba elengedhetetlenül szükséges.
Mint kétségbeejt világjelenség mutatkozik a proletariátus egy
részének nagyzásí hóbortja és a kizárólagos osztályuralomra való
Ha minden érdekelt tényez közös ervel szembe nem
törekvése.
száll ezzel a jogosulath/rt törekvéssel, akkor hosszú ideig a társadalmi forradalmak kórháza lesz az egész Európa, népek és nemzetek fognak elpusztulni bele, a modem barbárság áldozatává lesz
a keresztény civüizádó és kimondhatatlan szenvedések vármik az
egész emberiségre.
A mjagyar proletárdiktatúra bebizonyította a vílágnxik, hogy
a termelési eszközök közbirtokba való vétele nem az a csodaszer.

amelynek a szociáldemokraták hitték, st rosszabb orvosság, mint
maga a betegség. Kiderült, hogy a tanácsrendszer nem a tehetségesek és puritánok, nem a dolgozók és az idealisták uralmát jeA kommunista
lenti, hanem a hazardörökét és a gonosztevkét.
gazdasági rendszer összeomlott, saját bels hibái folytán, mert a
termelést a minimumra redukálta. Hogy a burzsujokat proletaA kapitalizmus
rizálják, mesterségesen fokozták a drágaságot.
elpusztítása érdekében rülten hamisitották a pénzt. Primitív
cser eforgálommai tudták csak fentartani az élelmezést. A gazdorsági tetszhalál volt a kommün. A proletáruralom alatt a legtöbbet szenvedtek a munkáscsaládok. A bolsevista diktatúra, a kisebbség zsarnoksága könyörtelenül végig gázolt minden jogon és
szabadságon. A véghezvitt erkölcsi és anyagi rombolássál szemben semmi eredményre sem tudtak hivatkozni. Ezeréves intézményeket döntöttek le, de egyetlen ujat sem tudtak életre kelteni,
^mert a kontárok és laikusok kezére biztak mindent az államban.
A szellemi munkásokat degradálták és a mobnak hizelegtek. A
bolsevista kormány korruptsága, zsarnoksága és nyomorúsága
példa nélkül való. Budapestrl akarták a világot fellázitani Kun
Béláék és Bécsben még most is ebben törik a fejüket. Forradalmi
módszerük és világpropagandájuk segitségével futótzként terjed
a bolsevizmus. Hol itt, hol ott csapnak fel a lángok. Öngyilkosságot követ el az az állam, amely ezt tétlenül nézi.
^

Mig meg nem alakul az antibolsevista világszövetség és mig
minden kulturnemzet vezeti kezet és segitséget nem nyújtanak
egymásnak a szociális világforradalom elháritására, addig folyton ersödik a bolsevizmus világáramlata.
Akiknek szent a demokrácia, a kultúra, az erkölcs, a jogrend,

\

A haladás, a béke, a kereszténység, a tisztességes vagyonosodás, a
szabadság és a liberalizmus uralma, fogjanak össze mind a bolsevizmus ellen, amely nem egyéb, mint a cscselék terrorisztikus
zsarnoksága az egész emberiség felett,
Világ népei egyesüljetek

— a bolsevizmus

ellen!

Az ut a bolsevizmus

felé

Irta

Turi Béla
a Nemzeti Újság szerkesztje,

nemzetgylési

képvisel

Az ut a magyarorszíági bolsevizmiis felé Oroszországt)ól indult ki, ez történeti tény,
magyarországi kpmmunisták, kik
elbb titkos agitációval, késbb vakmer politikai számítással a
magyarországi szociáldemokrata pártot belevitték a proletárdiktatúra véres kalandjába, mind Lenin mellett tanultak, mind ugy
lépték át a magyar határt, mint emissáriusai annak a társadalmi
forradalomnak, mely Oroszországban fizettette meg elször ennek a forradalomnak mérhetetlen és egyúttal vér-diját. Az oroszországi események és az ott támadt pszichózis nélkül tehát nem
,

A

lehet a magyarországi kommünt se megérteni és pragmatice megmagyarázni. Mindazonáltal az orosz métely nem tudott volna elterjedni, a bolsevizmus íáza nem tudta volna a magyar társadalom organizmusát meggyötörni, ha a magyarországi kataklizmás
viszonyok nem disponálták volna e betegség átvételére a magyar
nemzet organizmusát. Kun Béla és társai minden pénze, fanatizmusa és vakmersége hiábavaló lett volna, ha Magyarországot
nem találják olyan bel- és külpolitikai viszonyok között, arnilyenbe
az elvesztett háború sodorta.
Ez ugyan nem kisebbíti a bolseviki vezérek bneit, de az objektív történeti kutatásnál, ha már a bölsevizmushoz vezet utat
keressük, nem lehet elmellzni e történelmi adalékokat sem. A
kérdés tehát meglehetsen komplikált. Pszichológiai, gazdasági
és politikai vonatkozásai vannak, még pedig ugy Oroszországban,
mint Magyarországon.
A pszichológiai okot kétségtelenül az elvesztett háborúval
járó rettenetes depresszióban kell keresnünk. Legalább is alkalmas melegágya volt ez annak az elkeseredett forradalmi akaratnak, mely a bolsevizmust történelmi tény és tényezként dobta
A háborút elvesztette népek betegbele az európai történelembe.
sége ln a bolsevizmus ez ma szinte történelmi megállapításként
hangzik és inkább annak okát lehet kutatni, hogy miért nem tudott minden országban legalább pillanatnyilag is diadalmaskodni,
melyek a háborúban vesztesek maradtak. Az éremnek ezen másik oldala nélkül szinte nem teljes a kép, melyet az utókorra kell
:
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hagyni a bolsevizmusról.
pszichológiai okokba azután ugy kapcsolódtak be a gazdasági és politikai okok, hogy voltaképpen mindenütt együttható tényezkké váltak. Nemcsak idben léptek fel
egyszerre, de egymásra való vonatkozásaikban is.
Oroszország épp ugy, mint Magyarország politikai forradalutján ért el a társadalmi forradalomig, mely a bolsevizmus
történeti karaktere.
Nem volt ugyan soha politikai forradalom,
melynek ne lett volna társadalmi forradalmi jellege is, de a bolsevizmus egész bels lényege szerint társadalmi forradalommá, az
egész társadalom oly mérv átforditásává vált,
annak is készült,
amilyenhez hasonló soha nem volt. És itt kezddik a
Marxizmus szerepe a bolsevizmus elidézésében. Leninéket
Marx nevelte és a marxizmus tette nemzetük olyan végzetévé,
hogy nevük mindenkor nemzetük legvégzetesebb átkaként fog
fennmaradni. A Leninek Marx Írásai mellett vetkzték le minden reális gondolkozásukat. Rajtuk mit sem segített az, hogy
mások másként magyarázták ugyanannak a Marxnak tanait. Azok
számára hiába Íródtak a legmélyrehatóT>b viták és fejtegetések
Marx társadalmi-gazdaságtani elveirl, kik Marxnak dialektikáját és forradalmi elgondolását sajátították el és tették annyira
magukévá, amennyire a dialektika rabja és a forradalmi láz betege lehet valaki. Ök a hegeli dialektikától a materializmusban se
szabadultak meg s immár materialista dialektika lett a Leninek
végzete a politikában is.

mak

—

—

'

A

demokrácia és proletárdiktatúra kérdése közti harc, a)mi a
szociáldemokráciában a legvitálisabb taktikai kérdéssé vált, voltaképpen Leninéknek Marxtól átvett dialektikai módszerében leli
egész magyarázatát. S jóllehet a való élet alaposan rácáfolt
Marx Verehlendung teóriájára, melybl a maga forradalmi álláspontját levezette, ezek a talmudistáknál veszedelmesebb dialektikusok mindenáron ragaszkodtak ahhoz, hogy a szocializmusnak
abból a forradalomból kell megszületnie, melyet az elnyomorodás
szül.
Az elégületlenség tetfokán kell forradalmi taktikával felvetdnie a proletariátusnak, mint uralkodó osztálynak, hogy diktatúrával teremtsen uj társadalmi rendet a kommunizmus alap'
ján.
Ezt a nyomort pedig valóban meghozta mindenütt síz elEzért jött el Leninek napja akkor, midn az
vesztett háború.
els orosz politikai forradalom nemcsak nem hozta meg Oroszország számára a nagyobb nemzeti ert, de egyenesen a katonai leveretésbe és a teljes lezüllésbe döntötte bele.
Lenin még javában irta külföldön vitairatait Kautsky ellen,
hogy bebizonyítsa a marxi dialektika segítségével a proletárdiktatúra szükségességét, mikor az oroszországi második forradalom
egyszerre abba a helyzetbe hozta, hogy ahelyett, hogy a külföldön
a forradalomról írjon, hazamenjen és megcsinálja, amit hirdetett.
nem is szólva az akkor még
A történelmi pillanat kedvezése
Oroszország teljes összeomlására spekuláló német diplomácia végsegítette Lenint abba a helyzetbe, hogy elméjézetes bnérl
nek dialektikájából reális politikát csináljon. Az egyensúlyát

—

—

teljesen elvesztette Oroszország igy vált
kísérleti tárgyává.

egy fanatikus ideológia
Mire össze tudta volna magát szedni, hogy

ellenálljon a bolsevista diktatúrának, már késn vcílt.
Az orosz
autokrácia alatt felhalmozódott anarhisztikus érzés akkora táp-

anyagot nyújtott a bolsevista forradalmi tznek, hogy a gazdasági
krízisbe jutott, legyzött Oroszország martaléka lett ennek a tzvésznek.

A

magyar bolsevisták vezet emberei ekkor már közelbl nézték ezt a mindent felperzsel tüzet. Destruktív gondolkozásuknak kapóra jött e forradalmiság, mely elpusztítani látszott mindazt, amit gylöltek, vagy ami miatt gylölség égett lelkkben.
Kun Béla és társai Leninnek ideológiájára szinte disponálva voltak és a mesternek diaíektíkus gondolkozási módszere még
jobban megragadta önállótlan, felületes és a gyors elsajátítással
bíró, ingatag gondolkozásukat.
Az autokrácia után a proletárdiktatúra valami olyan csattanó példa;ként mutatkozott be elttük a társadalmi evolúció forradalmi utján, melyet Marx kijelölt,
hogy a marxi betknek imádatába merülve véres és gyilkos kézzel
estek neki felépíteni a kommunista társadalmat, hol prófétájuk
szerint a proletárok láncaik helyett cserébe egy egész világot nyerhetnek.

A

világforradalom felszitásának eme vágya indította haza
Béláékat Oroszországból, természetesen Leninek pénzével.
A magyarországi októberi forradalomnak, melyet a politikusok politikai és béke-forradalomnak terveztek, csakhamar olyan
tünetei mutatkoztak, mélyek Kun Béláékban felkelthették a reményt, hogy Magyarországot is bele lehet rántani a proletárdiktatúrába. A helyzet kulcsa voltaképpen adva volt a nemzeti hadsereg szétoszlatásában és a katonatanácsok kezdd uralmában,
hol mindjárt hatalomra tettek szert a szociáldemokrácia legszélsségesebb elemei. Éö Magyarországon is, mint Oroszországban,
szerencsétlenségre összetalálkoztak olyan lelki dispozíciók és bellük fakadt politikai konstellációk, melyek voltaképpen függetlenek voltak egymástól, st a Kun Béláék bolsevista szándékától
Ilyenek volteljesen távolállók és mégis elsegítették céljaikat.
szükségessége.
reformok
a
bels
béke
vágya
és
tak a

felé

Kun

A

háború elvesztésének tudata, mely Bulgária fegyverletételekor szinte villámcsapásként sújtott le, még azok lelkében is nemcsak a különbéke sürgsségét váltotta ki, kik addig ezt a nemzeti
becsülettel összeegyezhetetlennek tartották, de egyenesen felboKárolyinak ily körülmények között sirította a lelki egyensúlyt.
került a nemzettel elhitetni, hogy a teljes leszereléssel kapcsolatos
végzetes hibának
békekérés használhat a magyarság ügyének.
elkövetése tehát voltaképpen a közvélemény assistenciája mellett
történt.
Kun Béláék ezen optimizmus mellett bels örömmel nézvetésük, mint készül el a talaj az
hették, hogy mint érik az
munkájuk számára, melyrl nyílt tudomása se volt a nemzetnek.
St az oroszországi események hirbl való ismerete után alig hitte
valaki, hogy Magyarországon a nép józansága mellett lehetséges

A
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legyen egy idegen és anardhiszfikus ideológiának átplántáláaa és
keresztülhajtása. Magyarországon egészen ismeretlen volt az a
forradalmi tipus is, mely az oroszországi számüzöttekben a külföldön bujkált, keblében hordva egy egész világ gylöletét és habels társadalmi rezája fe'lgyujtásának fanatikus misszióját.
formok szükségessége, ha belé dobták is a földosztás, tehát a ma-

A

gánvagyon megrablásának gondolatát

—

nem

forradalmi vágy-

ból, hanem a magyar gazdasági viszonyok mérlegelésébl keletkeAz egészséges evolúció és nem a romboló revolució eszméje
zett.
Ennek bizonyságát különben maga a komvetett benne lobbot.
münuralom szolgáltatta, mely késbb is nemcsak nem nyert teret

a földmivel és földre is éhes népben, ellenkezleg a kommün gyújtogató keze e területen teljesen tehetetlen maradt. Magyarországon tehát a bolsevista merénylet sikerét tisztán a politikai vi-

szonyok biztosították.

Elször

IS

nagy hamar kitnt, hogy az októberi forradalom
Károlyi és társai semmi-

politikai számítása teljesen hibás volt.

vel se jelentettek több biztosítékot az entente szándékaival

szem-

Magyarország számára, mint azok, akik a háború meginditásában részesek voltak. A nemzet sorsának intézése azonban ekkor már olyanok kezében volt, akik ebbl nemcsak nem vonták le a
'ben

konzekvenciát, hanem személyi megsértettségükben és reménji;elen politikai helyzetükben a bosszúállásra és a legkétségbeejtbb
politikára is hajlamosak voltak.

Magyarországon a politikai viszonyok olyan balra hajlása
után, mint az egyre jobban bekövetkezett, nem az volt tehát a
helyzet, hogy a nyugati értelemben vett szociáldemokrácia elvei
kezdtek a kormányzatban érvényesülni, hanem hogy lesben állt a
szociáldemokrata párton belül és kivül egy egész sisere had, mely
várta, hogy mikor vetheti rá magát a nemzet testére.
Ebben
a hadban azután adva volt Kun Béláék természetes folytatása, mihelyt politikai hatalommá lettek.
Az els pillanatban megvolt az
a szellemi er és képzettség, mély nélkül még proletárdiktatúra se
képes egy ország kormányzatát csak rosszul is elvégezni. Viszont
ennek a tudata szinte még elernyedettebbé tette azt a magyar társadalmat, hivatalnoki kart és mindenkit, a konzervatívabb zsidót
is,
akire a proletárdiktatúra egyik napról a másikra rászakadt
olyan körülmények között, hogy minden preventív intézkedés hiA hadsereg, vagyis jobban mondva
ányzott, st lehetetlenné vált.
a felfegyverzett proletárság. Kun Béláék és a velük tartó szociáldemokrata vezetk, mind Pogány József kezében voltak. A társa-

—

dalom ereje kimerült. A béke vágya mindent megerjesztett. Az
ert jelent szociáldemokrata munkásságnak a tudatlanság bénította

meg

az erejét.

A politikai

ellenállást

maguk

a politikai ha-

talomban részes polgári politikusok adták fel. Minden összejátszott tehát, hogy az Oroszországban embervért megszokott Kun
Béláék az alélt nemzetet vezérkarukkal és segít társaikkal kezdetben vér nélkül lenygözzék.
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Lázadás a jogrend ellen
Irta

Dr. Székács Aladár
közigazgatási biró

A magyar fajt a vele együtt él idegen fajokkal szemben a
legmesszebbmen liberalizmus jellemzi.
A hagyományos magyar vendégszeretetbl és a fizikailag
gyengébbel szemben érzett lovagias kíméletbl fakad a magyarnak ez az si faji tulajdonsága. Nem gyengeség ez tehát, hanem er.
A magyar faj, melynek történelmi hivatása, hogy törökön,
tatáron át egészen a bolsevizmusig Európának védbástyája legyen minden keletrl jöv veszedelem ellen, ezer éven át folytonos
harcokban vérzett a Nyugat kultúrájáért.
Hogy leghihetetlenebb veszedelmek után mindig újból és újból talpra állott s mindig csak a saját erejébl, ennek tudata rendkívüli módon megnövelte saját erejében való bizalmát.

A

háború kitörésekor a nemzetfentartó erk, melyek addig
destruktív politikával szembehelyezkedtek, hadbavonultak, a
nemzetrontó erk pedig a front mögött itthon maradtak.
a.

A háborús gazdasági élet igazságtalanságai a konjunktúrát
hajhászó üzéreket ujabb milliókkal tették gazdagabbá, mialatt a
nemzetfentartó elem vérzett, pusztult s szegényedett.
Az emberek

jogérzését sorsuk kiáltó

egyenltlensége meg-

bomlasztotta.

A

hsi halál, a harctéren szerzett rokkantság^ a vagyon elvesztése hazafias kötelességszámba ment, amit minden kárpótlás
nélkül kellett elszenvedni s ezalatt, mint szintén természetes és
jogos állapotot elnézni a társadalom piszkának: a lelketlen üzéreknek, csaló hadseregszállitóknak,
a kijáróknak és árdrágítóknak
anyagi boldogulását s azt a féktélen heje-huját amelyben az uj vagyonok tulajdonosai tobzódtak.

Ennek az állapotnak mérgez hatása a destrukciónak egy
ujabb hatalmas lökést adott.
A tekintélyeket már sárba rántották, a mindég csak kijátszott
törvény fékez erejét már megtörték, a nemzeti ideálok lélekemel
hatását a nemzeti érzésnek sovinizmusként kigunyolásával tönkreA jogrend bomladozó szervezetét már csak az állam fizitették.
kai ereje tartotta össze.

A
fizikai

teljes felforduláshoz nem
ernek megbomlasztása.

kellett tehát

más, mint ennek a

Ekkor a háborúban kifáradt és a béke után sóvárgó ország
12

eltt a destruktív politika az által igyekezett népszerségre szert
hogy folyton a békét követelte.

tenni,

A

háború tényleg oly fordulatot vett, hogy annak gyors befejezésére nem volt kilátás.
Ez volt ugyanis Európának els háborúja, melyet az általános védkötelezettség alapján vivott.

Ebben a rettenetes háborúban a katonák milliói állottak egymással szemben a földön és a föld alatt, a tengeren és a tengerek
alatt, a föld fölött és a tengerek fölött.

Az

ilyen háborút fegyverrel befejezni nem lehetett.
békét már annyira áhítozta mindenki, hogy felvetették a
kérdést, vájjon a munkásság körében világszerte terjed békemozgalom ersödésével a népeik sorsának intézi nem szorithatók-e
a várva-várt béke megkötésére.

A

Ennek a lehetségnek féltevése volt az oka minálunk is annak, hogy azok az erk, amelyek a szocializmus felforgató törekvését nyomás alatt tartották, kezdtek elernyedni.

A nemzeti alapon álló elemek békevágyukban megfeledkeztek tehát arról, hogy ha a béke érdekében a szocialismussal szövetkeznek s azt maguk fölé engedik kerekedni, a békével nem
nyernek semmit, st azzal a társadalmi és gazdasági rend felfordulását és a nemzeti állam pusztulását idézik el.
A

béke érdekében igy

nálunk is a polgári osztály egy rémunkásságnak, amely az ágyuk elhallgatása után nyomban halált ordított a polgárságra s a háborúval szemben antimilitaristából nyomban militaristává vált, amint
lett

sze fegyvertársa a szocialista

a vörös hadsereggel a saját céljaira viselhette azt.

Ahogy az októberi forradalmi pucscsal a radikalizmus a hatalmat a kezébe ragadta, a háttérbl, ahonnan eddig szította a forradalmat, az eltérbe vonult, mert céljainak leplezésére többé
nem volt szükség a hatalom a kezében volt.
:

A

forradalom szerencsétlen eszközpolitikusa, gróf Károlyi
Mihály, Franchet D'Esperay táboi^nok elé már oly társaságban járult, amely semmiben sem különbözött egy szociáldemokrata deputációtól.
E kétes elemek napfényrejutásával a forradalomról,
mely nemzeti alapon indult meg, pár nap alatt lehullott a lepel.

Az els napon még csak arról volt szó, hogy gróf Károlyi
pártja, mely a parlamentben eredménytelenül küzdött a kormányrajutásért, egy pucscsal szerezte meg a kormány-alakitás jogát.
"Programmom a királyhüség" ezt hirdette az els napon gróf
Károlyi Mihály s az alkotmányos hivatali esküt, kabinetjével
együtt, letette József királyi herceg, a király helyettese kezébe.
Két nap múlva már nem volt "programmja a királyhüség".
Fölmentést kért a letett eskü alól és haladt a köztársaság felé,
ahogy azt neki környezete parancsolta.

Az úgynevezett nemzeti tanács, a forradalmárok gyülekezete,
már nem is a "köztársaságot", hanem a szocialisták nyomása
alatt a "népköztársaságot" kiáltotta ki,

mint

uj államformát.

A

bolsevizmus elhírnökei, a katona- és munkástanácsok már
s a kormány és az úgynevezett nemzeti tanács fölött
hatalmat gyakoroltak.

mködtek

Azonkivül minden községben is alakultak nemzeti tanácsok,
melyek minden községet külön köztársasággá alakították át s nem
engedelmeskedtek sem a kormánynak, sem a különböz országos
tanácsoknak.

A

helyi nemzeti tanácsok megkeztjték

fosztogatását

már a

polgári elem

is.

A

hazaözönlö züllött katonasággal együtt rablóbandákba töA csendrséget elkergették s karhatalmat maguk szerveztek oly elemekbl, melyek addig a csendrségnek a legtöbb gondot okozták. Ennek a rabló karhatalomnak fenntartása cimén a helyi nemzeti tanácsok a birtokos osztályt adókkal
is sanyargatták.

mörülve loptak, raboltak.

A kormány mindezt tétlenül nézte, st a garázda tömeget
amnesztia hirdetésével még bátorította is.
Amnesztiát hirdetett statárium helyett!

Közben a kormány polgári elemei
szétzüllesztett

kísérletet tettek az általuk

hadsereg újjászervezésére.

Ezt azonban a szocialisták és a kormány szocialista tagjai
mindég megakadályozták s kimondották, hogy "osztályhadsereget" nem trnek és hogy a rendet a felfegyverezett ipari munkásság fogja fenntartani.

Az
tént,

ipari munkásság felfegyverzése hamarosan
kapcsolatban a polgári elem lefegyverzésével.

meg

is

tör-

A kormány alól pedig teljesen kicsúszott a talaj. Nem engedelmeskedett az országban senki. A miniszteri fogadótermekben
egymást érték a küldöttségek, melyek különböz szákszervezetek
és érdekvédelmi csoportok ultimátumszer követeléseível zsarolták a kormányt. A jogrend megbomlásával az egyén elhatalmasodott az állam fölött.
A

folytonos forradalmi

gylések között a termel munka

ia

megsznt.

A

Icormánynák a bolsevizmustól már megfertzött politikája
a polgári osztály sanyargatását már ekkor kormányprogrammá
tette. Megkezddtek a középosztályt sújtó különböz requírálások, fleg pedig a lakásrequirálások.

A

egyebe sem maradt, mint otthona,
melyben fásult dermedtségben várta az eseményeket. Elvették
tehát lakását, hogy otthont teremtsenek az Oroszországból beözönl kommunistáknak, akik már megér-keztek, hogy az uralmat az els kedvez alkalommal kezükbe ragadhassák.
polgári osztálynak

Csak arra vártak, hogy a polgárság

teljes lefegyverzése be-

fejezést nyerjen.

Az els
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sikertelen puccsok alkalmával azt tapasztalván,

hogy

mozgalmukkal szemben ellenállást csak a szocialista murdcásság
nem kommunista része tfejt ki, teljesen a munkásságra vetették
magukat.

A
A

többit rövidesen elvégezte az orosz rubel.

kommunizmussal szemben máról-bolnapra megváltozott a
hangulat. A szociáldemokráciát, mely a hatalmat már gyakorolta,
igen könny volt meggyzni afell, hogy az egyszer megragadott
hatalmat csak akkor tarthatja meg, ha a szocializmus legszélsségesebb irányának hódol be, mely nemcsak a polgári elem vagyonának elvételét, de fizikai életének megsemmisítését is hirdeti.

Ennek

folytán a szociáldemokrata párt,

nyon lev tagjai

is,

egynek

st annak

kivételével, máról-holnapra

a kormákommunis-

tákká 'vedlettek át

Ezt az átalakulást a józanabb elemeknél nagyban elsegihogy a jó; béke és az ország területi integritásának biztositása csak a bolsevizmus utján lesz elérhet.
A bolsevizmusnak Oroszországban elért eredményeirl terjesztett kedvez hazugságok még a polgári elem Ítéletét is megzavarták s lehetvé tették, hogy a kormány a gyeplt a proletárdiktatúrának piros-fehér-zöld lobogó alatt adhassa át.
tette az a tévhit,

Azt mondták, hogy az ország fennmaradását csak a bolsevizmus biztosithatja s gróf Károlyi Mihály a hatalmat azzal adta
át a diktatúrának, hogy az ország jövje érdekében "mindenkinek hazafias kötelessége olajat öntni az uj kormányzat kerekeire".
Persze pár nappal késbb Kun Béla már kijelentette, hogy
"fütyül a területi integritásra" s hogy utálja azt a folytonos "nyavalygást" a területi integritás után.

proletárdiktatúra életbeléptével a már csak papiron fennjogrend máról-holnapra intézményesen is megsznt.
A jog helyébe a diktatúra akarata lépett.

A
álló

Mi volt a diktatúra akarata?
Komolyan csak egyet akart, a polgárság vagyonának
lét és fizikai

elvéte-

életének megsemmisitését.

Megjelenték az

öles plakátok:

p7'oletároké\" Mihelyt a minden polgárt egyforfélbomlott és a "vörös rség" lépett a
helyébe, megkezddött az organizált rablás.

"Minden a

mán véd államrendrség

ürügyként a magántulajdon
élete ellen törés pedig abból
polgárság
megszüntetése szerepelt, a
a forradalmi élvbl fakadt, hogy a kisebbség forradalmi hatalma
csak az 'ellenforradalmi többség értelmi vezetségének teljes megsemmisitése utján biztositható.

Az egyik programmponthoz

A

k

is tudtak, hogy minden forraminthogy a
ellenforradalom,
dalomnak természetes halála az
egy ország
mert
ha
csinálja,
kisebbség
forradalmat mindig csak a
többsége a^ar valamit, azt forradalom nélkül máiás elérte.

történelembl annyit

még
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,

Ezért összes propaganda-szónoklataik
dig csak az volt, "halál a burzsoáziára!"

végs akkordja min-

Hogy a magántulajdon eltörlésével csak a létez vagyonokat
akarták elrabolni s a saját céljaikra fordítani? az világosan kitnt
abból, hogy a parasztbirtokot nem kommunizálták, a kisebb kereskedelmi és ipari üzemeket tulajdonosaiknak meghagyták s a családi otthon céljaira szolgáló házakat és a munkásházakat köztulajdonba nem vették.

A parasztságot és a jómódú munkásságot ugyanis kímélték,
mert ezeket nagy tömegüknél fogva nem irthatták ki, megakarták
ket

céljaiknak. Ellenben a polgárság kisebb fizikai
itt tehát már a teljes pusztítást lehetett programmba venni.

tehát nyerni

ert

és

nagyobb vagyont képviselt,

Alapelvük,
gyakorlatban.

a magántulajdon megszüntetése,

igy

-

festett

a

Jogtalan csak az egyik magántulajdon volt: a polgárság vagyona, de a másik magántulajdon, melynek hozadéka kapitalistává csak a jövben fogja tenni tulajdonosát, beleillett a
programmj ukba.

A polgárság kipusztitásánál indokul azt is felhozták, hogy a
kommunista-állam csak munkást ismer.
Azzal azonban már nem tördtek, hogy amidn halált ordítanak a polgárságra, tulajdonképpen elakarnak pusztítani minden munkást, akinek munkája már gazdasági eredményiiyel járt,
ezzel szemben pedig a munkásság részére oly nagy munkabéreket
állapítottak meg, hogy egy uj kapitalista rend gyors képzdésére
ök

maguk

nyújtottak lehetséget.

A

legnagyobb munkabér ugyanis évi 36.000 korona fizetéssel
volt egyenl.
Egy 3 4 tagból álló munkáscsalád összes évi keresménye
tehát 80 100,000 koronára rúgott, oly összegre, melyet eddig
plutokrata vagy hitbizományos mágnáscsaládok költhettek csak.
Mindebbl kitnik, hogy az egész rendszerük nem rültség
volt, hanem célzatos rosszhiszemség.

—

—

k maguk

hogy ezek az ígért munkajók, hogy a munkásság
arra
bérek teljesíthetetlenek s azok
hogy az a forradalváljék,
lehetvé
ezáltal
s
elszédítsék
tömegeit
mi csoport, mely tisztán önz érdekeinek és bnös hajlamainak
kielégítése céljából a hatalmat magához ragadta, mindaddig ha-

Nagyon

jól

tudták

is,

csaik

talmon maradhasson, amig

Ez csak a

önz

céljait elérte.

régi jogrend teljes felboritásával volt elérhet.

Erórt els dolguk volt a bíróságok mködésének megszüntetése.
bíróságoknál likvidáló-bizottságok jelentek meg (két fizikai munkás s egy szellemi munkás, utóbbi rendesen egy zsidó
ügyvédjelölt) s a folyamatban lév bnügyek 83.4%-át megszntársadalmi rendben
tették azon a elmen, hogy a vádlott a régi
bnössé.
okokból
vált
rejl "exogén'*

A
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:

Ezek a bizottságok csak azt nézték, hogy a vádlott milyenfoglalkozású volt s ki volt a bncselekmény sértettje.
Ha tehát egy munkás polgári osztályhoz tartozó embert ölt
meg vagy rabolt ki, akkor az eljárást megszüntették s az iratok
elégetését rendelték el.
meg nem szüntetett ügyeket áttették a forradalmi törvényszékekhez.
Forradahni törvényszék 27 volt a^ országban.
Biráik eleinte a népbiztosság által kinevezett s késbb a
munkástanácsok által választott munkások voltak. Biró lehetett

A

minden

A
A

18. életévet betöltött

munkás.
is mködtek.
sem büntetjoga, sem bnvádi

biróságnál vádbiztosok

bíróságnak

nem

volt

,

per-

rendtartása.

Bncselekmény

volt

minden elégedetlenség a diktatúra

rerir-

cselekményeknek büntetése az

volt,

deleteivel szemiben s ezeknek a

amit a birák fantáziája büntetésként megállapított.
Egy korona pénzbüntetéstl a halálbüntetésig szabadon választhatott a bíróság az összes létez és nem létez büntetési

nemek

között.

Szesztilalom áthágásáért egyszer 15 évi börtönt, egyszer
dorgálást, egyszer a vádlott birtokában lev kékpénznek elkobzását találtam.

A pék megégette a sütésre hozott kenyeret: 1500 korona
pénzbüntetésre és az iparzleti jognak elvesztésére Ítélték. Az
Ítélet indoka: sértett bátyja biró volt a forradalmi törvényszéknél.
V. B. saját 6 hónapos malacát direktóriumi engedély nélkül
mert sem neki, sem a malacnak nem volt mit ennie. ítélet
3 évi börtön.

leölte,

A tanácsköztársaság, vagy a munkásság megsértése s ellenforradalmi íz szavak használata volt a leggyakoribb vád, mert
a forradalmi törvényszék fcélja volt a polgári osztály állandó
sanyargatása s terror alatt tartása.
Halálos ítéletet azonban

ily

cimen nem sokat hoztak, mert

féltek az ily esetek nyilvánosságra hozásától.

Ha

ölni

akartak, a terror-csapatok titokban tették

el

láb

alól a kijelölt szerencsétleneket.

jellemz, hogy a forradalmi törvényszéamdy Ítéleteket végre is
hajtottak, ügyiratok nem maradtak.

Gyávaságukra az

kek

is

által hozott oly halálos ítéletekrl,

A diktatúra bukása eltt a vádbiztosoknak sikerült ezeket az
írásokat egytl-egyig megsemmisíteni.

A bíróság jogérzésére jellemz, hogy amíg a polgári osztályhoz tartozó vádlottakat ártatlan szavakért, amelyek besúgás utján
a rendrség tudomására jutottak, a legkegyetlenebb büntetéssel
sújtották, addig a proletár bnösökkel szemben nagyon is elnézk
voltak.

F. L.-t lopás miatt 2 évi fegyházra ítélték ugyan, de Jancsik
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Ferencnek, a vörös rség országos fparancsnokának protezsáló
levelére nyomban szabadlábra helyezték.
A levél, melyben Jancsik kedélyeskedve ajánlja a törvényszék politikai biztosának figyelmébe az
kedves "proli"-ját, az
iratoknál maradt.
A veszprémi kormányzótanácsi biztos, tehát a régi fispáni
állásnak megfelel állásban lev ember, betört egy lakásba s azt
kifosztotta.

Tetten érték

s ezért

igen önérzetesen csak ezzel védekezett:

"Amit elvettem, azt "burzsujtól" vettem el s kijelentem, hogy a
jövben hasonló esetben ugyanígy fogok eljárni". A veszprémi
forradalmi törvényszék mégis lopás miatt fogházra Ítélte, de késbb Landler belügyi népbiztos az ügyet a budapesti forradalmi
törvényszéknél egyszeren újból tárgyaltatta s itt a fispán ur,
beismerése dacára, "dorgálással" szabadult.
Major István vörös
egy 16 éves gyemíieket a Hvösvölgyben agyonltt, meri engedély nélkül fát szedett. A följelentést

r

egyszeren irattárba

tették.

Megtörtént ugyan, hogy polgárember ellen tett feljelentést
is egyszeren irattárba tettek, pl. a lazításért perbe fogott dr.
Domonkos Gáspár termelési biztos elleni feljelentést. Az aktán
azonban ezt a feljegyzést találtam: "Irattárba teend, mert a
vádlott eljárás közben erszakos halállal kimúlt."
Az a körülmény, hogy sem a büntetend cselekmény, sem
annak büntetése meghatározva nem volt, a bíráskodást az önkény
és a sanyargatás forrásává tette.
Az eljárási jog teljes hiánya a burzsoagyülöl forradalmi
törvényszékek tombolásáiiak teljes szabadságot biztosított.
Eljárási "jog" csak annyiban volt, hogy egy rendelet kimonnyomozás és vizsgálat mellzédotta, hogy a vádlottat azonnal
sével
a forradalmi törvényszék elé kell állitani, mely nyomban,
a szükséghez képest, a szabad ég alatt is ítélni köteles. A vádbiztos indítványt tett ugyan, a bíróságot azonban ez az indítvány
nbm kötötte. Felmentésre irányuló indítvány esetében is a bíróság gyakran hozott kegyetlen büntet ítéletet.
Véd mködhetett ugyan, de a legritkább esetben hallgatták meg.

—

—

Hivatalból kirendelt védként vad kommunista munkások is
mködtek, akik a védelmet ugy fogták fel, hogy rendszerint maguk követelték védencükre a halálos ítéletet.

A ment-tanu, aki vallomásával burzsoa-vádlóttat mentett,
akár'hányszor mint elítélt vádlott hagyta el, illetve már el sem
hagyhatta a bíróság épületét.
Ezért a burzsoa-vádlott sorsa, ha biróság^elé került, rendszerint

már meg

is

volt pecsételve.

A

proletár-vádlott érdekében azonban proletártársai akár-,
hányszor határozottan és fenyegeten léptek fel a bíróságnál s a
bíróságot megfélemlítve, kiszabadították a bajba jutott elvtársat.

A
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tárgyalási
'

jegyzkönyv rendszerint

3

—

4 sor volt csak s
-

az Ítélet ennyi: "Golyó általi halál", minden, de minden indokolás nélkül.

A

•

jegyzkönyv

és Ítélet a legtöbbször alá sem volt írva.
aláírás megbocsáthatatlan "bürokratizmus" lett volna.

Az

Késbben a forradalmi törvényszék hatáskörét úgyszólván
egészen a politikai büncselekménydcre és a tanácsköztársaság
rendeleteinek megszegésére, mint forradalmi bncselekményekre
korlátozták.

Egyéb bncselekmények elbírálását a felállítandó rendes bíróságokra bizták, melyekben szintén munkások ítéltek volna.
Ezeket a bíróságokat azonban fel nem állították s így elállott az a nevezetes helyzet, hogy a tulajdonképpeni
proletárbnöknek lopás, rablás, emberölés, stb. nem is volt bírói fóruma.
Ezeknek a cselekményeknek elkövetése tehát szabaddá vált
:

volna.

Az ellenforradalmi és a hadszintéren elkövetett bncselekményekre pedig rögtönítél bíróságot szerveztek.
Erre nem azért volt szkség, hogy még a forradalmi törvényszékek ítélkezésénél is rögtönösebh bíráskodás létesülhessen,
hanem csak azért, hogy a hóhérbandájával országszerte garázdálkodó Szamuely népbiztos szadista kegyetlenkedéseit mint "hiráskodást" tüntethessék fel.
így nézett ki a "jogrend" a bntet jogszolgáltatás terén.
A magánjogi bíráskodás a munkásügyek és a házassági

ügyek kivételével teljesen szünetelt.
A magántulajdon megszüntetésének volt a "természet.c»s" következménye, hogy a diktatúra garázda elemeinek tényei folytán
a vagyonában kárt szenvedett ember sérelmeinek ne legyen bírói
fóruma.

A

házasságot az egyoldalú bontás lehetvé tétélével s a törgyermek jogállásának a törvényes gyermek jogállásával teljesen
egyenlvé tételével tulajdonképpen ágyassággá
degradálták.
^^énytelen

A "szabad szerelem" lévén az ideáljuk, a házasságot, mint a
nemi együttélés hivatalos bejelentését trték csak meg,
»
Kísérletképpen a leányiskolákban a nemi felvilágosítással
kapcsolatban próbálták ugyan a szabadszerelmet hirdetni, de ezzel oly

felháborodást

váltottak ki a tisztességes

közönségben,

hogy lapjaikban az egész mozgalmat, mint nem hivatalos részrl
eredt, kénytelenítettek megbélyegezni.

Házassági joguk, melynek szabadossága a bigámiák egész
bonyodalmakat teremtett, hogy jogszolgáltatásunk még igen sok ideig fog e kemény
házasságjogi diók feltörésével foglalkozni, amíg e téren a jogrend
valahogyan újból helyreállhat.
légióját hozta létre, házasságjogi téren oly

Minthogy rendszerük

ellen

nemcsak az ép jogérzésü, de a
minden ember is lázongott,

tiszta erkölcs törvényei alapján álló

a vallásos érzés gyengítése is egyik céljuk volt.
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A

papokat minden joguktól, még a választói jogtól is meghogy tekintélyüket a nép eltt aláássák.
Egyházi körmenetben leköpködték a szentséget s a templom
ajtón át belttek a miséz papra.
Els tervük ugyan a tem^plomoknak világi célokra leend rek~
virálása volt, de midn ezt az
szokott módjukon elször hirlapjaik utján megpenditették s látták a keresztény munkásság felháborodását, beérték az egyházi vagyonok fosztogatásával s a keresztény papság gunyolásával és sanyargatásával.
Az egyik fvárosi plébánost, aki megengedte, ihogy proletárhivei a templomot egy oly irás kifüggesztése utján mentesítsék
az akkor fenyeget rekvirálás alól, amely irás szerint a templofosztották,

vallási célokra maguknak rekviráltak, birói
eljárás nélkül börtönbe vetették, heteken át tartották gonosztevk
között s a "beteges öreg plébánost a római kathoMkus proletárasszonyok erélyes fellépésére engedték csak ki a fogságból.
Az ilyenféle esetek nagy száma bizonyította a diktatúrának

mot a proletár-hivek

keresztény gylöl jellegét.
Dacára a nagy terrornak, amelyet minden téren kifejtettek,
a diktatúra céljait még sem volt képes megvalósitani.
A munkát ugy a kommunizált, mint a nem kommunizált üzemekben a munkásság egyaránt beszüntette s a nagy fizetés munkásságra és a vagyonából kiforgatott polgárságra egyaránt a

nyomor zúdult. Hiába volt minden rendelet, minden
minden terror, az állam, rendje tqljesen felfordult.

legsötétebb
erély,

A

diktatúra, dacára a terrorisztikus kényszereszközöknek,
fölött rendelkezett, tehetetlenül nézte rendszerének csdjét. Tehetetlen volt, mert állami rendje nem jogrend volt, hanem
az a jogrend ellen fellázadt s a jog örök szabályaival szembehelyezked önkény parancsán alapult. jog diadala éppen az, hogy jog-

melyek

A

rend nélkül nincs sem jog, sem pedig rend s a joggal szembeh^
lyezked ezt a rendet, mélyet erszak tart fenn, az elnyomott
rendnek elbb-utóbb kitör ereje elsöpri.
így történt most is.
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A

hadsereg szétzüUesztése
és a vörös hadsereg
Irta

Lorx Viktor

,

rezrkari ezredes

Az egykori Osztrák-Magyar Monardiiában a hadsereg volt
az a kapocs, amely a történelmi fejldés folyamán egymással
társult és egymásra szorult heterogén elemeket összetartotta.
hadsereg sokáig ellenállott a bomlasztási merényletnek.
küls
ellenség azonban idvel hatalmas szövetségesekre tett szert.
A véráldozatok óriási mérveket öltöttek; a hadsereg ellátására szükséges anyagkészletek elfogytak; az otthonmaradottak
helyzete mindinkább súlyosabb lett.
Sokan kishitek lettek és mindenki a békét leste.
Mindez, amit az egykori Osztrák-Magyar Monarchia hadseregére vonatkozólag mondottunk
némileg más beállításban
még fokozottabb mérvben állott a hadsereg magyar részeirl is.
Igaz, hogy a nemzeti eszmét a magyar hadseregben az udvari
politika átkos traditiója alapján és a vezet körök csekély elrelátósága folytán nem ápolták. A volt honvédségben még némileg
eltrték ; a volt közös hadsereg magyar részeiben pedig még csírázni sem engedték. Mindennek dacára a nemzeti eszme a háború
folyamán a magyar hadseregben is érvényesült és lélekemel niódon nyilvánult meg. A .hadsereg magyar részei hatalmas módon
képviselték a magyar állameszmét, a magyar államhatalom ere-

A

A

—

—

Aki a magyar állameszme ellen merényletre készült, annak
elbb végeznie kellett a magyar hadsereggel.
És sokan voltak, kik a magyar állameszme ellen törtek. Mind-

jét.

azon nemzetek, melyeknek faj rokonai voltak hazánkban, lesben
állottak, hogy kiszakítsák prédájukat az ezeréves Magyarország
testébl.

A hadsereg volt ezen alattomos ellenség támadásainak leghatalmasabb akadálya; ezt kellett tehát elbb tönkretenni.
Természetesen, hogy ez csak a hadsereg züllesztése révén volt
elérhet, ezt kellett tehát megtenni.
A hadsereg züllesztenének els kísérletei a háború els éveire
nyúlnak vissza. A hadsereg sikereinek korszakában azonban ezen
kísérleteknek nem lehetett eredménye. 1918. június 15-ike a fordulópont. Az Asiagó melletti. és Piavementi offenziva sikertelensége megingatta a hadseregnek a vezetésibe vetett hitét. A végs
sikerben biztosan hiv optimizmus tért engedett a pesszimizmusnak.

A

véres veszteségek tekintélyesek voltak.
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A front elnéptelenedését pótolni kellett a tartalékok azonban
kifogytak. Nem maradt más hátra, mint "a hazatérkkel", t. 1. a
brest-litowski béke után az orosz hadifogságiból kiszabaduló katonáinkkal a hiányokat pótolni. Csakhogy ezen emberek nagy része
veszedelmes tóAiohat szívott magába a bolsevizmus Ilonában.
Ha elképzeljük még, hogy milyen lehetett ezen emberek kedélyálíapota, kiknek a hadifogság viszontagságai után alig pár
heti szabadság jutott és azután igmét a frontra kényszerültek
visszatérni, hol sok volt a baj, de igen kevés az élelem, be kell látiliunk, hogy a hadsereg elleni aknamunkának fogékony talaja volt.
front mögötti alakulatok lettek legelször megmételyezve.
Az utolsó idkben a frontra kiküldött tiszti sarjadék silánysága is hozzájárult a hadsereg bomlasztását célzó aknamunka sikeréhez.
nagy tiszti veszteségek folytán a tisztikar kvalitás tekintetében is állandóan rosszabbodott; de valóságos csapás volt, hogy
a hadvezetség az utolsó idkben szinte tömegesen zúdította a had;

A

A

seregre tiszti sarjadékul az olyan elemeket is, melyek senlmi teerkölcsileg
kintetben sem feleltek meg magasztos hivatásuknak
pedig olyan mélyen állottak, hogy a korrupciót mindenütt meghonosították, a tisztikar erkölcsi makulátlanságát bemocskolták
és a háborúban nagy nehezen szerzett teikintélyüket aláásták.
így volt elkészítve a talaj, midn 1918. szén a hadsereg ellen
nyiltah is megkezddött a bels ellenségek támadása.
Balkán front összeomlása adta meg erre a jelt.
"ELVESZTETTÜK A HÁBORÚT!" volt az a rémes jelszó,
amely megingatta az alapot, amelyen a hadsereg fegyelme felépült, amelynek eddigi csodálatos eredményeit köszönhette.

—

—

A

''HAZA,

MERT A HAZA VESZÉLYBEN VAN!"

volt a

nemzet ellenségei most r^-feküdtek a hadseregre.
Nem lehet tehát csodálkozni, hogy egyrészt az ember nemzeti
érzését, másrészt pedig önfenntartási ösztönét legersebben megkapó eme két gondolat megingatta a katona hitét és bizalmát elöljelszó, amellyel a

járóiban.
felé, midn a küls ellenség is megkezdte támahónapok óta készült, midn Ausztriában az uralkodó végzetes manifesztuma foljrtán felbomlott minden államkötelék, midn a Monarchiának egyes népei nyiltan átpártoltak azok-

Október vége

dását, amelyre

hoz, kik ellen eddig harcoltak, a magyar állameszme legádázabb
bels ellenségei is elérkezettnek látták az idt az utolsó rohanóra:

MEGCSINÁLTÁK A FORRADALMAT.
MEGCSINÁLTÁK HAZUG, HAZAFIAS FRÁZISOKKAL,
MEGCSINÁLTÁK A FÜGGETLEN, ÖNÁLLÓ MAGYARORSZÁG JELSZAVÁVAL, AMELLYEL A TÁRSADALOM
SZÉLES RÉTEGEIT IS, ST A NEMZET EGYES VEZÉRÉIT
IS FÉLREVEZETTÉK.
A nemzet legjobbjai pedig félreállottak — és ez volt a nemzet
veszte.

Igaz, megvalósult az önálló
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magyar hadsereg, de másnap

már gyalázatba

midn

kergeti Linder, az

els magyar hadügyminiszter,

elrendeli az általános fegyverletételt és

"NEM AKAROK KATONÁT

pár nappal késbb

a
LÁTNI!" hirhedt felszólalásával
feltartóztathatatlanul szétbomlasztja.
Mert semminek sem volt oly destruktiv hatása a hadiseregre,
semmi sem hozott nagyobb bajt a nemzetre, mint az átkos emlék
Linder ezen herosztrateszi ténykedése. Hogy alkoholmámorban
tette, ez a hatáson nem változtatott semmit.

A

magyar hadsereg számtalan fegyelmezett és teljesen felszerelt csapata ért 4 évi viszontagságos harcok, súlyos megpróbáltatások és fárasztó, meg bonyodalmas utazásoik után hazájába.

De itt nem a honfitársak köszönete és hálája, nem a hitvea
ölel karja és a gyermek örömrivalgása fogadta, hanem önz forradalmi agitátorok tömege, kik a legaljasabb besugásokkal, a legképtelenebb híresztelésekkel tisztjeik ellen lázitották a legénységet és hihetetlen gyorsasággal szétugrasztották a parancsnokaikhoz a legteljesebb bizalommal ragaszkodó csapatokat is.
És a vezet körök mindezt nemcsak trték, hanem
len cinizmussal helyeselték,

st

érthetet-

elsegítették.

A "nemzeti vívmányokat" már nem hangoztatta
"FORRADALMI VÍVMÁNYOK MEGVÉDÉSE" lett a

senki;

a

jelszó.

Nagyon jól tudták a "forradalom vívmányait" félt körök,
hogy a hadsereg, mint az államhatalom támasza az egyetlen tényez, amely a törvényes rendet megint helyre állithatná és azért
megindult az általános hajsza a hadsereg ellen.
Ez idben lép eltérbe POGÁNY JÓZSEF, ez a vasakaratu,
óriási munkát biró és végz, a legocsmányabb tettl sem visszariadó gazember.
Ez a vampir Kéri Pállal együtt hálójába keriti Károlyi Mihályt, ezt a félkegyelm, degenerált grófot, kit a forradalom nemzetvezérévé avatott, anélkül, hogy erre bármily tekintetben rátermett volna, kinek szellemi korlátoltságánál csak a nemzet traditiói
elleni féktelen gylölete volt nagyobb.
Károyi, Linder és Pogány átkos triumvirátusa okozta a hadsereg teljes szétzüllését. Károlyi fleg a romboló munkák szankcionálásával ártott s inkább a bamba néz szerepére szorítkozott.
Annál tevékenyebb volt Pogány.

Mint a

BUDAPESTI KATONATANÁCS ELNÖKE

összes katonatanácsok kormánybiztosa

párját

és az
ritkító agitációit

Kaszárnyákból-kaszárnyákba sietett és ott szinte mesa katdhákba az osztálygyülölet csiráját. "Mindenkinek egyenl politikai jogot" jelszó örve alatt belevitte a pártpolitika szenvedélyét, a viszályt és gylölködést a kaszárnyába és
teljességgel kicsavarta a tisztikar kezébl a befolyás azon maradványait is, amelyek az utolsó hetek viharai után még megmaradtak és amelyre parancsnoki jogaiknak gyakorlására feltétlenül
szükségük volt.
A meglehets gyors egymásutánban következ hadügyminisz-

fejtett ki.
teri

módon beoltotta
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terek vagy nem ismerték fel Pogány üzelmeinek
nem tudták azokat megakadályozni.

veszélyeit,

vagy

Barta hadügyminiszternek a politikai pártoknál nem volt
annyi befolyása, ihogy Pogány ellen felléphessen,
birta rá Pogány, hogy a bizalmiférfi rendszert a hadseregben is meghonosítsa
Pár nappal reá Pogány a helyrség egyes fegyveres csapatainak a hadügyminisztérium elé való tüntet és fenyeget felvonu-

t

lásával megbuktatta Bartát.

A csapatoknak fenyeget felvonultatása legmagasabb elöljárójuk ellen oly nóvum, amely a fegyelem megmaradt kis foszlányait

is

teljesen tönkretette.

Bartát a hadügyminiszterségben gróf Festetics követte, de
nem tudott beleilleszkedni a kiélezett viszonyokba; pár heti veris alattomos aknamunka révén Pogány
gdés után távozott,
buktatta meg.
Festetics utódja Böhm lett; az els szociáldemokrata a magyar hadügyminiszteri székben, kit a forradalom a teljes ismeretlenségbl a hadügyi államtitkári méltóságba emelt. Vér'beli szociáldemokrata volt, de mint államtitkár a mérséklet utján haladt.
Mint miniszter eleinte függetleníteni akarta magát, a katonatanácsnak mindenható kormánybiztosától, azonban csakhamar Pogány vizében evezett és tagadhatatlan képességeit, meg nagy inunkaerejét nem a nemzet érdekeinek szentelte, hanm a VÖRÖS

t

HADSEREG MEGTEREMTÉSÉRÉ FORDÍTOTTA.
Február vége
tekintélye ellen.

felé

Pogány az

utolsó

rohamot

intézi

a tisztikar

KIERSZAKOLJA UGYANIS, HOGY A

CSA-

PATOK MAGUK VÁLASSZÁK MEG TISZTJEIKET. Nem
.

kell

magyarázni, hogy mit jelent ez hisz mindenki beláthatja, hogy a
forradalmi mámorban lev legénységnek esze ágában sem volt
olyan parancsnokokat választani, kik rendet, fegyelmet és a kö;

hü teljesítését követelték.
Különben a hadügyminiszterek már elre gondoskodtak arhogy a hadsereg megfosztassék legtapasztaltabb és legmeg-

telességek
ról,

fontoltabb vezetitl.

Már

a Barta-éra alatt nyugdíjaztattak az idsebb tábornokok
megkoronázta a tömegnyugdijazásokat azzal,

és ezredesek.

Bhm

MINDEN TÁBORNOKOT ÉS EZREDEST NYUGDÍJAZOTT. A rendfokozati különbségekkel nem tördött, igy pl. Moór

hogy

fhadnagyot kinevezte Budapest városparancsnokává.
Március 21-én kikiáltották a proletárdiktatúrát. A hadsereg
szempontjából ez tulajdonképpen csajc a már fennálló helyzet
megersítése volt. Pogány már decemberi agitációi közben hangsúlyozta, hogy "a tisztek kiváltságainak meg kell sznni; minden
tiszt örüljön, ha egy köztársasági katona megtiszteli azzal, hogy
egy asztalhoz ül vele."
tartalékos

A tisztek kiváltságai, jogai tényleg meg is szntek és már
csak külsségekben nyilvánultak meg. Természetes azonban, hogy
a külsségeknek is meg kellett sznni: rendfokozati jelvények hordása fbenjáró bnné vált, mely az illetnek életébe kerülhetett.
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A

forradalmi kormány pár nappal a "nem akarok katonát
csakhamar belátta, hogy az államhatalom
nem lehet hadsereg nélkül és mindent megkísérelt használható
ha4sereg megteremtésére.
Elször kilátásba volt helyezve, hogy a tényleges tisztek és
továbbszolgáló altisztek a csendrségnél teljesítsenek szolgálatot.
Amennyiben azonban a belgrádi fegyverszüneti egyezség szerint Magyarország hat gyalog- és két lovas hadosztályt állithatott
fel, a hadügyminisztérium hozzálátott ezen seregtestek azonnali
megszervezéséhez. Még Barta újonnan behivta az öt legfiatalabb
évfolyamot. Azonban az eredmény siralmas volt, CSAK MUNKAlátni", elhangzása után

KERÜL, SELEJTES ELEMEK JELENTKEZTEK, A

viszo-

nyok csak azon csapatoknál voltak kedvezbbek, ahol az ellenség
által megszállott területeken lakó
és a megszállás miatt hazájukba vissza nem tér^het
katonák összessége jelentkezett szol-

—

—

gálatra.
Ott, ahol az egyes
záló,

veszeked

és

idsebb

tisztek fáradozásai révén a politi-

követeldz fegyelmezetlen társaság "csapattá"

kezdett átvedleni, ott csakhamar megjelentek a katonatanács kormánybiztosának lelketlen agitátorai, kik hangos vádaskodásokkal és Ígérgetésekkel lerombolták azt, amit a tisztek nagy fáradsággal fölépítettek.
katonatanács agitátorainak kezes segíttársa volt sok éretlen, szájhsköd, de kötelességét sohasem teljesít tartalékos tiszt
és tisztjelölt, kik a Galilef vagy más nemzetietlen körbl származván, nem tudták felfogni, hogy a nemzet érdeke mást is követel'

A

mint állítólagos "forradalmi vívmányok" megvédelmezését.
Látván, hogy az öt legfiatalabb évfolyam segítségével az akkori viszonyok közt lehetetlen megfelel csapatokat teremteni,
Barta hadügyminiszter "riadó alakulások" címén tényleges tisztek
és továbbszolgáló altisztekbl álló megbízható csapatokat akart
het,

szervezni.

Még mieltt a szervezés megindult volna, Pogány neszét vette
a dolognak, finom szimatjával azonnal megérezte, hogy ezen alakulatok esetleg kicsavarhatják a hatalmat kezébl, "ELLENFOR-

RADALOMNAK" minsítette e szerény kísérletet és
val ELKERGETTE A HADÜGYMINISZTERT.
Több medd kísérlet után végre Bhm február

hü

csatlósai-

,

közepe felé
egy hat gyalogos hadosztályból és a székelykülönítménybl álló
"ÖNKÉNTES HADSEREG" megszervezésére adott ki rendeletet.
Alig, hogy a szervezés munkája megindult, meglepetésszerleg kikiáltották a proletárdiktatúrát.

MEG KELLETT TEREMTENI A

'VÖRÖS HADSEREGÉT.*

A proletárok öntudata nem abban nyilvánult, hogy a vörös
hadsereghez jelentkezzenek.
kit küPogány, az újdonsült "HADÜGYI NÉPBIZTOS",
annakidején
lönben pár napi mködése után "az utca", melyet
Barta hadügyminiszter ellen fölvonultatott, hasonló módon csúfougy segített, hogy az öt legifjabb évfolyasan megbuktatott,

—

—
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.mokból még a csapatoknál Ipv mintegy 50,000 ember és az önkéntes hadsereg éppen csírázásnak indult magjait
mintegy 5000
vörös hadseregnek átníinsitette.
embert

—

—

'
Hozzájuk csatlakozott még A VÖRÖS RSÉG.
De mindez nem volt elég.
Hisz a proletárdiktatúrát sok ve-

—

szedelem fenyegette, féken kell tartani az ''ellenforradalmárokat,"
akik ellen néhány elszánt és mindenre képes terroralakulat is elegendnek bizonyult, de számolni kellett a Sziövetséges és Társult
Hatalmak támadásával is.
Hisz a Szovjet-kormánynyal szövetkezett proletárdiktatúra nyilt hadüzenet volt a "Nyugat"-nak.
A húsvét nagyszombatján tartott munkástanácsban nagy lelkesedéssel hozták a határozatot
"MINDEN PROLETÁRNAK

—

:

FEGYVERT KELL FOGNI A PROLETÁRDIKTATÚRA

VÉ-

DELMÉRE."
Elrendelik a védkötelezettséget és a szakszervezetekre bizzák
a sorozások elkészítését, a lajstromozást.

A dolog nem halad, ELLENBEN A VÖRÖS HADSEREG
MEGFELEDKEZIK PROLETÁR ÖNTUDATÁRÓL ÉS SZÉJJEL FUT. Május

2-ikán van a krízis tetpontja. Csak .azonnali semég meg a szerencse kockáját. Elhatározták a
gyári munkásezredek azonnali szervezését és tényleg már másnap
menetkész néhány munkászászlóalj.
gítség fordithatja

Ez

volt a vörös hadsereg szervezésének kulminátíója.

*

Azután a szervezés sehogysem akaA haladni, amin az általános védkötelezettség kihirdetése (melynél a "burzsuj" természetesen csak fegyver nélkül alárendelt szolgálatra használható ki)

sem

lendített.

Egészben véve azonban mégsem szabad lebecsülni a vörös
uralom alatt folyt szervezés eredményeit.
Juliig hó 20-án a románok elleni támadás eltt 157 zászlóalja,
119 géppuskás százada, 12 lovas százada, 104 ütege,, 11 mszaki
és 9 repül" százada volt a vöi"ös hadseregnek.
A papír adatai szerint a harcoló létszám 75,000 puskából, 958
géppuskából^ 1270 kardból, 387 lövegbl és 35 repülgépbl állott.
Az élelmez létszám meghaladta a harcoló létszám négyszeresét.

Ezen erk 4 hadtestbe voltak összefoglalva.
A IV. hadtest Budapest hely- és védrségét képezte és a vasés fleg karhatalmi céloknak szolgáló
munkásokból toborzott

—
— 9 vasas hadosztályból, a

régi. rendrséget, csendrséget és vedrséget pótló vörös rhadosztályokból és a hidfosztályból állott.
Ezen csapatokból csak kisebb részeik és csak átmenetileg kerültek

a frontra.

A

többi hadtest a hidrákéit sereghez tartozott, a hadrend
a helyzet követelményeinek megfelelen gyakran változ-

részletei

A HADRAKELT SENÉHÁNY ÖNÁLLÓ DANDÁR-

Általában azonban mondhatjuk, hogy
REG 8 HADOSZTÁLYBÓL ÉS

tak.

BÓL ÁLLOTT.
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Számra tehát egészen tekintélyes volt "a vörös hadsereg", de
ennél kisebb volt erkölcsi értéke.
Igen kicsi azon csapatok száma, melyek nem széledtek szét az
még kisebb azoknak száma, amelyek becsülettel

olso lövésekre és

harcoltak.

A vörös hadsereg harcait a hajdani magyar csapattestek hsi
küzdelmeivel összehasonlítani pedig egyáltalán nem lehet.
Harcon kivül is a vörös hadsereg fegyelme eleinte minden
kritikán alul volt; nem érdemelte meg a "hadsereg" jelzt, mert
csak FOSZTOGATÓ
lehetett elnevezni.
Csakhamar belátták a helyzet akkori urai, hogy ily csürhével
nem lehet háborút viselni é^ minden módon igyekeztek a csapatoknál a fegyelmet meghonosítani.
Minden képzelhet módon igyekeztek tapasztalt és talpraesett tiszteket parancsnokul megnyerni. A "bizalmi rendszert" és
az esküdtszékeket
Pogány ezen legfontosabb "forradalmi vív-

BANDÁNAK

mányait"

—

—

eltörölték.

A

politikai megbízottak hatáskörét a legmesszebbmenleg
korlátozták; a parancsnokok fegyelmi, fenyit hatalmát visszaállították, valamennyi parancsnoki fokozat -részére jelvényt állapítottak meg, ami tulajdonképpen a régi rendfokozati jelvények
leplezett elismerésével volt egyértelm.
Nem is maradt el az eredmény; a csapatok fegyelme megjavult.
az irógép-vigécbl átvedlett hadseregparancsnok
kérkedett is avval, hogy a világháborúban a régi cs. és kir. armádiában nem volt különb fegyelem, mint az "" csapataiban.
De ez a látszólagos fegyelem küls máz volt. Hogy a harcban
miképpen viselkedtek a csapatok, azt már említettem. Érdekes és
jellemz azonban az a jelenség is, hogy a harcok eltt mennyire
elnéptelenedett a front. így pl. a románok elleni támadás eltt a
hadrend adatai szerint a hadsereg 75.000 puskából állott ebbl a
harctéren azonban kevesebb, mint 20.000 puska mködött, dacára
annak, liogy a hadvezetség minden egységet bevetett a harcba.
A hiányzó 55.000 puskából körülbelül 20.000 Budapest védrségéhez^tartozott, a többi "ellógott."
Még a vezérékrl néhány szót.
Bhmöt, az els hadsereg parancsnokát és késbb "hadseregfparancsnokát" már jellemeztem.
Közvetlenül a románok elleni támadás kezdete eltt visszalép
pett és helyét LANDLER, "Kassa felszabaditója" vette át.
Mint a III. hadtest parancsnoka, láthatólaig JULIER vezérkari fnökének befolyása következtében okos mérsékletet tanúsított es hajlandó volt csapatainak nemzeti jelvények hordását megengedni, amit azonban Kun Béla, a proletárdiktatúra lelke és szel-

—

Bhm —

;

lemi feje, megtiltott.

Landler hadseregfparancsnoki tevékenysége

említést

sem

érdemel.

Mint hadtestparancsnokok Landleren kívül VÁGÓ,
és

BOKÁNYI
Mind

a*

POGÁNY

szerepeltek.

három katonai analfabéta

volt,

szerepük a "reprezen-
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tátióra" és csapataik lelkesitésére, buzditására szorítkozott, amire

mint kipróbált néptribunok kell befolyással birtak.

A

katonai hadmveletek tervezése, elrendelése és végrehajtása teljesen a vezérkari fnököik dolga volt.
vörös hadsereg els vezérkari fnöke,
ezredes intelligens, képzett, mérhetetlen becsvágyu tiszt volt, ki a vörös hadsereg konszolidációjánál igen eredményes mködést fejtett ki és a csehek elleni hadmüveleteknél
néhány botlástól eltekintve
*
a vezetésre való rátermettségét is bebizonyította.
románok elleni offenziva kezdete eltt Stromfeld ezredes
megvált a hadsereg vezérkari fnökségétl; utódja JvMer alezredes lett, ki a Miskolc Kassa-i hadmüveletdkben kiváló hadtest
vezérkari fnöknek bizonyult.
Komoly, nagytudásu, korrekt gondolkodású, kötelességét
mindig hiven teljesít katonának ismerte mindenki.
Vállalkozását nem koronázta siker, de ez nem lephet meg senkit, aki a vörös' hadsereg csekély harcoló létszámát és még csekélyebb harci értékét ismerte, mert hiszen a siker katonai elfeltételei teljességgel hiányoztak.
hadtest vezérkari fnökök közül a már emiitett Julier alezredesen kivül nagyobb szerepe csak Farkas alezredesnek, az I.
hadtest vezérkari fnökének jutott, ki kevés szerencsével vezette
a Szojnok melletti átkeléssel kapcsolatos hadmüveleteket és a románóknak olcsó babérokra adott alkalmat.
Az elbbi fejezetbl kiviláglik, hogy ugy az októberi forradalom, mint a márciusi szociális felfordulás tulajdonképpen nem

A

STROMFELD

—

—

A

—

A

tömeg szenvedélykitörésnek müve, hanem egy nemzetellenes
alattomos és raffinált aknamunkájának eredménye. A tömegek a mozgalom vezeti által csak késbb állíttattak szolgálatukba "a forradalom vívmányainak megvédelmezésére."
Mindkét mozgalom hangzatos, hazafias jelszavak jegyében
indult ugyan meg, de valójában már az októberi forradalom is
volt a

'tnaffia

nemzetietlen, st nemzetellenes volt.
tisztikar teljesen távolállott a mozgalomtól, annak kitörése
a tisztikar zömét tökéletesen meglepte.
Ez az elbb mondottak után talán sajátságosan hangzik, de

A

tagadhatatlan tény, hogy ugy a hadügyi, mint a honvédehni minisztériumban a forradalmat megelz napon a csehországi és jugoszláv forradalmi események dacára nem számoltak nagyobb

mozgalommal.
Felvetdik a kérdés, hogy a tisztikar, mint a fegyveres er és
a törvényes rend támaszának vezetje, miért nem tett kísérletet a
forradalom megakadályoztatására ?
Az okot a forradalmi nemzeti köntösben és abban a dönt kö-.
rülményben kell keresni, hogy a forradalom csakhamar megkapta
a vezetkörök approbátióját.
A Hadúr feloldja a tiszteket a neki tett eskü alól; a honvédelmi miniszter a rendes külsségek között átadja a minisztériumot az els magyar hadügyminiszternek, a csakhamar oly hírhedtté vált Línder-nek a honvédfparancsnok ünnepélyesen meg;
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Nemzeti Tanácsra. Mind jelenségek, ame.
lyek megakdályozták azt, hogy az ellentállásnak még csak a gondolata is megfogamzék.
Mindnyájan abban a téves hitben voltak, hogy bekövetkezett
az a forradalom, amely minden élveszett nagy háború következménye. Mindenki hálát adott a Gondviselésndc, hogy a nagy át~
alakulás oly simán, vérontás nélkül történt meg. Nem látta senki,
hogy ez csak egy nemzetietlen maffia aknamunkájának müve.
esketteti a tiszteket a

Késbb, midn

kiderült, hogy a nemzeti köntösbe milyen mozburkolódznak
már kés volt; ekkor már meg volt
mozgatva a tömeg.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a tisztikar legnagyobb
és legkiválóbb része a harctéren volt, honnan apránkint és a katonai összeomlás következtében morálisan teljesen összetörve ér-

gató

erk

—

kezett haza.

A
dacára

—
depressziójuk
— odaadó munkával fáradoztak azon, hogy a forradalom

tisztikar megfontolt, higgadt elemei

lelki

nyomán keletkezett zrzavarban rendet teremtsenek.
Egy feltn jelenségrl kell még megemlékeznem: számos
tisztnek a szociáldemokrata pártba való belépésérl. Igen sajnátartom, amely a tisztikarban mélyreható
szakadást idézett el.

latos eltévelyedésnek

,

Mentségül szolgáljon, hogy a tényleges tisztek szakszervezete
volt az egyedüli hely, ahol a tiszek gyülekezhettek, szervezkedhettek, mert semmiféle más tiszti egyletet a katonatanácsok mindenható kormánybiztosa nem trt meg. Kiemelend az is, hogy ezen
szakszervezet a politikai szociáldemokrata párttal semmiféle öszszefüggésben nem volt, hogy tagjai a szociáldemokrata párt életében nem vettek részt, st hangsúlyozandó, hogy a szociáldemokrata párt ezen szakszervezetet el nem ismerte és késbb fel is
oszlatta.

Láttuk, hogy Magyarország hajója az októberi forradalmat

követ hónapokban feltartóztathatatlanul a bolsevizmus felé evezett. A be nem avatottak feltnnek fogják találni, hogy a tisztikar a proletárdiktatúra kikiáltása alkalmával nem tett kísérletet
ezen rendbontó, államfelforgató merénylet megakadályozására.
Ers a meggyzdésem, hogy erre nem volt meg a mód. A
felfordulás a tisztikart teljesen lethargikus állapotban találta.
A tisztikar kezébl, ekkor már ki volt csavarva minden hatalmi
eszköz; a tiszteik tekintélye a legénység eltt teljesen le volt törve,
ugy, hogy a tisztikar

mködése

teljesén

meg

volt bénitva.

Vezetje a tisztikarnak nem volt; hisz az intéz körök idejekorán gondoskodtak arról, hogy a vezethelyen vagy jellemtelen
bábok, vagy olyanok legyenek, kik a politikai radikalizmus felé
'

hajlottak.

Tény az, hogy a hivatásos tisztek közül sokan tettek a tanácsköztársaságnak szolgálatot, de ezt nem szabad a bolsevizta érzelmek fokmérjének tekinteni, mert az egészen más motívumokra
vezethet vissza.
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i

;

A tisztek megtévesztése tekintetében jellemzk Szántó hadügyi népbiztos a tisztekhez intézett ezen szavai is "politikai csatlakozást nem kivánunk, a tisztek lehetnek royalisták is, csak dolgozzanak".
:

A

hazafias felbuzduláson kivül egyeseket kétségtelenül a
is késztetett a bolsevikiek szolgálataiba, mert igen jól
tudták, hagy nyugodt fejldés korszakában kevés kilátásuk van
olyan magas állásokba jutni, mint a vörös hadsereg keretein belül.

becsvágy

Másokat a terror, a szolgálat megtagadása esetén saját személyük vagy családjukat fenyeget veszedelem befolyásolt.
A legtöbbnél azonban az a meggyzdés volt az inditó ok,
hogy jobb, ha helyükön maradnak, illetve parancsnokságokat vállalnak, mert különben a legselejtesebb elemek, az utca söpredéke
kerül vezet állásokba, ami a nemzet javai még nagyolbb rombolásának és a nemzet legjobbjai mérhetetlen szenvedéseinek lehetett

volna kútforrása.

A vörös hadsereg fogyatékai nagyok voltak, a pótlás pedig
elenyészen csekély. Ez annak tulaj donitható, hogy a szervezést
vezet vezérkari tisztek a pótlás komplikált munkáját nem a gyakorlott póttestekre, hanem a teljesen tájékozatlan munkástanácsokra és szakszervezetekre bizták, melyek nagy hhóval, de igen
csekély eredménynyel dolgoztak.
"hadseregföparancsnok" kifakadásaiból tudjuk, hogy
tehát a vörös hadsereg megszervezésének harmajúlius végéig
a pótlás csak 7 százalékot tett ki, holott a
dik havának végéig
világháborúban az egyhavi pótlás is ennek három-négyszerese volt.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a tisztikar egy tekintélyes része élete veszélyeztetése árán is kivonta magát a szolgálatból és Szegedre menekült, ahol lelkes hazafiak lerakták a Trmgyar
nemzeti hadsereg alapkövét.

Bhm

—

—

A

proletárdiktatúra kikiáltása egyúttal hadüzenet.
budaaz entente kiküldöttjének
az entente a román
pesti missziója eredménynyel nem járván,
hadseregnek megengedte az elnyomulást.
^
Április 16-ikán megkezddött a román támadás.
A vörös csapatok sehol sem fejtettek ki nagyobb ellentállást
az els lövések után a proletáröntudat a futásban nyilvánult meg..
Két nappal késbb a Szinérváralja—Zilah— Csúcsa-vonalból

Smuts angol tábornok

—

—

támadó románok már Királyháza—Szatmárnémeti—NagykárolyÉrmihályfalva

—Élesd vonalat érték

el.

Bhm

átvette a "keleti hadseregparancsÁprilis hó 21-ikén
sem vezérkari fnökének fáraagitációja,
sem
az
de
nokságot",
dozása nem tudták a vörös hadsereg futását és bomlását megakadályozni.

^

11

^

í

•

egyedül Nyíregyháza mellett fejellentállást és emlitésreméltó
szivósalbb
tettek ki a csepeli vasasok
tevékenységet.
megmozdulÁprilis 27-ikén a cseh és jugoszláv csapatok is

Komoly harc

sehol

tak, anélkül azonban,
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sem

volt,

hogy

komolyabb akciót csináltak volna.

Másnap a vörös

csaipatok nagyrésze

—

már a

Tisza nyugati partjára

mely napot Budapesten a proletárság tünmájus l-én
már nincs vörös csatet pompával és lármával ünnepel meg
pat a Tisza keleti partján, másnap Szolnok is a románok birtokába
hátrál;

—

jutott.

A hadseregparancsnokság elveszti minden reményét és a románoktól fegyverszünetet kér.
Mindenki a proletárdiktatúra bukását várja, Kun Béla azonban'' a május 2-iki munkástanácson uj életet önt a lelkekbe.
Szolnok ellen nagy ellentámadást intéznek és visszafoglalják
az üres várost, mert román nincs benne. (Elz nap egy járr
járt ottan, de még az ellentámadás eltt visszatért a Tisza keleti
partjára.)
Hogy meglegyen a kell hadi "zsákmány", a vörösök
Szolnokon összefogdossák az összes "ellenforrad'almár"-okat és
közülük sokat kivégeznek.
A vörösek kikürtölik a nagy hadi eredményt és büszkén hirdetik, hogy visszaverték a románok nagy támadásait, pedig valójában nem történt más, minthogy az entente megtiltotta a románoknak a Tiszán át való további elnyomulást.
A vörös hadsereg lélekzethez jut és meg kell hagyni, hogy a

—

nyert idt

kitnen

használták

ki.

A munkásezredek gyors szervezkedése által uj tápot adtak a
vörös hadseregnek. Szigorú rendszabályok, jó és bséges élelem,
meg fáradhatatlan, célirányos propaganda révén a szétbomlott
csapatoknál helyreállították a fegyelmet.

A

"
konszolidációt lényegesen elsegítette az, hogy számos tapasztalt tiszt került szaktudás nélküli, harc eltt szájhsköd, de
harcban tehetetlen "elvtársak" helyett a csapatok élére.

Tekintve, hogy számolni kellett azzal, hogy a vörös hadseregnek egyszerre több fronton kell harcolnia, az egységes vezetés biztosítása érdekében Kun Béla Bhmöt "hadseregfparancsnokká"
nevezte, ki viszont Koint helyettesévé avatta.

A román

"hadjárat" közben a vörös csapatoknak a csehekkel

néhány csetepatéjuk, amelyeknél kitnt, hogy a cseh csapatok harci értéke rendkívül csekély, a vezetés pedig kapkodó és teis

volt

hetetlen.

A gazdasági okokból nélkülözhetetlen^ salgótarjáni bányavidék biztosítása érdekében ugy is szükségesnek tartotta a vörös
hadvezetség, hogy a cseheket onnan északi irányban visszaszorítsa.

A hadászati kombinációk alapján a vörös hadsereg fparancsnoksága sikert remélhetett egy a csehek ellen intézett offenzivátói.

A vörös hadvezetség tehát elejtette a Duna-Tisza között
szándékolt támadás eszméjét és minden elkészületek nélkül megtámadta a cseheket.
A siker teljes volt. A csehek hasonló módon viselkedtek,
mint néhány héttel elbb a vörös csapatok: az els ágyulövések
után elszéledtek.
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Május 18-ikán kezddött a támadás, 22-ikén Miskolcot foglalták el a vörösök, június 1-én Kimaszombatot vették birtokukba és
június 6-ilkán már Kassán tartották ünnepélyes bevonulásukat.
Pár nappal késbb Eperjes és Bártfa is a vörösök kezébe
jutott.

A cseh vezetés lassan mégiis magához tért, idvel a cseh csapatok is nagyobb ellentállást fejtettek ki, de eredményt sehol sem
tudtak elérni. Miskolc mellett a csehek a románokkal együtt csináltak egy nagyobb ellentámadást és szorult helyzetbe is hozták
a vörösöket.
Egy éppen idejében odaérkezett 30 cm.-es mozsár
néhány lövése azonban vad futásra birta az ellentámadókat és rést
üt a cseh, meg román csapatok között, mely rést a hadseregfparancsnokság arra akarta felhasználni, hogy tartalékjaival a románokat is megtámadja.
A támadó vörös csapatok harci kedvét a sikerek láncolata
nagyban fokozta. A felszabadult vidékek is örömmel fogadták
ket és bennük eleinte a felszabaditókat, nem pedig a proletár'

diktatúra eszközeit látták.

Mármár ugy

látszott,

hogy nemzeti irányba tereldik az egész

egy nemzeti zászló bukkan

fel a csapatoknál,
felhangzik a Rákóczi-induló és a Kossuth-nóta, de Kun Béla tiltó
szava csakhamar észretériti "eltévedt" hiveit; a vörös jelvények,
az "Internacionálé" hangjai visszanyerik majdnem veszendbe
ment egyeduralkodói jogaikat ...
A nyugati fronton a hadmüveletek nem voltak oly eredméEleinte ugyan könnyen megy minden, Érsekújvár a vönyesek.
rösök kezére jut, de a cseh hadvezetség ide veti be összes tartalékjait, ugy, hogy a vörösek Esztergomig kénytelenek hátrálni.
A vörös hadsereg fparancsnoksága nem akarja feladni a
románok elleni támadást és vár, mert a Losoncról elnyomuló

mozgalom;

itt-ott

erk Zólyomot

is elérik.

Tekintve azonban, hogy Zólyomtól njnigatra a csehek szívós
ellentállást fejtenek ki és Léva mellett is nagyobb cseh erk gyülekeznek, a vörös hadvezetség mégis kénytelen tartalékjait a nyugati frontra dirigálni.

De
13-ikán

ezen

erk már késn

jönneik,

mert idközben

— megjelenik Clemenceau távirata,

—

június,

níely a tanácsköztár-

saságtól igen erélyesen követeli, hogy a vörös hadsereget azonna!
vonia vissza a demarkációs vonal mögé.

hadseregfparancsnokság néhány napi habozás után teljeharc ibesiti e követelést és június 17-ikén kiadja a parancsot a
való
mögé
vonal
demarkációs
szüntetésére, meg a csapatoknak a

A

visszavonására.

a legfegyelmezettebb
Fegyverrel hódított terület feladása
hat.
bomlasztólag
csapatra is igen lehangolólag és
csapatainál
hadsereg
Ez a jelenség természetesen a vörös
bomlottak.
és
züllöttek
sem maradt el; a csapatok szemlátomást
csapatoknál,
Különösen nagy mérveket öltött a bomlás azon
melyek Budapesten át jutottak a nekik kiutalt körletekbe. Napi-
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renden volt, hogy az egyes csapattestek legénységének fele, st
nagyobbrésze
"ellógott".
Az egyik, munkászászlóaljnál pláne az állomány 85 százaléka
tnt el a ibudapesti tartózkodás alatt.
A hadsereg ez átcsoportosítása közben június 24-ikén Budapesten a Dunai hajóraj egy részének közremködésével kitört az

—

"ellenforradalom".

A

mozgalom

részének

is

— melyben a munkások és munkásvezérek egy
—
sikeresnek

részt kellett volna vennie

eleinte

látszott.

A

munkásvezérek azonban cserbenhagyták az ellenforradalmárokat. A munkásság egy része köpenyt fordított, ugy, hogy az
akció, amelyben a katonai Ludovika Akadémiának is volt aktiv
szerepe, eredménytelenül megbukott.

A

Tanácsköztársaság vezeti hatalmas terrorral válaszoltak e
szerencsétlen kísérletre.
terror fleg a hivatásos tisztek, meg a Ludovika Akadémia
ellen irányult és igen gyászos következménye lehetett volna, ha
egyrészt Romanelli alezredes, az olasz misszió vezetje nem tiltakozott volna a vérengzések ellen és ha másrészt a hadügyi népbiz'
tosságban nagy befolyással rendelkez Tomíbor alezredes nem gy'
zi meg a Tanácsköztársaság vezetit, hogy a tiszteket ne bántsák,
mert még nagy szükségük lesz reájuk. Clemenceau már emiitett
táviratában t. i. kilátásba helyeztetett, hogy a vörös hadseregnek
a demarkációs vonal mögé való visszavonulása után a román hadsereg is a Tiszától a demarkációs vonal mög'é vonul vissza.
Tekintve, hogy a románok ezt többrendbeli táviratváltás után
sem tették, a hadvezetség elhatározta, hogy a románokat megtámadja és a demarkációs vonal mögé veti vissza.
Ezen elhatározásra dönt befolyással volt az a körülmény,
hogy Kun Béla egy felfogott szikratávirat alapján megtudta,
hogy a versaillesi ötös tanács a magyar Tanácsköztársaság elleni

A

beavatkozás gondolatát

elejtette.

Kun tisztában volt avval, hogy a proletárdiktatúrát a közeli
hogy politikai okokból
összeomlás fenyegeti. Ugy okoskodott,
szükség van a háborúra. Ha sikerül, akkor evvel uj tápot ad a
végelgyengülésben szenved Tanácsköztársaságnak és lendít annak kétségbeejt gazdasági helyzetén, ha pedig nem sikerül, meg
van mentve az "eszme", mert hivatkozhat arra, hogy küls erszak fojtotta meg és nem az alapgondolat esztelensége és híveinek
garázdálkodása folytán omlott össze.

A hadvezetség megkezdte az offenzívára az elkészületet.
Stromfeld, a hadsereg vezérkari fnöke megvált helyérl és a felelsségteljes állást a legválságosabb idben Julíer foglalta el.
Böhm a "diadalmás hadvezér" kitn szimatjával szintén
megérezte, hogy baj van és annyira megbetegedett, hogy kénytelen volt külföldön orvoslást keresni és magas méltóságát Landler(Pár nappal késbb wiení követ lett.)
nek átadni.
A

hadvezetség a támadást olykép tervezte, hogy a ftámadást a hadsereg zöme az I. hadtestparancsnok parancsnoksága
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alatt Szolnok mellett intézze,

mely támadás a tiszai átkelés kierszakolása után Nagyvárad irányában lett volna folytatandó.
Ezen ftámadás déli és északi irány elleni biztositására egy
hadosztálynak Szentes ^Mindszent között kellett a Tiszán át támadnia,
egy dandárnak pedig Tiszafüred mellett az átkelést kierszakolni.
A III. hadtestnek pedig Tokaj mellett kellett a Tiszán átkelni

—

—

Nyíregyháza környékét elérni, hogy onnan a szükséglet szerint
a zöm harcainak megkönnyitésére Debrecen felé támadjon, vagy
pedig
ha arra szükség nincs
az elnyomularft Nagyvárad
és

—

—

felé folytassa.

A had vezet iség teljesen tudatában volt mindazon nehézségeknek, amelyek ezen szép terv megvalósitása ellen tornyosultak,
de saját tüzérségének hatalmas támogatásában bizva és a román
csapatok ismert csekély harcértékével számolva, remélte, hogy az
átkelés sikerül.

A többit a hadsereg a felszabadítandó területek lakosságának
nemzeti fellendülésétl várta.
Július 20-ikán hajnalban kezddött a tüzérség elkészít tüze,
miután a déli biztosító csoport a Tiszán szerencsésen átkelt és
Szentes, meg Mindszent között magát befészkelte.
Az átkelés juliute 20-ika folyamán mindenütt sikerült; csak
a Tiszafüred irányában támadó dandár nem tudott a Tiszán átjutni.
Az ellenhatás aránylag gyenge volt.
Másnap a támadás minden csoportnál folytatódott, de nem
tudott lényegesen tért nyerni.
,

Aznap délben küldte Kun Béla Clemenceaunak emlékezetes
táviratát, amelyben bejelenti, hogy miután a románok nem teljesítették az entente akaratát, a vörös hadsereg kénytelen a románokat megtámadni, hogy velük az entente akaratát tiszteletben

tartassa.

A szolnoki csoportnál a támadáis lassan tért nyert,, a tokaji
csoportnál azonban kellemetlen dolog történt.
A románok ellentámadására a csapatok nagyrésze megfutott, ugy, hogy az /eddig
elért elnyök legnagyobb része veszendbe ment.
Megszöktek a
Ezt megelzleg a 80. dandár emberei kira2., 6. és 22. ezredek.
bolták a pásztói kastélyt.
A 3. dandár, amely vörös rökbl alakult, szintén megtagadta az engedelmességet.
Teljesen szétzülÖrkénybl el kellett
löttek
a 7., 8., 11. és 14. munkásezredek,
Az élelmezés az
ereszteni 1950 embert, mert zendülés készült.
egész vonalon csdöt mondott.
A III 49. zászlóalj, amely diákokA VIII. hadoszból állott, ellenforradalmi gyanúba keveredett.
A 23. vörös ezred és az I|39. zászlóalj
tály teljesen felbomlott.
forradalmi törvényszék elé lettek állitva a hadseregfparancsnok1

ság

által.

A
testet

hadvezetség az esetet általánosan kiihirdette, két csapatbüntetésbl a hadrendbl törölt, de a tényen evvel nem tu-

dott segíteni.
Július 22-ikén a helyzet
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nem

változott lényegesen*.

;

—

—

Július 23-ikán,
a támadás negyedik napján
végre sikerült a Tiszafüred melletti átkelés is; a szolnoki csoport támadása
Ellenben a szentesi csoportnál a románok visszaIS tért nyert.
szorították a vörösöket, a tokaji csoportnál a vörösök majdnem a
Tiszáig visszaszorultak az egész csoportnál a csapatok harci morálja nagyon csökkent.
68. gyalogezred vesztesége 50 százalék
;

A

mert részegen küldték ket a tzbe és mert a lakosság is ellenséges magatartást tanúsított.
Július 24j-ikén eleinte minden nagyon jól indult: a szolnoki
csoport elérte -.Meztúr—^Turkeve Kisújszállás Karcag vonalát
a lovasság Dévaványa felé tolatott ki.
A nap folyamán azonban
fordult a kocka. A 46. és 101. dandár önként elhagyta helyét.
volt,

—

—

A Szentes-Mindszenti csoport a Tiszáig szorult vissza a szolnoki 'csoport nagy részét nagyobb ellenséges erknek északkelet;

rl jöv ellentámadása

visszavetette.
tiszafüredi csoportot egy ellenséges ellentámadás teljesen
szétszórta; a csapatok egy része a Tisza jobb partjára menekült.

A

még rosszabbra fordult a helyzet.
csongrádi csoport kénytelen a Tisza nyugati partjára viszszahuzódni.
A szolnoki csoport ellen az elznapi, északkeletrl jöv, román ellentámadás ersCbbödik és azonfelül délnyugatról is érvényesül egy ellentámadás, miért is a csoport a Tiszáig visszavonulJúlius 25-ikén

A

ni kénytelen.

A tiszafüredi csoportból csak jelentéktelen részek gyülekeza többi eltnt.
tek a Tisza nyugati partján,
A tokaji csoport szintén a Tisza jobb partjára vonul vissza.

—

Julis 26-ikán összeomlott a szolnoki csoport is a csapatok a
Tiszáig visszaözönlöttek, ugy, hogy a hadtestparancsnokság kénytelen volt ket a Tisza nyugati partjára visszavonni és az átkelés
közvetlen biztosítására a keleti parton csak egy egész kis hidft
megszállani, amelyet másnap a csapatok szintén elhagytak.
;

A románok nem
szik,

folytatták erélyesen támadásukat;

ugy

lát-

hogy eriket átcsoportosították.

A

—

melyet a vörösök robbantásra el^
szolnoki Tisza-híd,
román tüzérségi tüz folytán levegbe röpült.

készítettek,

—

A

megvert vörös csapatoknál felbomlott minden rend a csapatok nagy része elszéledt; csak egyes erélyes parancsnokoknak
;

sikerült csapatjaiknak együtt tartása és sok fáradtságba került,
mig végre a Tisza mentén gyenge erkkel védállást foglaltak.
sietett haza Pestre. Szétszéledtek a 31., 33.,
gyalogezredek és a 69. 101. tüzérezredek is. 27-ikén
az összes csapatok kijelentették, hogy "nem esznek több káposztát".
A szökés olyan nagy mérveket öltött, hogy a tábori rendéEkkor már Pesszeti osztály már nem tudta a kordónt tartani.
Ha egy zászlóaljat dupla lénung
ten is teljes fejetlenség volt.
elzetes kifizetésével bevagoniroztak, a vonat másik oldalán azonA hadseregparancsnokok is megszöktek a frontnal megszöktek.
kisértették magukat.
terroristával
ról, de 30

Mindenki rabolt és
46. és 101.
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Dacára ennek, Landler hadseregiparancsot adott ki, melyben
megköszöni a csapatoknak, hogy a lezáródott "diadalmas harcokban" oly "vasfegyelmet*' tartottak és "forradalmi lendületet"
tanúsítottak.
Július 29-ikén a
a Tiszán.

románok néhány helyen járrökkel átkelnek

Másnap a románok Szolnoktól északra és Tokajtól délnyugatra
tekintélyes erkkel átkeltek.
vörös csapatok sehol sem tanúsítottak nagyo'bb ellentállást.

A

A

hadvezetség még ellentámadásra gondol és megparancsolminden tartalékait és vesse

ja az I. hadtestnek, hogy szedje össze
vissza a románokat.

A

hadtestparancsnokság július 31-ikén Abony irányából
északkeleti irányban akarja az ellentámadást végrehajtani; de az
ellentámadást csak részben lehetett keresztülvinni, mert a csapatok szétszéledtek. Az ellentámadással kapcsolatban Szolnok, a
melyet a románok augusztus I-én elfoglaltak, átmenetileg a vörösök kezébe jutott, de még aznap, a románok visszafoglalták.
Evvel a harcok befejezdtek.

Augusztus 1-én megbukott a proletárdiktatúra és egy szociáldemokrata átmeneti minisztérium vette át a^ ország kormányzását; Haubrich lett a hadügyminiszter, ki mint "Budapest teljhatalmú diktátora" sikerrel azon fáradozott, hogy a rendetlenségben
visszaözönl vörös csapatokat még Budapest eltt feltartóztassa,
lefegyverezze és a fosztogatásokat megakadályozza.
Augusztus 2-ikán reggel kiadatott a parancs, hogy "az ellenségeskedések" beszüntetendk.
Egyes román csapatok aznap már Cegléden voltak és augusztus 3-ikán Budapestet érték el.
így végzdött dicstelenül a bolseviki "hadikaland", amelytl
Kun annyit remélt, mely azonban a proletárdiktatúra sírásója lett.
A vörös hadsereg veszteségei idnként igen tekintélyesek voltak.
Ebbl azonban csak elenyész kevés esett a véres vesztesé ,;re; a túlnyomó többség "ellógás" következménye volt.
A v/res
veszteségek (halottak és sebesültek) június végéig alig érték

el

a

2000-et.

A románok elleni offenzíváról e tekintetben nincsenek megbízható adatok, mert az adatok és feljegyzések nagyrésze odaveszett.

Valószín azonban, hogy a véres veszteségek 1500-nál nem
voltak nagyobbak, ugy, hogy az összveszteségek körülbelül 3500ra telhetk.
Annál nagyobbak voltak a hadikiadások. Az szi forradalomtól a proletárdiktatúra bukásáig terjed kilenchónapos idszakban a hadikiadások 5519 millió koronát tettek ki. Ebbl a
Károlyi-rezsim négy és kétharmad hónapos idszakára 2387 millió korona, a proletárdiktatúra négy és egyharmad hónapos idszakára 3132 millió korona esik.

Az szi idszakra
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azért esik aránylag oly nagy összeg, mert a

leszerelés költsége

— egyrészt a sok

500 millió koronát tesz ki

;

—

visszaélés miatt
több mint
különben a kiadások havi átlaga 200

millió korona.

Érdekes, hogyan oszlanak

meg a

proletárdiktatúra hadi költ-

ségei az egyes hónapokra.

Az

kiadások 300 millió koronát tesznek ki; a júniumár 1265 milliót.
Már ezen számok is ijeszt képét adják azon rombolásnak,
amelyet á bolsevisták garázdálkodása hazánk gazdasági helyzetén
áprilisi

siak 1000 milliót, a júliusiak

okozott.

A proletárdiktatúra számlájára kell Írnunk azonban azt a
mérhetetlen, mintegy közel 50 milliárd korona kárt is, amit a román megszállás okozott szegény hazánknak, mert bizonyos, hogy
a Tanácsköztársaság vezetinek bnös és rült üzelmei nélkül kapzsi szomszédaink látogatását kikerültük volna.
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Gonosztevk a diktatúrában
Irta

Dr. SzIIcfesy Oszkár
igazságügyminiszteri osztálytanácsos

Lenin ismeretes axiómáját, hogy a forradalmak minden

hiszem emberére

— sajnos — több

jó-

száz gonosztev esik, a maj^yarországi bolsevizmusra alkalmazni aligha lehet, mert annak
notórius képviseli közt jóhiszem embert Diogenes lámpásával is

nehéz volna felfedeznünk. Régi kriminalisták, akik átéltük itt a
vörösuralom borzalmait, tanúságot tehetnénk róla birói megállapítások nélkül is, hogy a "tapácsköztársaiság" berkeiben jóformán
csak közveszélyes gonosztevket láttunk.

Minden forradalomnak vannak eszmei harcosai és rajongói,
akik lobogó indulattal tüzelik a tömegeket s hajlandók megjárni
hitük véres szolgálatának összes kálváriáit. A magasabb célok
fanatikusai még végzetes tévelygéseikben is lehetnek rokonszenvesek s bukásukban mindig van valami a tragikum fenségébl. Ki
vonná kétségbe Desmoulins Kamii, Jourde vagy Miohel Lujza önzetlen rajongását azokért az ideálokért, amelyeknek élet-halálharcában szenvedni is tudtak?

De nemcsak morális

Ítéletünk, hanem az uralkodó büntetélesen distingvál politikai és egyéb bnösök közt,
amikor az izgatót államfogházba, a tolvajt börtönbe, a gyilkost
bitóra juttatja.

jogi felfogás

is

A forradalom, mint a jogrend erszakos megdöntésére irányuló tömegmozgalom, a kriminális jog világában voltaképpen az
összesség ellen elkövetett egyetlen törzsökös bntett, mely a tömegbe csoportosult egyének kooperációjából alakul ki s melynek
az egyéni akciók csak apró mellékhajtásai. A tömegeket azonban
büntetjogi felelsségre vonni nem Idhet; felettük a nemzet és a
történelem Ítélkezik. A birónak a részesek egyéni bnösségét kell
vizsgálnia s igy jut el a forradalmi büntettek ezer válfajához az
izgatástól, lázadástól, az ingórongáláson és számos egyéb deliktumon át a gyilkosságig, melyek a büntet-kódexnek csaknem valamennyi rendelkezését kimerítik. Ámde ezek közül

politikai

bn-

módjai
melyek
céljzatuknál és tárgyuknál fogva egyaránt politikai természetek
kötelez ereje ellen)
(lázitás az alkotmány, izgatás a törvény
ahol csak a célzat vagy motivuni ilyen, de az eszközök nemtelenek,
mert ermint a forradalmi delilctumok legnagyobb részében,

tetteknek cskk az államcélok és azok megvalósításának
ellen irányuló olyan jogtalan támadások minsíthetk,

;

.sza;k
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—
—

és veszélyes fenyegetés nélkül nincsen revolució

ott

nem

ihanem közönséges bntettekkel állunk szemben. A pápetrolrök, akik felgyújtották a Tuillériákat, politikai motivumból cselekv közönséges íbüntettesek voltak.
Akik pedig a forradalom vörös leplébe burkolózva, frigiai
áipkával a fejükön "saját zsebükre dolgoznak", azok távolról sem
gonosztevk.
forradalmárok, hanem
A bolsevizmus, a Marx-^féle kommunizmiusnak ez a legvadabb
formája, mely köztulajdonba vétel címén tönkreteszi a tkét,
megsemmisiti vagy saját hivei közt osztja szét a mások magántulajdonát, megszünteti a munkaválasztás jogát és felforgatja a
termelés évezredes rendjét,
s hogy mindezt megtehesse, szétrombolja a történelmi állam összes intézményeit, tanácsrendszerbe tömöríti a proletárokat, hogy diktátori hatalmat gyakoroljanak a burzsoázia felett, üldözi a vallást és a nemzeti érzést, fölébe
helyezi a fizikai munkást a szelleminek, megteszi a matrózlegényt
a szabadságadmirálisnak és az admirálissal lutcát söpörtet,
jogoknak ez a minden cézári zsarnokságnál tyranikusabb legázolása ideig-óráig sem tarthatná fenn magát a legszélsbb terrorisztikus eszközök alkalmazása nélkül. Trónra ülteti tehát a mobot,
hogy annak féktelénkedéseivel tartsa állandó rémületben a lefegyverzett és védtelenné tett polgári társadalmat.

politikai,
risi

—

—

—

A

proletárdiktatúra nálunk sem volt egyéb, mint szervezett
romboló szellemének
Béliálnak, a mitológia
démoni irányítása alatt.

cscselekuralom,

De kikbl

állott ez a cscselék?
erkölcsi tartalma a közakarat és ennek
államhatalom
az
rendelkezésére áll a fegyelmezett fizikai er, addig az állami auktoritás és a morális kényszer is elegend a tömegekben lappangó
bnös hajlamok és titkos ösztönök fékentartásához. Ilyenkor a
cscselék fogalmát kimerítik a csavargók, a hivatásos bnözk, a
büntanyák közveszélyes torzalakjai. De abban a pillanatban, hogy
a törvény uralma megdl és a hatóság tekintélye semmivé lesz,
felpattan Pandjpra szelencéjének födele és özönével szabadulnak
ki rejtekhelyükbl a visszafojtott bnös vagy beteges hajlamok;
cscselékké válnak olyanok is, akik eddig csöndes és dolgos napszámosok, gyári munkások, tanulók, kereskedk, hivatalnokok
voltak. A bnre hajlamos degeneráltak különben is készséggel
csatlakoznak minden mozgalomhoz, melyben hajlamaik kiélhetik
magukat.
Már a bolsevizmus els heteiben lerakodó helye lett Budapest a világ négy tájáról ide özönlött nemzetközi kalandoroknak;
német "Spartacus"-ok, orosz zsidók, osztrák, román, bolgár és
reményében a
olasz kommunisták siettek gazdag zsákmány
tanácskormány védszárnyai alá; egy külvárosi népgylésen 12
nyelven szólaltak fel a hivatásos demagógok.

Amig

De idegenebbek voltak itt e gyülevész seregnél is maguk a
népbiztos-vezérek, bár mindahányan magyar földön születtek.
Nemcsak a "burzsoáziát" gylölték ezek, hanem az egész magyarságot, mellyel nem volt soha semmi közösségük; gylölték eís39

'

sorban a földmves parasztosztálji;, tehát a nemzet zömét, amelylyel szemben az ipari munkásság alig több a lakosság 5%-áiiál.
Kun Béla és Szamuely Oroszországban
Lrcnin szolgálatában
gépfegyverrel lövetett halomra hadifogoly magyar tiszteket és
legénységet, mert vonakodtak belépni
az oroszok vörös had-

—

—

seregébe.

Amikor az ismeretlenség ködébl orosz pénzzel megrakodva
elretörtettök a késbbi népbiztosok, háttérbe tolták a munkásság
becsületes vezetit. Agitációs beszédeikben és újságcikkeikben a
gylölet viperái sziszegtek.
négy és félévi háború rettenetes
megpróbáltatásai és demoralizáló hatása, a harcokban elvadult
és a munkás élettl teljesen elszokott katonák mértéktelen követelései a háború elvesztése után, az anyaghiány okozta munkanélküliség és az ipari munkásság régóta morajló elégedetlensége né^hány hónap alatt megérlelte a kalandorok gonosz és lelketlen izgatásának vetését. Nyiltan követte ket néhány zavart elméj vagy
haszonles "intellectuer'-en*) kivül a szocialista munkásság csekély töredéke
mely terrorizálta a többieket
és az imént lerajzolt szedett-vedett cscselék.
Hihettek-e ezek az emberek a hihetetlenben, hogy évezeres
társadalmi evolúció eredményét máról-holnapra megváltoztathatják terrorcsapatok segélyével? Hitték-e, hogy erszakot tehetnek
az emberi természeten "parancsok" dekretálásával és hogy sietni
fog segitségükre az a világforradalom, melynek biztos elkövetkezésével állandóan hitegették hiveiket?
munkásságot, melyet
tönkretettek, valóban "megváltani" akarták-e pokoli módszerükkel s csak eszközeik bestialitását irhatnók a rovásukra? Lehet,
hogy akadt ilyen is közöttük, de tetteikbl erre következtetni nem
lehet. Ellenben bizonyos, hogy az egyéni érvényesülés, a mindeneken való uralkodás beteges és féktelen vágya ftötte valamenynyiüket; magukhoz akartak kaparintani mindent, amit értékének tartottak ebben az országban s meg akartak semmisíteni
mindent, ami utjokban állott. Erre kinálkozott nekik kivételesen
kedvez alkalmul az ország kétségbeejt helyzete és a kimerült
polgárság letargiája; erre használták fel mohó sietséggel az elvakított tömegeket.

A

—

—

A

Tehetségben és jártasságban a bolsevista ideológia terén kimagaslott mindannyiuk közül a "külügyi népbiztos", a fürge esz,
ravasz, rendkivül agilis Kun Béla, aki mindvégig lelke és vezére
maradt a vörös uralomnak. Ez a gyikarcu, jól táplált agitátor
már vidéki hirlapiró korában is mélyen megvetette a polgári erkölcsöket s ennélfogva tollát készséggel fizettette meg burzsoávisszaélések takargatásáért. Utóbb a kolozsvári munkásbiztositó.

Lukács György népbiztos egy milliomos bankár fia volt, akit egy budadúsgazdag ügyvéd exaltált leánya vett rá, hogy csatlakozzék a kommunistákhoz. Ez a leány utóbb segédkezett Kun Béláéknak a bankjegyhamisitásban,
mig egy elkeseredett "burzsoá" az utcán lovaglópálcájával fejbe nem vágta.
Láday István miniszteri tanácsos behatóan fejtegette egyszer e sorok irója
eltt, hogy a kommunizmus szép lehet az elméletben, de megvalósitását lehetetkommunista népbiztos lett.
lennek tartja; két hónappal késbb
*)

pesti

—
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pénztárnál viselt hivatali állását a proletárok kárára elkövetett
^pró csalások miatt kellett elhagynia. Fiatalabb korában hive volt
az éjjeli tivornyázásnak is, aminthogy a szovjet-uralom ínséges
napjaiban sem tartózkodott a
lakmározástól, mialatt a tömegekkel széltében énekeltette az Internationálét "Föl, föl, te éhes
proletár!" Mint népbiztos, egy elkel dunaparti szállóban ütötte
fel táborát kézigránátos testrség rizete alatt. Gyújtó beszédei,
melyekben felhasználta a demagógia ^ összes ismert fogásait, eleinte szuggesztív hatással voltak a munkásság józanabb részére is.
Hirdette a diktatúra kíméletlen alkalmazásának szükségét s maga
is rendelt el
saját forradalmi törvényszékeinek megkerülésével
földalatti, titkos gyilkosságokat igy öletett meg terror-íiukkal
két ukrán katonatisztet, akik orosz hadifoglyok hazaszállitása
végett jöttek hazánkba s akiket
az ellene irányuló mozgalomban
való részességgel gyanúsított ugyanígy titokban tétette el láb alól
egyebek közt Mildner Ferenc tüzérszázadost is, mert a júniusi
ellenforradalom alatt állitólag kitartásra buzdította a Ludovika
Akadémia katona-növendékeit; hasonló gyilkosságokra különben
általános felhatalmazást is adott közegei utján Cserny Józsefnek,
a terrorcsapatok rettegett vezérének.
Társai közül vérengz kegyetlenségében egyedül Szamuely
Tibor egy általánosan, a munkásság körében is gylölt rémalak
multa felül t, aki perverzus kéjjel irtotta az embereket. Marat éa
Hébert dekadens utódja szürkearcu és szk mellkasu, alacsony
zsidó fiu volt orvos ismersei szerint fertzött vér és tüdvészre
hajlamos. A háború eltt egy pesti tudositó-ujság tehetségtelen
(állandóan monoklit visel) riportere, a háború alatt tartalékos
katonatiszt, 28 éves korában embergyülölete és oroszországi tapasztalatai révén kommunista-népbiztos. ízig-vérig
degenerált,
testileg és lelkileg egyaránt elfajzott embertypus. A kormányzótanácsban összezördült Kun Bélával is, mert a vezér nem volt hajlandó teljesíteni egyik nyájas kívánságát, hogy nyomban a proletárdiktatúra kikiáltása után engedélyezzen legalább három napi
szabad rablást a cscseléknek. A munkástanács ülésén
adta ki a
jelszót: "Halál a burzsoáziára!" s másnap a körutakon hömpölyg
tömeg dühöngve ordította utána: "Halál a burzsoáziára!" Felhatalmazták áprilisban, hogy a vörös hadsereg operációs területe
mögött és az ellenforradalmi akciók színhelyén saját személyében
gyakorolja a rögtönitél forradalmi törvényszék jogait. Feladatát
teljesítette is: akiket a helyi munkástanácsok egyes tagjai "fehér"-eknek jelöltek meg, azokat formális kihallgatás nélkül felakasztatta a legközelebbi körte- vagy almafára. Rendszerint kézlegyintéssel vagy jelbeszéddel mondott halált az élébe vezetett áldozat fejére; némelykor azonban szóbeli ítéletet is hozott: "Menjen a fa alá !" Ez a hóhéraínak éppen elég volt. Kivégeztetett ötletszeren elállított olyan embereket is, akiket a gyanúnak árnyéka
sem érhetett s fként azért, mert a gylölt földmves parasztosztályhoz tartoztak. Dunapatajon meglátva egy sebesült parasztot

b

:

—

—

.

;

;

;

katonaorvosok kezelése
élve a halottak közé.

alatt, utasította orvosait, hogy temessék
Sopron-Kövesden egy Schmidt nev öreg
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vasúti pénztárost akasztatott fel egy berkenyefára s annak 25
perpig tartó vergdését végignézette a fiával is ; felakasztatta azután ugyanarra a fára a fiút is az atyja mellé.*) Rövid idvel a
bukásuk eltt katonai diktatúrára törekedett s hivei már el ís> készitették azoknak a kiszemelt államhivatalnokoknak, rendrköze-

geknek, furaknak, papoknak és politikusoknak kétezres névsorát,
akiket leakartak mészárolni mind egy szálig három óra alatt.**)
Eltörpül e szörnyeteg mellett még a véreskez és förtelmesis, Tisza gyilkosainak egyike és régi hadseregünk szétzüllesztöje. Szocialista-ujságiróból lett a katonatanács
elnöke, utóbb közoktatásügyi népbiztos, végül hadtestparancsnok;
a töpörödött Schwarcz-nak, egy hitközségi hullamo,sónak, közepes

lelk Pogány József

tehetség és hihetetlenül nagyravágyó gyermeke, akinek mániákus törtetésében csak az eszközök aljassága homályosítja el a
kómikai elemeket. Pocakos, groteszk alakjával Napóleon testtartását és taglejtéseit mimelte s habzsolva élvezte hatalmának gyönyöreit. Csak Pullmann-kocsiban vagy autón utazott s egyik balóa legszomoritóbb nyomorúság idején
latoni fürdhelyen
versenyt rendeztetett vörös huszáraival a maga tiszteletére és
szórakozására, A román hadak közeledtének els hirére megfenyegette Budapest egész lakosságát, hogy ezentúl a tanácsköztársaság túszának kell tekintenie magát. (Surek elvtárs ugyanakkor
indítványozta nemes felbuzdulásában a kjözponti szovjetülésen,
hogy gyilkolják le azonnal a kezeseket és emeljenek hegyeket a

—

—

burzsoák hidláiból!)
Alig ragadták magukhoz a hatalmat a tanácskormány embedzsölni kezdett a homo delinquens; felszabadult minden alacsonj^ és szennyes indulat, tombolt a kapzsiság és bachanáliáit ülte
a vérengzési hajlam. (A régi rend helyreálltával feljelentések
folytán mintegy 15,000 büli(ügyben kellett megindítani az eljárást
s az államügyészség által fogvatartott egyének száma egyedül a
fvárosban meghaladta á háromezret; letartóztatások alkalmával
csaknem valamennyinél találtak lopott pénzt vagy egyéb 'lopott
rei,

'

értékeket.)

Büntettes-typusok töltötték

meg

'

közintézményeinket, a fog-

házak és fegyházak kivételével, melyekbl tömegestl bocsátották
(a
ki a proletár-államra veszélytelennek látszó individuomokat
soproni fegyintézetbl egyebek közt egy rablógyilkos cigányt is),
hogy helyükbe tisztességes embereket: túszokat és politikai foglybkat ültessenek. A régi fegyencekre szükségük volt a "politikai
*)

Szk

kereteink között az alábbiakban is csak néhány szemelvényt nyújta borzalmakból- s csak a vezéralakok kórképeit mutathatjuk be
hiteles adataink alapján.

hatunk ezúttal

**)

A

proletárVu-alom összeomlása után sikerült a gonosztevnek átszökni
de osztrák csendörök kezére jutván, mellbeltte magát és

ország határán,
szörnyet halt.

az
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,

terror-csapatok" és a vörös rség kereteinek kitöltéséhez, st az
igazságszolgáltatás magasabb rend funkcióinak ellátásához is.*)

^^

|

Az iparoslegénynek

az volt eddig egyetlen becsvágya, hogy
valamikor önálló mesterré legyen most megtudta a Vörös Újságból, hogy aki mester, az mind egy szálig becstelen kizsákmányoló,
mert bérmunkást alkalmaz; megvetette tehát nemcsak a mesterét, hanem a mesterségét is, mely ambícióját többé nem szolgáls beállott vörös rnek vagy egyébfajta fosztogatónak.
hatta
;

—

Négy és fél hónapon át siralomház volt egész Budapest.
Marcona vörös rök és ittas terrorlegények éjjeli látogatásai,
házkutatások (a "hatósági közegeknek" lakásfosztogatásra legalkalmasabb ürügyei), élelmiszer- és lakás-"rekvirálások", kényszer-sorozás, tuszfogdosás, ártatlanok letartóztatása és kinzása,
a rikitó plakátok hátborzongató fenyegetései idegbeteggé tették
a mindenüktl kifosztott s többnyire éhségtl is gyötört embereket és napirenden voltak elkeseredett családapák öngyilkosságai.
Akiket eddig féken tartottak a legális hatóságok, azok lettek most
hatóságokká s a fegyelmezett élet polgárnak nincsen kétségbeejtbb tudata annál, hogy a személy- és vagyonbiztonság legna-

— a hatóság.

gyobb ellensége

Amikor köztulajdonba vétel ürügye alatt hozzáfogtak teljes
ervel a vagyonkobzáshoz, 34 pénzintézetet fegyveres ervel megszállva kommunista-vezetség alá helyeztek; lefoglalták az összes
értékkészleteiket, a páncélszekrényekben (safe) elhelyezett ékszereket, arany érmeket és külföldi pénznemeket. Az Osztrák-Magyar

Bankból 200 millió koronát Bécsbe vitettek propaganda célokra
50 millió korona érték idegen valutát szétosztotés mintegy 40

—

nk

tak saját hiveik,
és férfiak közt. Az elkobzott külföldi értékpapírokból több millió értékt nyomban eladtak s áruba akarták
bocsátani még a szent koronát is, a nemzet legféltettebb kincsét.
(A királyi palota kupoláját diszit koronára vörös sipkát húztak.)

Az uj bürokrácia embereinek fizetését és a munkások bérét
olyan összegekre emelték fel, hogy az államcsd rohamos bekö(Egy fogiházrnek
vetkezése iránt semmi kétség sem lehetett.
közpénztárak csakközel 30.000 korona összilletménye volt.)
hamar kiürültek s hiányoztak a fizetési eszközök. Lengyel Gyula
népbiztos kijelentette ekkor a jegybank tisztviselinek bizalmi
"vannak kitn bel- és külföldi pénzhamisítók,
testülete eltt:
akik az osztrák-magyar bankjegyek tökéletes utánzására képesek". Igénybe is vették ezeknek szolgálatait s hamisittattak derre-borura 200, 25, 1 és 2 koronás osztrák-magyar bankókat. így
bérfelemelésen,
lett keser csalódássá a munkások közöröme a
mert hamis bankókkal fizették ki ket is s azoknak vásárló ereje
édes-kevés volt. A vidék hallani sem akart a bizonytalan vég

A

*) Korántsem valószinütlen, bár járatos anekdotaként hangzik, hogy egyik
proletárbíróság tárgyalásán a vádbizlos (államügyész) ama kérdésére: hová vitték
a lopással terhelt vádlottak egyike igy felelt: "ugyanahhoz
a lopott dolgokat?
!"'
a budafoki asszonyhoz, akihez veled vittük tavaly a biciklit

—

\

hatalom auktoritása
tette teljesen a

mellett hamisított uj
élelmezését.

pénzekrl és beszün-

fváros

Ezalatt a terror

gzervel mködött

és

nem

kímélte a jobb

érzés munkásságot sem. Intézményes eszközei a belügyi népbiztosság nyomozó osztálya,
élén a vérszomjas Korvin
(Klein)

—

—

:

a forradalmi törvényszékek és a "politikai" terrorcsapatok kijelölt hivatásuk magaslatáról nem szédültek le egy
pillanatra sem.
Ottóval,

:

Korvin Ottó, ez a púpos, 25 éves, csupasz arcú gnóm, egy
részvénytársaság jól fizetett hivatali állásából került a gylölet
vörös és véres lovagjai közé. Ez fogatta el tuszokul közéletünk kiválóságait, államférfiakat, bírákat, püspököt, irót, gyárost, tábornokot; aki eddig "omamentum civitatis" volt, az most a
gyjtfogház rabja lett. De Korvin közegei
terroristák és detektívek
számos esetben nem is fáradoztak azzal, hogy fogságra vessék a túszokat; ágyukból és lakásukból éjnek évadján kiburcolván, legyilkolták és kifosztották ket. Hollán Sándor államtitkárt atyjával együtt agyonltték a Lánchídon s holttestüket
összekötözve dobták a Dunába. Návay Lajos volt képviselházi
elnököt öcscsével és egy fszolgabíróval Makóról Budapest felé
szállitván. Félegyházán letették a vonatról, az állomás közelében
ásott sírgödör szélére állították, beléjük lttek és szuronyaikkal
mind a hármat halálra szurkálták; útjukat folytatva a vonaton
még három, a hódmezvásrhelyi állomáson pedig hét túszt lttek
agyon a szovjeturalom bérencei.

—

—

.

Talán jobban jártak ezek a boldogtalanok a politikai foglyok
egy részénél, akiket Korvin diabolíkus módszerével vallattak
a parlament pincéiben. Amit ott müveitek, dacolva az emberi érzéssel, az meghaladja a bestialítás legmagasabb mértékét. Egyeseknek gumibottal verték a talpát, vagy szíjjal csapdosták a meztelen hasát; másoknak oldalbordáit betörték, karjukat kitörték,
lábuk körme alá szögeket vertek; némelyikkel három liter vizet
itattak meg egyszerre, vagy vonalzót dugtak a torkába, hogy
vallomásra kényszerítsék. Egy alezredes mellé kézigránátos rt
állított Korvin azzal a parancscsal, hogy agyon kell ütni a nyomorultat, ha meg mer szólalni; egy másiknak golyót ígért, ha nem
találtak egy fhadnagy
szólal meg azonnal. Szüz-,Mária-érmet
ordította a dümellén: "akassza majd dísznek a bitófájára!"
höng inkvizítor. A vallomást megtagadó Balogh nev foglyot
hátrakötött kezeinél fogva húzták fel a terrornfiuk a pincében felállított akasztófára s addig lógatták így, míg orrán-száján elindult a vér. Fenyegetésül hullákról levágott orrokat, füleket, nyelveket raktak a vádlottak elé. Egy orosz zsidó hóhér, a biceg,
göndörhaj u Iczkovics G^rzson, röhögve dicsekedett, hogy kozáJckésével egyetlen kanyarintásra szokta kivenni a burzsoá szemét,
"mint magot a barackból". Akiket vallatás közben halálra kínozSzcs
tak, többnyire a Dunába dobták a parlament lépcsirl.
András színészt ledobták a harmadik emeletrl az udvar közepére
s otthagyták rothadni a holttestet több napon át.

—
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—

Hogy az elkinzottak jaj gátasát és halálhörgését
Leviathán
meg ne hallják illetéktelenek,
kin-Jhahotáját
a pince szelelablakai eltt állandóan automobilgépét berregtette egy vigyorgó

—

—

áoffr.

Könnyen felismerhet ezekben az rjöngésekben,
vére hullását,

hörg

vez szadizmus

a mások
fájdalmát és tébolyító kinjait kéjelegve él-

jellegzetes megnyilatkozásia.

Korvin gépirónje, Hollós Manczi, igy biztatott egy fogva
lev ügyrédet: "iSzép dög lesz belled; élvezet lesz a szemedet
kiszúrni és széttört bordáidon tiporni !"

A

hiszterikáknak

is

b szerepet juttatott a bolsevizmus,
—
—

elég

mely a nket rövid hajjal járatta, hogy a férfiakhoz legyenek hasonlatosak, holott a férfiak
orosz mintára
többnyire hosszú
hajat eresztettek. Sipos Erzsébet, hirhedt agitátor, kivel Korvin a
diktatúra alatt (saját szabályaik szerint) házasságra lépett, katonatisztek ismeretségét kereste, hogy kikémlelje ellenforradalmi
terveiket. Rományi Margit a telefonos hölgyek körében izgatott a
bolsevizmus mellett, mig Adler Gizella politikai biztosi minségében revolverrel járva, maga állította a vörös rség elé a neki gyanús egyéneket, Peczkai Jánosné, mint norvos, örömmel segédkezett az akasztásoknál a halál beálltát szerette konstatálni s felélénkséggel érdekldött: hol és mikor lesz ujabb kivégzés?
Sári Etel (ismert zsebtolvaj, utóbb Vágó népbiztos titkára) férjével a gorillafejü Annocskay András terroristával együtt mködött a makói vérfürdnél és folytatta eközben régi mesterségét,
az üzletszer tolvaj lást is.
;

tn

'

Akiket Korvin cinkosai, vagy a vörös rök közvetlenül forradalmi törvényszék elé juttattak, boldogok lehettek, hogy sikerült legalább a parlament kinzó pincéit elkerülniök; de sanyargatás, éheztetés, rémitgetés a fogházakban is napirenden volt.
Egyedül a budapesti törvényszék fogházában 1461 egyén volt letartóztatva politikai fogolyként, minden bncselekmény megjelölése nélkill. Statáriális gyorsasággal Ítélkeztek a laikusokból
(munkások és rovott elélet) individuumokból) összeállított bíróságok, melyeket nem kötött semmiféle jogszabály. A budapesti
forradalmi törvényszék egyizben "tébolydára" Ítélte el a nyilván
tompaelméjünek mutatkozó vádlottat s ez ellen felebbezésnek

nem

volt helye.

Jen ügyvédet rendelte ki a kormányzótanács az összes forradalmi törvényszékek mellé. Ez az
ember unokatestvérek házasságából született s anyja orvosok vallomása' szerint elmebetegségben halt meg ügyvéd s hirlapirótársai
(mert korábban, törvényszéki tudósítója volt egy elterjedt napiPolitikai biztosul dr. László

;

—

lapnak)
"bolondos László"-nak nevezték egymás között, egyébként a'leígvadabb kommunistákhoz tartozott; lelkületében és degenerált voltában teljesen egyértékese a számítóbb Korvinnak és
a tudatlanabb Szamuelynek. Ezek a tulajdonságai kvalifikálták
arra, hogy ellenrizze az összes forradalmi törvényszékek Ítélkezéseit, amit jogász létére akként teljesített, hogy a laikus bírákra
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ráparancsolta az Ítéleteket. Dr. Stenczel János és társai állitólaellenforradalmárok ibünügyében Korvin Ottóval megható egyetértésben a terror-icsapat parancsnokát Cserny Józsefet ültette a
birói székbe és utasította
arra is, 'hogy egynek kivételével valamennyi vádlottat Ítélje halálra. Cserny, mint elnök, tiz percnyi tárgyalás után, mely paródiája volt az igazságszolgáltatásnak, kihirdette nyolc ember halálos Ítéletét és indokolásul ujjai közt füttyentett egyet utána
az ilyen módon elítéltek közül hármat ftoeltték, a többi kegyelem utján életfogytig tartó fegyházat kapott.
(Tagja volt ennek az itéltanácsnak Oombos Ferenc tölténygyári
munkás is, aki ismeretes volt arról, hogy halálos ítélet hozatalára
mindenkor kapható megvetette az emberi életet, de ugylátszik,
csak a másokét, mert amikor késbb a törvényes bíróság
ítélte
halálra, zokogott és kegyelemért könyörgött)
g-os

t

;

;

t

László

Jen

különben, akinek a diktatúra alatt négy lakása

önmagával szemben kevésbbé volt szigorú, mert
mint saját közegeinek vallomásából kiderült, Ullmann báró budapesti palotájából ruhanemüeket, ezüst cigairettatárcát s egyéb ingóságokat is lopott és magas áron értékesítette azokat; Cserny
Józsefnek egyebek közt sipkákat adott el 100 koronáért. Ugyanekkor túszként letartóztatott gazdag kereskedket és másokat
pénz és rizskása ellenében^ kibocsátott a gyjtfogházból, hogy
nagylelkségérl bizonyságot tegyen.
Másfajta vér s aféle apacsjellem volt Cserny József "elvtárs",
a vállas és tagbaszakadt tengerészlegény, akit maga Kun Béla bízott meg a terror-csapatok szervezésével. Duzzadt az izomertl s
volt Budapesten,

meggyzdése

hogy neki az általános felfordulásban
evégbl irgalom nélkül gyilkoltatnia kell.
Ebben még Kun Bélától sem trt ellentmondást s amikor az entente-mísszió és a munkásság nyomása alatt csapatát fel akarták
oszlatni, legott tervbe vette, hogy szolgálatát az ellenforradalomnak ajánlja fel. Önkéntes jelentkezkbl, a társadalom söpredékébl válogatta ki minden gaztettre elszánt rovottmultu embereit, a
"Lenin-fiuk" néven ismeretes gonosztevket, akiknek száma megegyetlen

feltétlenül uralkodnia

haladta a 400-at

volt

:

s

s kijelölt

feladatuk az ellenforradalmi mozgal-

letörése volt. Igazi rendeltetésük azonban nem nyílt harcokban vagy hadmüveletekben való részvétel, hanem a vörös hadsereg
által már elnyomott mozgalmak színhelyén gyilkolással, kínzással
és fosztogatással való elrettenés. Tudjuk immár bírói ítéletekbl

mak

hogy ez az intézmény közönséges tömeggyílkosságra és rablásra
rendrségi népbiztos
szervezett alakulat volt, melyet Seidler
elre megnyugtatott "annyi hurzsujt tehettek el láb alól, amenynyit csak akartok, én mindent elsimitok!"

is,

Ern

:

Megszállották a Teréz-körutí gróf Batthyány-féle palotát s
valóságos erddé alakították át pincéibe rengeteg muníciót hordtak össze s ágyukkal, aknavetkkel, 24 gépfegyverrel rendelkeztek. A ház eltt elbarríkádozták a gyalogjárót s a kapu eltt állandóan gépfegyverrel felszerélt teherautók állottak. Minden Leniníiunak számos revolvere, rohamkése és kézigránátja volt; brka;
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bátban, hátul zacskószerüen lecsüng lapos sipkájuk ismeretes
volt szerte a városban. (Cserny maga sárga csizmája szárában
hosszú vadászkést is hordott.) Palotájukba gépkocsikon vittek be
nagymennyiség "rekvirált" ruhát, élelmet, boltokat, ékszereket
urinöket, akiket vad dorbézolásaik után megpofoztak és kiés

—

lóditottak.

Külön szótáruk volt ezeknek a banditáknak a titkos gyilkosságok megjelölésére: "gajdeszbe küldeni", "hidegre tenni", "úsztatni", "hazaküldeni" a kinzást és verést "angolosan" és "félangolosan" végezték. Ha Korvin vagy Stíhön Gábor (a vörös rség
kerületi parancsnokságának politikai biztosa) telefonált Gsernynek: "átküldtem hozzád egy embert, küldd gajdeszbe!"
az illet
már másnap reggelre halott volt s hulláját "úsztatták" a Duna
medrében. Ezek közül került ki a szovjet-ház rsége, valamint a
Szamuely-különitmény, mely vezérének különvonatán lakott és állandóan utrakészen állott.*)
Cserny kémje egy 14 éves nagyváradi fiu, Gelbert Miklós,
gyermek létére gyanútlanul férkzhetett be mindenüvé s zte is
csodálatos buzgalom/mal a kém.kedést; egyszer maga is agyonltt
egj kapitányt s ezért Kun Bélától állítólag 10.000 korona jutalmat
;

—

kapott.

Amikor

a terror-csapatot ideiglenesen feloszlatták, 40 "leg-

mköd

nyomozóme^bizhatóbb" tagját a parlament épületében
osztályba rendelték ki utóbb azontoan megszervezték a csapatot s
ekkor Budán a Mozdony-utcai iskolában ütötte fel szállását. E'gész
sereg embert tettek el lá'b alól ezek a martalócok Ítélet nélkül, felieb válóik rendeletére, vagy saját elhatározásukból, cinikus kedv;

telésbl és rablási szándékkal. Egy huszárzászilós, Dobsa Miklós,
elvesztett igazolványát akarta pótoltatni a szovjet-házban; igy
került a 23 éves Schön Gábor politikai biztos elé, aki korábban
joghallgató volt s egyike lett a vörös uralom legelvetemültebb fickóinak. Mosolyogva beszélt a fiatal zászlós, s ez elég volt Schn
Gábornak ahhoz, hogy mint "hetyke úrfit" Csernyhez vitesse a
Batthyány-palotá'ba. Kétiterrorfsta (Groó Géza és Nyakas János)
megragadta a szerencsétlent, lecipelte a pincébe, összeverte ugy,
hogy állkapcsa és karcsontja is eltört; azután sirt ásattak -vele és
agyonltték. Mindezt, azért, mert Schn Gáborral mosolyogva
,

beszélt,

Dr. Berend Miklós egyetemi tanárt, aki a júniusi ellenforradalom napján fehér zsebkendjét lobogtatta a monitorok felé, a
Dunaparton ltték le és rabolták ki; pénzét, óráját, ruháját, ciptagjai.
a "politikai intézmény"
jét, szóval mindenét elvették
szigorlataki
orvosnövendéket,
Béla
Madarász
U^anaz nap este
ra készülve a világitási zárórán tul is mert könyveibe merülni sze-

gényes kis diákszobájában, terroristák hurcolták le az utcára,
egyik fejbevágta, másik hasba szúrta, aranyóráját elrabolták,
holttestét szemétdombra dobták s "úsztatták" a Dunán.
*)

Voltak Budapesten kívül

tartották halálos rettegésben
féle terror-csapat stb.

:

a

hasonló alakulatok, melyek a vidéki városokat
székesfehérvári Fabik-csoport. a gyri Gombos-

is
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A túszul elfogott Szigeti Gusztáv dégi kereskedt, aki Veszprémiben volt letartóztatva s kit gyanúba fogtak azért is, mert
rejtegette a lakásán Festetidi grófot, a veszprémi politikai biztos
megbízásából 50Ö0 korona jutalom fejében Csomor Gábor terrorista összekötözve vitte a Balaton egyik zátonyára, rohamkésével
meggyilkolta, egy síremlékrl letört kdarabot kötött a testére,
balfüle cimpáját levágta s holttestét beles ülyesztette a Balatonba; a fülcimpáját azután eljutatta m6g*bizój álhoz annak hiteles
bizonyítására, hogy csakugyan megölte az áldozatot.
Izzó gylölettel fordultak a régi csendrség keménykez vezeti ellen is. Néhány nappal a tanácskormány bukása eltt Chlepkó Ede a vörös rség fparancsnoka megrendelt névtelen feljelentés alapján elfogatta Ferry Oszkár altábornagyot, a csendrség
volt felügyeljét,
két csendralezredes társaságában. Politikai
nyomozók, Bonyháti (volt tartalékos fhadnagy) és Radványi,
akiket Cserny József is "vérebek"-nek nevezett, a terroristák mozdonyutcai laktanyájába ^vitték a boldogtalanokat; két napi eredménytelen vallatás után 6 Lenin-tfiuval felakasztatták mind a hármat a pince-gádor vízcsöveire. Temetjük ezúttal is a Duna volt.
A

foudapesti rémségek alatt Szamuely "halálvonat"-a végigszáguldott az országon és az ellenforradalmak minden színhelyén
Szolnokon 30, Kalocsán 20,
kiszállottak 'bellük a fekete utasok.
a kis Dunapatajon 61 embert végeztetett ki az eddigi megállapítások szerint a diktatúra hivatalos gyilkosa s tömegestl ölette le az
ártatlanokat még körülbelül 20 városban és községben. Nagyszámú hóhérai közül Kovács Lajos egymaga 17, Kerekes (Kohn)
Árpád 18, Sturcz Károly 49 embert akasztatott fel vagy ltt agyon
Szamuely egyetlen kézlegyintésére.

A

kiszemelt fa eltt székre állították az áldozatot, hurkot tettek a nyakára és ráparancsoltak, rúgja ki a széket maga alól; ha
ezt rettenetes halálfélelmében nem tudta megtenni, addig ütötték
puskatussal és szurkálták rohamkésekkel, míg a véres kínoktól
való szabadulás ösztöne késztette »a rángatózó áldozatpt akaratuk
Galambsz aggastyánokat agyba-^fbe vertek, máteljesítésére.
soknak a szemét szúrták ki, mieltt végeztek volna velük bolsevíEgy községi jegyz áldott állapotban lev
kí kegyetlenséggel.
vonaglásait.
feleségével végignézették felakasztott férje végs
Pofozták, rugdosták és gúnyolták trágár szavakkal a halotta-

kat

is.

"Nem

—

valvoltam képes tovább nézni ezeket a jeleneteket
sírógörcsöt kaptam, ami négyévi háborús
egy katonaorvos
szolgálatom alatt sohasem történt meg velem."
Ezekhez a duvadakhoz képest bárány a sakál is és aranyhalacska a csörgkígyó. Emberi köntösben jártak, de emberi érzés
nem korlátozta, emberi értolem nem fékezte, st Inkább fokozta
bennük a préda és a marcangolás bestiális ösztönét.
De kétségtelen, hogy a felelsség mázsás súlya azokat terheli,

lotta

—

akik gaztetteiket részben elrendelték, részben látták, trték és jóváhagyták.
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Mindenikük tudta, hogy kommunizálás

alatt szalbad lopást,

terror alatt vak mészárlást ért a cscselék.
Tudatos okozói voltak egy szörny
anyagi és erkölcsi
devasztációnak, melyrl tudniok kellett azt is, hogy a munkásság
egész nemzedékének egzisztenciális feltételeit vetik vele kockára.
"Bünö^ születnek Így, meg átkok
Nem uj világok !"

—

—

—

Akiknek

teli

szájjal és

gylölköd

lélekkel földi üdvösséget
kárhozatba vitték.
"A bolsevizmusnál nagyobb katasztrófa nem érhette volna a
munkásságot"
mondja az újjáéledt szociáldemokrata párt vezetsége egyik kiáltványában.
Kell-e még kutatnunk, hogy annyi rémség és borzalom között akad-e valahol egy szikrányi is abból a "szent rületbl", mely
hitéért mártir-halálra kész?
Rigault, a francia kommün rendrfnöke és egyik legsötétebb
alakja, bevárta Parisban a versaillesi csapatokat s amikor a külvárosi szállójába behatoló katonák összetévesztették a hotel tulajdonosával és helyette az utóbbit akarták elfogni, nyomban eléjük
sietett: "Itt van Rigault! Én se állat, se gyáva nem vagyok!" Tiz
Ígértek, azokat is

—

késbb halott volt.
népbiztos-diktátorok pedig, akik annyiszor hangoztatták
"a burzsoázia páratlan gyávaságát" s meggyalázták hseinket és
vértanúinkat, mihelyt a gyilok kiesett a kezükbl, lázas sietséggel
csomagolták össze az Osztrák-Magyar Bank pénztárából saját céljaikra magántulajdonba vett külföldi valutákat s különvonatra
szállva, riadtan menekültek enyihébb éghajlat alá a feldúlt, kifosztott és sivataggá tiprott boldogtalan országiból.
Kun Béla, aki
Jfolyton azt szavalta, hogy fegyverrel a kezében fog meghalni a
proletárdiktatúráért, utasítást adott a mérsékelteknek, hogy az
entente-tal tárgyaljanak a tanácskormány lemondásáról.
Kunfi
perccel

A

Zsigmond
ta

irja

Kun

hogy "Kun Béla megszökött és elárulcsak ismerik egjrmást!

Béláról,

a proletariátust."

k
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Bolseviki arcok
Irta

Dr. Peth Sándor
az Uj Nemzedék munkatársa

Az októberi forradalom történeti absztrakciójának lényeget
magyar földön élÖ nem fajmagyar értelmiség forradalmi elité jenek gyzelme a régi Magyarország korihadt kormányzati rendszere
fölött. Az októberi szirózsa, amely egy évtized serény munkájával
a

s a nemzetietlen intellektuálisok szellemi ekéjével
felszántott talajból virított ki, kortörténeti jelképe lett annak,
hogy Magyarországon egy nagy fejldési er szakadt meg, hogy a
hagyománynak és a nemzeti gondolatnak az a súlyvonala, amely

megdolgozott

—

— mint az angol

áthúzódott a
hajókötelekbe font veres fonál
egyszerre folytatás nélkül be-

magyar

politika fejldéstörténetén
lezuhant egy szakadék sötétjébe.

tak

:

Egy szakadékba, melyet rejtelmes és idegen erk hasítotmeg s amelybl feltántorgó s a magyar élet elvével és ritmusá-

val ellenséges

hatalmak erszakosan sodortak olyan túlzások és

amilyenekre a magyar történelem preceOktóber haraiincegy nem forradalom
A forradalom ugyanis egy nép legvégs
volt, hanem: feloszlás.
eröfeszitése, életrevalóságának, lét jogának és élni akarásának egy
hatalmas lendülete, amit minden fiatal nép megkockáztat, ha régi
törvényeinek és életformáinak nygét és ballasztját kénytelen
érezni. Október harmincegy azonban nem felállás volt, hanem
illúzióját vesztett, meggyötört nemzet
összerogyás, egy fáradt,
összeroskadása, egy iszonyú szétmállás, reakciója, illetve élettani
következménye egy csaknem húsz esztends mérgezésnek. Gsak
nagyott csalódott s hitvány és ártó szellemi infekciótól összemart,
életük tengelyének sarkaiból kifordult és kétségbeesett nemzetek
képesek oly végzetes megfeledkezéskre, mint a magyar egy veszA destrukció a maga könyörtelen
tett háború .lelkiállapotában.
és szilaj logikájával nézhette és mondhatta zenitnek a nadirt, építésnek a rombolást, életnek az agóniát. S mikor a magyar nemzeti gondolat zúzott szárnyakkal lebukott az utca sarába és az osztályforradalom kénköves bagnójába: egy másik fajta diadalmas
nacionalizmusa bontakozott az szirózsa szirmai körül, amely tagadása volt amannak ,s amely az összeomlás romjai között próbált
fészket rakni és honfoglalásra indulni a maga ideáljáért, a maga

nyaktör Végletek
denst

még nem

felé,

alkotott.

maga

principiumáért.
Ebbl a szempontból csak örülni lehetett, hogy a destrukció
nem állt meg a félúton. félreszorult, aggódó és tépeld magyar
szivek csak vigaszt és ert meríthettek abból, hogy a forradalom
mérsékelt jel s Ízléssel és lelkiismerettel biró girondistái aránylag
rövid id alatt letörtek s hogy helyükbe jöttek a tiszta kalando-

célgondolatáért, a

A
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rok, a hibátlan rültek és a cscselék sötét hadserege. A
forradalom örökegy képlete: Mirabeautól Hébertig, Magyarországon abban a figurális viszonyban testesült meg, amely Lovászy Mártonnal kezddött és Számuelly Tiborral végzdött.

Más népek forradalmi válságaiban

is

szemünkbe tnnek

ala-

kok, akiknek fénye az alvilág tüzétl való, akiknek erkölcsi köntöse csepeg a sártól és a vértl s akiknek homloka rajtaizzik a
franpiros kaini bélyeg, mint Lucifer ábrázatán a csillagfény.
nagyvonalúságát az a forradalmi lélek rajzolta,
cia forradalom
igaz
kalandor és semmirekel jelleamelynek bordájában
mek is szövdtek, de az alaphangot mégsem ezek ütötték meg, hanem a Desmoulinek, a Robespierrek és Saint-Justök, akik a hitvalló halálos elszántságával, az anachoréta zord nyugalmával és
az inkvizítor impozáns erkölcsi ihletettségével szolgálták az ügyet
természet rettenetes elemi erejének feltommind a vérpadig.
bolásai voltak, mélységükkel a pokol fenekéig, magasságukkal a
jellemnek és az erkölcsnek ez a nagy térfocsillagos égig érk.
gata egy horror vacui volt a ''magyar" szociális forradalomban,
amelyben létezett ugyan vadság és kegyetlenség, de minden elenientaritás és nagy célra feszülés nélkül csak épen mintegy Tart
pour Fart, mert más forradalmak arzenáljának is fontos kelléke

A

—

—

A

A

:

A

magyar szociális forradalom erkölcsi és történeti erényeinek pontos mértéke, annak a triásznak emberi értéke és erkölcsi színvonala, amelyet Kunfi Zsigmond, Kun Béla
és Számuelly Tibor jelentettek.
volt a guillotine.

A

három közt Kunfi a forradalom legelkelbb

szellemi je-

A

irodalom ismeretében,
szociális
lensége. Tanult, müveit f.
gyakran mély és szonorus hangot megrezegtet szónoki képességében, amely a proletárnyomor szines és megragadó ecsetelésével
nemcsak tömeghatásokat tudott kielégíteni és politikai szimatávele az elvtársak közül. Tudott megrázó zöngéket megütni, egyáltalán tüneményes, ha nem is épen
rokonszenves demagóg volt. Mint a f ajtájabeliek közül legtöbben,
csodálatos fogékonytalansággal és idegenséggel szemlélt minden

ban senki sem mérkzhetett

mozgalmat, amelyet nem lehetett marxi sémákra levezetni. A magyar történelem, a hagyományok, a múltba való szerves beilleszkedés tényei annyira értetlenek voltak neki, mint a Rákóczi-uti
boltosnak-a pacsirtaszó vagy a föld szépsége a tavaszi zsendülés
idején.
Hogy a történelmi materializmuson kivül egyéb eleven
politikai kategóriák is léteznek, alapjában véve annyira idegenszer volt eltte, mint a tüskés galagonyának az, hogy a szomszédságban egyazon földbl rózsabokor is nyilik. A zsidó lélek,
mióta gyökértelenül és megállás nélkül hányódik és tévelyeg bolygásainak ismeretlen célja felé, ritkán termel magából valódi politikai tehetséget. A nemzetkonstrukció nagy eszméje kihullott
különben csodás gazdagságú szellemi podgyászából, mióta lecsúszott az önálló nemzeti élet magasából. A gondolkodásnak ez a
szertelensége,
szervtelenége s a zsidó temperamentum különös
forradalmi vagy ideológiai formulákban való mozgása olyan ers
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determináns tényez, amelylyel nehezen birkózik
állami és társadalmi korlátok között is.

meg

szilárd

Sajnos azonban Kunfit nemcsak politikai természet defeknagy morális ingadozások is képtelenné és alkalmatlanná
tették, hogy forradalmi pályája megállapodjon a józanság vagy
a belátás állomásán. Minden igazi nagyság végs vegyelemzésében
erkölcsi. Erkölcsi erk nélkül vakíthatja a szemet az elme csillogása, a szó tzijátéka vagy a cselekedet fényes villáma, de nem
keltheti zengésre a szívnék ama titkos regisztereit, amelyek oly
csodás maguktól értdéssel szólalnak meg egy Assisi Ferenc együgy érintésére. Kunfi kiváló ész volt, trhet sziv, de selejtes
jellem. A forradalmárból könnyen válik udvaronc is, zsarnok is.
Alig láttam még minisztert megkövltebb gggel és a hatalomnak
felmagasztosultabb ábrázatával terpeszkedni az autóban, mint ezt

tusok, de

—

azt beszélték róla barátai -^ fölötte
a hires néptribunt, aki
kedvelte az epikuri életmódot. Valalhányszor láttam a hatalom
derjében játszó mosolyát, mindig eszembe kellett jutnia ann^
az igazságnak, hogy a népfenséget hirdet dogma mindig egypái
ember diktatúrájával végzdik.

Ezt a diktatúrát

csinálta meg, de más élvezte és gyakorolta.
jelentéktelen, egy magánhivatalnok átlag

Ez a más, hozzá képest

értelmiségével és átlag élelmességével biró, mindazonáltal merev
és szabatos formuláinak nyílegyenes utján zavarodás nélkül haladó alak Kun Béla volt. Kun Béla valóságos marxista tökfilkó
volt Kunfi Zsigmond mellett: szónoki er és termékeny gondolat
nélkül, egy zárt gondolatsornak unalmas, impulzivitás nélküli beszélgépe, aki erkölcsi kvalitások dolgában mélyen alatta állott a
Kunfi színvonalának is. Ámde Kun Béla rendelkezett azzal a nagy
elnynyel, hogy Marxon kívül semmiféle más kultúrát és más él-

másrészt pedig Oroszhozta a bolseviki
magával
csomagolva
országból utibröndjében
kormányzatnak egész gépezetét, tehát Kunfival, az ideológussal
képviselte a gyakorlati politikát. Emellett Kun Bélászemben
ban megvolt a közepes intelligencia ju embernek jó adag ravasz^
útjából nincsen
sága és sunyisága. Továbbá az a tudat, hogy az
elhatározásánaác
kölcsönzött
ert
dinamikus
többé visszatérés, oly
és cselekedeteinek, amely mindig nagy f elsbbséget biztosit a kétségbeesett hazardmek a fontolgató játékossal szemben a politika kártyaasztalánál. Kunfiban riadtan eszmélt föl vagy torpant
meg olykor a humanitárius ember lelkiismerete; Kun Béla lelki
készüléke már régen eldurvult oroszországi viselt dolgai alatt.
Olyan politikánál, amely az rület száguldó logikájával halad
végs célja felé, az az ember, akiben a józanságnak vagy a lelkiismeretességnek egy szemernyi morzsája maradt, mindig lemarad és hátrányba kerül azzal szemben, aki vakon bizza magát a
menszél és homok játékára, de mindig jól vigyáz arra, hogy egy
Kunfi
hajótöi^ésbl.
ússzon
a
szárazra
kapaszkodva
tödeszkába
Zsigmond megtanulhatta a történelembl, hogy a forradalomnak
héroszai és kalandorai vannak, akiket a forradalom Bea Sylviája

ményt nem engedett
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lelkéhez férkzni,

m-

mint önön gyermekeit sorjába

felfal és megemészt. Kun Béla
veltsége nem ért idáig
meg volt gyzdve, hogy a forradalmár
•
és a kalandor synonim fogalmak.
Eun Béla az átmeneti tipus Kunfi Zsigmondból Szamuely
:

Tiborba: valami közbüls lény a demagóg és a patkány között.
Kegyetlen volt, de kegyetlensége ravasz és közvetett
maga nem
igen hóhérkodott, noha a gyilkos kés markolatát
tai-totta kezében. A burzsujok réme, a beretva, amelyet használat után gondosan a tokba zárt, egy degenerált, vérbajos, a forradalom erkölcsi
iszapjában meghempergetett, tökéletlen iQuasimodo volt: Szamuely Tibor. Csodálatos, hogy a halhatatlan triásznak ez az alakja
hagyta a proletárdiktatúra jellemén a maga véres ujjlenyomatát,
akinek agyát nem feszitette más gondolat, mint az eszels rémuralom, a tömeggyilkosság és a polgári idegek megpattanásig
ajzásának káprázata. Ez az ember maga volt a megtestesült agyrém, a kormányzásnak és az uralkodásnak a galiciai söpredék kóros képzelmében megrögzött koncepciója, amely torzult vigyorgással ült "törvényt" áldozatai felett s aki a kéj gyilkos paroxis:

tikus gerjedelmeit élte át akasztófavonatain. Egy zsidó Caligula,
aki -a maga éretlen és zagyva eszében a vérvádnak szinte rituális
megtorlását vélte megvalósitani, mikor magyar parasztokat és
polgárokat akasztott a faluvégi akácokra. Bizonyára rejtvénye
lesz a történetírásnak és a pszyohopathologiának, hogy ez a pipermiként került bele a "magyar" szociális forradalomba, mi köze
volt a földnek és a gyárnak kizsákmányoltjaihoz, akikre boszut kiált most az általa kiontott magyar vér.

kc

Mind a három egyén

hogy kreatúrája a forradalomket a magyar történélem,
k, mint voltak valaha
annyira történeti figurák k, mint

lehet,

nak, de sdhasem vállalhatja magáénak
amelytl idegenebbek és kivülállóbbak

Caraffa vagy Haynau. Nem is
inkább büntet törvénykönyvbe tartozók, akiket egy szeszélyes
forgószél felkapott és belehajított egy nemzet vonagló válságába,
de amelyhez csak annyi közük van, mint a porszemnek vagy a
kátránybüznek a levegéghez.

^P

n
X

A kommün

pénzügyi mérlege
Irta

báró Korányi Frigyes
pénzügyminiszter

A magyarországi bolsevista uralom teljesen hü másolata volt
minden vonatkozásiban az oroszországi bolsevizmusnak, tehát
pénzügyi téren is. Viszont az oroszországi bolsevizmus nem egyéb,
mint a Marx-féle forradalmi sociálizmus betüszerint való gyakorlati elhalmozása és tanai konzekvenciáinak a végletekig való levonása. Lenin világosan kitzött célja volt a magántulajdon elvén
és a modern kapitalista termelési renden felépült polgári társadal-

mat

— annak kultúrájával, erkölcsi felfogásával

és

minden

társa-

dalmi és gazdasági berendezkedésével egyetemben kiméletlenül
megsemmiisiteni és a kommunizmus elvének alapján teljesen uj
társadalmi és gazdasági rendet létrehozni. Minthogy pedig a modern iszociálizmus mindezideig nem tudta még körvonalakban sem
megrajzolni ez által az óhajtott uj társadalhii rend bels szerkezetét, a bolsevizmus a maga mködésében határozottságot és tervszerséget csupán az eddigi intézmények és berendezkedések lerombolásánál és megsemmisitésénél mutatott, de ingadozóvá, kapkodóvá és lehetetlenné vált, mihelyt a rombolás után ujat kellett
volna építenie. A magyarországi bolsevizmus is csak romokat és
rombolás szellemét hagyta szörny örökségül társadalmi, közgazdasági és pénzügyi téren egyaránt, de a nép javára, amelynek nevében gyakorolta zsarnoki uralmát, mitsem alkotott és nem köszönhetünk neki egyetlen egy uj intézményt, avagy teremtnek
bizonyult egészséges gondolatot.
A bolsevista uralom Magyarországon épp ugy, mint Orosza maga gazdasági programmjának végrehajtását
országban,
azzal kezdte, hogy a bankokat, a házakat, a vállalatokat, a nagy'
birtokot és a kereskedelmet köztulajdonba vette, illetve szociali-

—

zálta és

AZ ÜGYNEVEZETT TÁRSADALMI TERMELÉS

—

szol-

arra számítva, hogy a Marx
gálatába állította. A munkabéreket
nem a henyél tkéseknek,
jövre'
profit
által óriásnak hirdetett
a réginek háromszorohanem a dolgozók tömegeinek fog jutni,
a munkafesára, négyszeriesére emelte. Minthogy a termelés
gyelem meglazulása következtében és minden tervszerség hiányában jelentékenyen visszafejldött, a vállalatok egyre nagyobb
deficittel dolgoztak és rövidesen elköltötték a bankoknál elhelyezett tkéiket, ugy, hogy nem egy esetben a jelentkez üzleti hiány

—

—

fedezése az állagúra hárult.

A kommunizmus a közfeladatok egész sorát háritotta az államra, amelyeket eddig a magán tevékenység látott el. Az ezzel
járó nagy költségeket a szocializált üzemek feleslegeibl hitték
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fedezni, de felesleg helyett Magyarországon is ép ugy, mint Oroszországban minden vállalatnál hiány mutatkozott. Ezt adóbevéte-

lekbl fedezni nem lehetett, mert az ilynem bevételek a kommunista rendszer természetes következéseképpen a minimumra
csökkentek. A földadó, a kisbirtok adómentesítése és a nagyobb
birtokok szocializálása következtében, a házadó és a kereseti, a
jövedelmi és a vállalati adók, a házak, vállalatok, a kereskedelem
szocializálása következtében elmaradtak, az állami üzemek mindenike deficittel dolgozott. Nem maradt más hátra, mint túlnyomórészt a papirprésre támaszkodni és papírpénzzel fedezni a hiányt.
Ezt a pénzügyi gazdálkodást igyekeztek ugy feltüntetni, mintha
nem a csütörtököt mondott szociális termelés természetes következménye lenne, haiiem ez is a bolsevista programm tervszer
végrehajtását volna hivatva szolgálni annak folytán, hogy az óriás
bankjegyinfláció a pénz értékét egyre lejebb szállítva^, automatikusan közelebb viszi a gazdasági életet az óhajtott célhoz a pénz:

tkés termelés-rend alapjának teljes elhalásához.
Bucharin Nikoláj, a kommunisták programm járói írott füzetének XV. fejezetében a pénz szerepét illetleg ugy nyilatkozik,

nek, a

és szétosztása végig meg lesz szernem fog már semmiféle szerepet játszani, ami
azt jelenti, hogy nem lesz szükség semmiféle pénzfizetésre, semmiféle, célra és igy'a pénz általában megsznik szükséges valami
lenni, töhát nem lesz szüksége rá az államhatalomnak sem, minek

hogy amikor a javák termelése
vezve, akkor a pénz

folytán a pénzügyi gazdálkodás elhal.

A magyarországi bolsevisták gazdasági vezetemberei Varga
Lengyel "népbiztosok" hasonlóképpen ismételten kifejtették,
hogy a kommunista rendnek pénzre, erre az általános csereeszközre
egyáltalán nem lesz szüksége, mert a javak termelése és szétosztása a köz által történvén, mindenki szükségletét természetben
fogja munkajegyek ellenében megkapni és a pénzforgalom helyébe
az áruknak természetben való kicserélése, illetve kiosztása lép. A
nagy bérek szerinte egyrészt azt a célt szolgálták, hogy a kommunista rend végleges kialakulásáig a javak beszerzése terén a munifásokat egyenl helyzetbe hozzák a tkésekkel, másrészt hivatva
voltak a munkások eltt ad oculos világossá tenni, hogy a munkás
helyzetét nagy bérekkel, illetve pénzzel javítani nem lehet és elkészíteni annak belátására, hogy rá nézve kedvezbb, ha szükségleti javakkal természetben látják el.
:

és

A

korlát nélkül való papírpénzgaz(^álkodással valóban sikepénz értékében vetett hitet nagymértékben megingatni és a
termelést, munkálkodásra való készséget, valamint a termelt javak kicserélését jóformán teljesen megbénítani. Ezzel a városi
lakosságnak és általában azoknak élelmezésében, akik a mezgazdasági termelk sorába nem tartoznak, a legsúlyosabb zavarok álltak, el és a gazdasági élet ví'sszasülyedt szükkörü csereforgalom
rült a

kezdetleges színvonalára, st sok tekintetben a gazdaisági tetszhalál állapotába. Amikor a szovjet-kormány látta, hogy az általa
nagy tömegben kibocsátott "fehérpénzt" a termelk nem hajlan•
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:

dók elfogadni és kék péníe, (jó osztrák-magyar Ibankjegy) már
volt, a közszolgáltatások (adók, illetékek) újra való bevezetését tervezte. így többek között be akarta hozni a telekértékadót s a földbirtokosoktól földadó fejében a termelés 20%-át szánfogytán

dékozott természetben elvenni. MINDEZ A MAGÁNTULAJDON
ELVÉNEK ELISMERÉSÉT JELENTETTE VOLNA ÉS A
KOMMUNISTA PÉNZÜGYI POLITIKA CSDJÉT. Mieltt

azonban e tervei valóra válhattak, a tanácskormány megbukott.
Ami a magyarországi szovjet-kormány pénzügyi gazdálkodását és annak eredményét illeti, az erre vonatkozó fontosabb adatokat a következkben is)mertetj'ük
I. Az Osztrák-Magyar Banknál Lengyel Gyulának, mint pénzügyi "népbiztos"-nak, els mélyreható intézkedése az volt, hogy
elrendelte a bank 200 és 2^ koronás bankjegyeinek hamisítását,
mely célra a bank tulajdonát képezett köveket és papirost használta fel. Ezeket a köveket a Károlyi^kormánynyal kötött megegyezés alapján hozatta a bank Budapestre, hogy megfelel ellenrzés mellett a banktól felveend kölcsönök alapján itt nyomassanak bankjegyeket, mivel akkoriban a növekv íbankjegyhiányon
másképpen segíteni nem igen tudtak.
A bank megbízott tisztviselje csak küzdelmes vita árán tudta
kierszakolni, hogy a 200 koronás bankjegyek sorszáma 2001. sorszámmal, aietve a 25 koronás bankjegy 3001. sorszámmal kezddjenek. Az 1 és 2 koronás bankjegy hamisítása szintén Lengyel intézkedésére történt. Ezen hamisítványok, melyeknek metszetei Budapesten készültek
forgalomba.

el,

május

elsején,

illetve

25-ikén

kerültek

ÖSSZESEN hamisítottak ÉS FORGALOMBA HOZTAK 3.719 MILLIÓ KORONA ÖSSZEG BANKJEGYET.
Lengyel, mint pénzügyi n^biztos, elrendelte, hogy "Elleg
egy a pénzügyi népbiztosságnak adandó költsönre" cim alatt a
magyar központi állampénztárnak a banknál vezetett girószámlája
javára 13 esetben á 500 millió korona, összesen tehát 614 milliárd
korona könyveitessék és ezzel formaszerint lehetvé tette, hogy a
pénzügyi tránsaktiók az állampénztár terhére löbonyolittassanal^.
Az állampénztár terhére készpénzfizetések és átutalások öszszege 8.6 milHárd korona. Ebben az összegben benne foglaltatik
az április 10-én felvett 220 millió korona, mely, mint általánosan
tudott dolog, a bécsi kommunista mozgalmaik élesztésére volt hivatva. A proletár erkölcsre jellemz, hogy midn a beavatottak
már tudták, hogy uralmuknak vége, e számla terhére még horribilis összegek vétettek fel. így július 26-án 350 millió, 29-én 10
millió, 30-án 30 millió korona.
Hogy a bank, kékjegyeibl és fehérkibocsátásu bankjegyeibl
váltás utján mennyit disponáltak el, megállapítani alig lehet. 1919.
március 21-én a bank kékpénzíkészlete 766 millió, elskibocsátásu
fehérbankjegy készlete 1207 millió körofia volt, ezzel szemben
augusztus 1-én kékbankjegykészlete 260 millió, elskibocsátásu
fehérbankjegy készlete pedig csupán 46 millió koronát tett ki. A
kifizetett kék bankjegy összege azonban az 500 millió koronát, a
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fehér bankjegy összege pedig az 1160 millió koronát jóval túlhaladja, mert a tanácsköztársasági ellenrzés alatt álló többi -pénzintézetek kék- és jó fehérbankjegy készlete, melyet az OsztrákMagyar Bankba tartoztak beszállitani, szintén eldisiponáltatott.
A hamis bankjegyek ellenében igen nagy mennyiség kékpénzre való beváltás engedélyeztetett. Ezek nagy része kimutatásba is foglaltatott, melyibl egyes tételeknél azonban csak a váltandó összeg van feltüntetve, a cél azonban megjelölve nincs. A
legdiszkrétebb, legtitkosabb intenciója váltások, melyeken az átvev neve nem volt feltüntetve a kimutatásban, fel sincsfenek véve.
Ez a legérdekesebb dokumentumok egyike, mert mutatja, hogy az
a hatalom, mely a forradalmi törvényszékkel való fenyegetéssel a
kékpénz "babonáját" meg akarta dönteni, kénytelen volt az élelmicikkeket, nyersanyagokat kékpénzért beszerezni,
nem birván a
konzervatív parasztság makacsságát megtörni. Ugyanekkor, hogy
a kommunista uralmat ersítse, titokban azoknak, akiket magához akart láncolni és akik a terror kifejtésének eszközei voltak,
kékpénzt utalványozott.
Meg kell jegyezni, hogy a kékpénznek a szovjet-pénzzel szemben mutatkozó ázsiója folyton emelkedett továbbá hogy a kékpénzzel való üzérkedés mind nagyobb mérveket öltött s végül, hogy
ez az üzérkedés már nem is dugva, haneon nyilt téren folyt le.
Ki kell emelnünk még, hogy Lengyel Gyula minden ellenrzéa
nélkül, a hivatalos formák teljes ignorálásával, ugy a bank vagyonából, valamint a szovjet-rendeletek folytán beszolgáltatott és elkobzott belföldi és külföldi értékekbl nagy összegeket eldiszponált, így május 2-án körülbelül 25 millió korona érték külföldi
bankjegyet utalt ki a külügyi népibiztosságnak, illetleg vétetett
át Vermes titkár utján. Ezen összeget eltte teljesen ismeretlen
fiatalemberek között osztotta szét, akik a külügyi népibiztosság
igazolásával jelentkeztek nála, hogy mint a kommunizmus lelkes
harcosai ezeket a valutákat rendeltetési helyükre juttassák és a
"szent cél" érdekében gyümölcsöztessék.
Május 21-én 3 millió korona érték arany koronát utaltatott
ki élelmicikkek beszerzése cimén.
,
Július 2-án Lengyel 200.000 koronát vett fel a bank pénztárából, mely összegrl erismer,vényen kivül semmiféle feljegyzést nem
adott át.
Lengyel a legféktelenebb terrorral kényszeritette az ország
pénzintézeteinek alkalmazottait, hogy a vörös hadseregibe lépjenek. Az Osztrák-Magyar Bank alkalmazottait, mint akik az ország i)énz váltási szolgálatát -végezték és a bankjegy-üzemek alkalmazottai voltak, nagy megaláztatások után a bevonulás alól felmentette ugyan, de miután proletárfiüségükben kételkedett, állandóan terrorizálta ket. A tisztviselkhöz intézett egyik beszédében, a június 24-iki ellenforradalomról megemlékezve, megjegyezte, hogy amennyiben a bank alkalmazottainak viselkedésében
egy hasonló eset alkalmával ingadozás állna be és a munkásság,
amely a tisztviselkkel szemben amúgy is bizalmatlan, ezt észrevenné, aMcor lehetetlen lesz a munkássággal szemben az egyen-

—

;
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súlyt fenntartani. "És be fog következni, amint az orosz példa
mutatja, egy POGROM AZ IN TELLEKTUÉLLEK ELLEN, mely
az önök és családjuk pusztulását jelentené."

Lengyel pénzügyi népbiztos titkára, Vermes Jen a valutaátalakulásokat és kékpénzutalásokat intézte. Mindenrl eljegyzést nem vezetett, a váltási utalványokon,
apró papírszeletek
kó'zeleibbi igazolások nincsenek. Feltnen nagy az ilyen
pzek
"bemutatóra szóló" váltási engedélyek száma.

—

—

Ami

a szovjet-gazdálkodás által'a SZOCIALIZÁLT MAokozott pénzbeli kárt illeti, erre nézve
a tanácskormány ellenrzése alatt állott pénzintézetek folyószámlái nyújtanak elrettent képet. Erre nézve 8294 MAGÁNVÁLLALATRA vonatkozólag rendelkezünk adatokkal. Ezek közül a mezgazdasági vállalatok száma 2700, az ipari és kereskedelmieké 4159, az egészségügyieké 458, az egészségügyi és jótékony intézményeké, valamint a szakszervezeteké pedig 977. Mindezeknek a szocializálás (1919. március 21.) idpontjában' fennállott a pénzintézeteknél összesen 1785 millió korona követelésük,
amely a tanácskormány uralmának idején, azaz négy hónap alatt
(1919. március 21-tl augusztus l-ig) 649.5 milliónyi tartozássá
alakult át, vagyis a magánvállalatoknál a vagyonállapot 7'osszabbodott 828 millió koronával.
•II.

GÁNVÁLLALATOKNAK

III.

SZOCIALIZÁLT PÉNZINTÉZETEK

ügyeinek

vitelét

az u. n. tanácskormány PÉNZINTÉZETI DIREKTÓRIUMRA
bizta és ennek utján foganatosította rendelkezéseit. Ezenkívül a
Pénzintézeti Központnak is szerepe volt a rendelkezések végrehajtásánál.
tanácskormány mindenekeltt a bankokban talált idegen valutákat és a kékpénzt harácsolta el s azon a címen, hogy ezzel élelmiszereket vásárol, külföldre vitte agitációs célokra. Ezek
az értékek bröndökben, részben hivatalos futárok, részben csempészek utján kerültek Bécsbe, Majd az értékpapírokra került a
sor. Elssorban a tengei'hajózási részvények (Atlantica, Léván te

A

és Adria),

majd

a külföldi részvények jegyzékét és külföldön (f-

leg Bécsben), valamint a m^egszállott területen

lev bankkövete-

lések bejelentését sürgette a pénzügyi népbizottság a legnagyobb
eréllyel és ismételten az "amerikázás" vádjával illette a pénzintézeteket, amelyek igyekeztek az összeállításokat lehetleg; elhúzni.
Amire a pénzintézeteknél lev értékpapírok összeírása elkészült,
az értékpapírok kicsempészése és eladása elé az ántánt intézkedése

következtben leküzdhetetlen akadályok gördültek, ugy, hogy csak
mennyiséget bírták elvinni. Ezeknek is nagyobb részét Bécsben megtalálták. Csupán néhány német értékpapír és 500 darab
osztrák Lloyd-részvény hiányzik.
Az u. n. tanácskormány egyelre megengedte, hogy olyanok,
akiknek fizetésük, avagy keresetük nem volt, betétjük 10'%-át, de
legfeljebb 2000 K-át havonként felvehessenek és értékpapírjaiig
50% -a erejéig legfeljebb h^vi 1000 korona lombardkölcsönt vehessenek igénybe. Természetesen a bolsevisták saját híveiknek ennél
jóval nagyobb összegeket is folyósítottak. Viszont a direktórium

kis
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a pénzintézetek fehér érzelm hivatalnokai is, akiket a kommunizmus bajba juttatott, a szabályok megkerülésével nagyobb öszés

szegeket utaltak

ki.

A pénzügyi népbiztos szerette volna a folyósításokat a burzsoák részére beszüntetni, illetleg lelhet módon korlátozni, miért
is utasitotta a direktórium egyik tagját, hogy 'készitsen rendelettervezetet oly irányban, hogy minden egyes természetes, vagy
jogi személynek csak egy szocializált pénzintézetnél lehessen szám.
Iája. Minthogy a követel és tartozó folyószámlák egyesítése a
szocializált vállalatokat és azok bankösszeköttetését
(amely a
munkabéreket köteles volt továbbra is fizetni) ersen érintette
volna, másrészt a dolog technikailag óriási nehézségekkel járt éa
végül egy-egy ügyfél bankköveteléseinek lakóhelyéhez legközelebb
es pénzintézethez való tömörítése kisebb intézeteket teljesen megrázkódtatott volna, számos fél pedig jó pénzintézetnél elhelyezett
pénzét- a diktatúra megsznésekor gyönge intézetnél találta volna,
ezt a rendeletet a megbízott direktóriumi tag nem készítette el és
a sürgetésekre azt felelte, hogy az élmunkálatok folynak. Késbb
a pénzügyi biztosság egyik csoportvezetje kiadott ugyan egy renamely a számlák egyesítése tárgyában az els lépést
delkezést,
tartalmazta, ezt azonban

már nem

lehetett teljesen keresztülvinni.

Egy másik utasítása a pénzügyi "népbiztos"-nak ugy szólt,
hogy a kereskedelmi cégek könyveit, tekintettel a nagy anyaghiányra, papíranyaggá kell feldolgozni, miért is azok beszolgáltatására nézve rendelet készitend. Ezt hetekig húzta a direktóriuminak e rendelet elkészítésével megbízott tagja, végül igen erélyes
sürgetésekre oly tervezet készült, amelynek értelmében csakis a
pénzintézetek és csakis oly könyveket kötelesek beszolgáltatni,
amelyekben az utolsó bejegyzés 10 évnél régebbi. Az ily értelm
rendeletet azonban

nem

foganatosították.

A

2000 koronánál nagyobb érték ékszerek beszolgáltatását
is elrendelte a tanácskormány, de az ékszerek beszolgáltatása nem
Minthogy ezeket nagy tömegben ugy
járt a várt eredménnyel.

sem bírták

értékesíteni, a népbiztos

nem

tartotta

sürgsnek

a

di-

rektórium egyik kommunista tagjától ered indítványt, amelynek
értelmében a magánosoknál külön bizottságok tartanak házkutatást.

A

szocializált vállalatok pénzszükségletét az eredeti rendelet
szerint a Pénzintézeti Központ lett volna hivatott fedezni, azonbaii

mindjárt április els szombatján kitnt, hogy egyetlen egy pén^.
intézet erre technikailag képtelen. Erre az egyes, csak elvben szocializált vállalatok ipénzellátását vissza kellett utalni az illet vál-

lalatot eddig financirozó pénzintézethez s a Pénzintézeti Központhoz csak az ilet vállalat vagyoni helyzetét részletesen megállapitó
revizori jelentés alapján tényleg szocializált üzemek pénzellátása
utaltatott. A vállalatok revíziója természetszerleg
még szabotázs nélkül is
lelkiismeretesen végezve, nagyon hosszú idt
vett volna igénybe, hát még az adott körülmények között, mikor

—

—

,
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a legtöbb vállalatnál a szakértk szabadságolása, elbocsátása folytán szinte em'berfeletti munka volt, csak a megközelíten felületes
kép megalkotása is.

A

magyarországi

u. n.

tanácskormány

is

épp ugy, mint az

oroszországi, célul tzte ki, hogy az összes magánbankokat egy
nagy népbankká olvassza össze és igy a bankügyet központosítsa.
Ez a népbank az ipari vállalatok szocializálásának befejeztével tu-

lajdonképpen leszámoló fpénztárrá, egy központi fkönyvelséggé
alakult volna át, amely a kölcsönös befizetéseket az egyes vállalatok és a termelés egyes ágai között a számlákban eszközölt átvitelezéssel lebonyolítja.
Ezzel tehát a bankügy tulajdonképpen a
szociális termelésnek könyvelésévé változott volna át.
A pénzintézetek megszüntetése és egy állami intézménybe
való összepontositása elé azonban igen nagy akadályok gördültek,
ugy hogy a kommunisták elejtették azt az els tervet, hogy a pénzintézeteket azonnal összeolvasztják és ennék folytán azt a gondolatot fogadták el, hogy általános felszámolások és fúziók során a
kisebb intézeteket lassankint megszüntetik, illetleg a nagyokba
beolvasztják és az állam végeredményben csakis az aktiv vagyonra
teszi rá a kezét. A pénzintézeteknek az állam részérl való azonnali
átvétele a terhek átvállalását is jelentette volna. A felszámolások
megejtésével a Pénzintézeti Központot bizták meg.

A Pénzintézeti Központ felszámoló osztályától folyton sürgették a felszámolandó cégek jegyzékét és csak erfeszítésééi lehetett
odavinni a dolgot, hogy igazán kevés számú bankcég és pénzintézet
került a Központi Pénzintézethez felszámolásra. Az eredmény az
volt, hogy a proletárdiktatúra bukása után a felszámoló tömegeket,
mondhatni sértetlenül adták vissza jogos vezetségüknek.
A központosítási tervvel kapcsolatban a bolsevisták számoa
bankfiókot szüntettek meg és egyes bankok helyiségeit kezdték
igénybe venni. Hogy itt nagyobb pusztítást nem okoztak, az csakhamar bekövetkezett bukásuknak köszönhet.

A proletárdiktatúra kikiáltását

követleg a kormányzótanács

elrendelte a Károlyi-féle kormány pénzügyminisztere. Szende által
kiadott rendeletekkel elzetesen zár alá vett páncélrekeszek (safek)
és zárletételek (ládák, bröndök, csomagok stb.) felnyitását. Az
els felnyitás alkalmával a külföldi értékpapírokat, betétkönyve-

ket a fél neve alatt nyílt letétbe helyezték, a készpénzt (bankjegy
és aranypénz), valamint az idegen valuták ellenértékét a feleknek jóvá írták. Ezen értékek közül a külföldi valutákat és az arany-

pénzt a tanácskormány eldiszponálta.
A második felnyitás alkalmával a magyar értékpapírok, valamint az ékszerek kerültek ki a rekeszbl a felek letété részére. A
zárt letétek felnyitásí mvelete a páncélrekeszek felnyitásával párhuzamosan történt azzal a különbséggel, hogy a zárt letétek felnyitása annyira elhúzódott, hogy a proletárdiktatúra bukásáig a
letétek fele sem nyittatott ki. A zárt letéteknél kiválasztott aranypénzek és idegen valuták ellenértéke a feleknek szintén jóvá íratott.
Az úgynevezett tanácskormány által felállított "pénzintézetek
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/

direktóriuma" elrendelte, hogy a menekül vidéki direktóriumok,
állampénztárak, intézetek és hatóságok az értékeket mind a Magyar Általános Hitelbank trésor-helyiségeibe helyezzék el.
ezideig még nem agnoszkált
Ily módon igen sok
tétel
került a Hitelbankhoz megrzésre.

—

—

Mint helyrehozhatatlan kárral járó visszaélés tehát elssorban az aranypénzek és a külföldi valuták eldiszponálása állapitható meg.

Az ékszerek az összes zárt letétekbl és páncélrekeszekbl
a Hitelbanknál lettek beszolgáltatva, al\ol most az ékszerek a fejeknek visszaszolgáltatnak,
«

A

forradalmi kormányzótanács XVI. és LVII. számú rendelea magánosok és ékszerészek aranynemiiinek, drágaköveinek
és egyéb ékszertárgyamak beszolgáltatását is elrendelte. A beszolgáltatás és felbecslés helyéül az egész országra nézve a Hitelbank
tével

A

megrzés mindenkor felenként elkülönitve történt
és a tanácskormány bukása után az uj kormány által elrendelt
visszaszolgáltatás akadálytalanul rendben folyik.
beszolgáltatott összes ékszertárgyak kivétel nélkül megvannak, azok eldisz-

jelöltetett ki.

A

ponálására vonatkozólag egyetlen komoly kísérlet történt, amint
azt alább ismertetni fogjuk.

Megemlítend, hogy május 1-én, amidn a román elnyomulás
következtében a proletárdiktatúra közel állott a bukáshoz, a pénztárosoknak éjszakán át az intézet épületében való tartózkodására^
nézve tettek intézkedést. E körülménybl következtetve feltehet,
hogy ez idpontban az ékszerek esetleges sürgs elszállítására gondoltak.

A

becslbizottság az ékszereknek a darabonként korona 500magánfeleknek a darabonként K 200-nél kisebb érték tárgyakat már a felbecslésnél visszaadta, az ezen összegeknél nagyobb
érték tárgyakat a Hitelbanknál a pénzügyi népbiztosság letétként
nál, a

helyezte rizetbe.

A vörösrség által a "burzsoák" -nál tartott házkutatások alkalmával talált értékeket bizonyára csak részben szolgáltatták be
a Hitelbankhoz. Erre enged kö^8^tkeztetni az a körülmény, hogy
az értékeket tartalmazó csomagokat és ládákat rendszerint felbontva hozták és volt olyan eset, hogy a már beszolgáltatott és lepecsételt ékszerdobozt a vörösrség betekintésre visszakövetelte
és egyideig

magánál

tartotta.

A

vörösrség

által elkobzott érté-

keket a Hitelbank a vörösrség által bemondott névre helyezte letétbe. Jellemz, hogy több behozott és értékeket tartalmazó ládát
Szamuely Tibor névre helyeztek letétbe.

Ami a kedvezéseket illeti, érddces felemlíteni, hogy a forradalmi kormányzótanács egyik ülésének eredményeként a pénzügyi
népbiztos utasította a pénzintézetek direktóriumát, hogy GRÓF
KÁROLYI MIHÁLYNAK, a magyar köztársaság volt elnökének
és nejének értékpapír letétjét adassa ki. Ezenkivül a pénzügyi népbiztos protekciójára egyeseknek ékszerek is adattak ki.
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"

Visszaélési kísérletek

is

történtek, de ezek megíhiusultak a túl-

nyomóként nemzeti érzelm

és puritán banktisztviselk ellenállása

és üg-yes eljárása következtében.

így az ékszerbecsl bizottság vezetjének; Rózsa Jakabnak
szerint a diktatúra bukása eltt néhány nappal Vágó
népbiztos egy .gyufaskatulya mennyiség foglalatlan brilliánskövet
kért a bizottság vezetjétl, de ennek kiadására már nem került

bemondása

a sor.

A

másik,

történt:

már komolyabb

visszaélési kísérlet a

következképp

*

A tanácskormány lemondásának napján, azaz 1919. évi július
31-én déleltt Székely pénzügyi népbiztos egy ur kíséretében megjelent a Hitelbankban és egy kis papíron ceruzával irt és Rózsához, az ékszerbecsl bizottság vezetjéhez címzett utasítást hagyott hátra aziránt, hogy a szocializált ékszerüzleteknek a Hitelbanknál elhelyezett foglalatlan brílliánsköveit a csomagokból azonnal választassa ki és adja át a kíséretében megjelent egyénnek,
akit mint Kari Meyer pforzheimi kereskedt mutatott be a bank
tisztviselinek és akinek még aznap déleltt el kellett volna utaznia. A nyomaték kedvéért azt a szót "azonnal" alá is húzta. A papírlapon Székely népbiztos arra hivatkozott, hogy a kövek a tanácskormány által már el vannak adva.
Augenfeld bankigazgató a neki bemutatott cédula elolvasása
'után kijelentette, hogy azt nem tekintheti* szabályszer utasitás'
nak és átadta azt az értékeket kezel pénztárnoknak Weiss Ödönnek azzal, hogy Peller üzleti biztosnak mutassa be s kérjen döntést.
:

Weiss Ödön a kommunisták által kirendelt Peller üzleti bizhogy a drágáköveknek az utasitás érteimében való
kiválasztására, legalább 3 napi id szükséges, minthogy a szocializált ékszer üzletéktl lefoglalt áru néhány száz csomagban fekszik
és csak a csomagok felbontása után konstatálható, hogy melyik(Székely
ben van az utasításban megjelölt drágakmennyíség.
ugyanis élszóval egymillió márka értékrl tett említést.) Erre
Peller oly irányban döntött, hog;^ Weiss rendben, szabályszeren
bontassa fel a csomagokat, készíttessen jegyzéket azokról a tételékrl, amelyek a Székely által adott utasitás értelmében kiszolgáltatandók volnának és ezen jegyzék alapján a pénzügyi fosztállyal
hivatalosan érintkezésbe fog lépni aziránt, hogy a pénzügyi fosztály szabályszeren aláirt és bélyegzvel ellátott utalványozó rendeletet küldjön ez ügyben a Hitelbankhoz. Idközben Földes ékszerész, aki az ékszer'becslésnél becsüs gyanánt mködött, intézkedett aziránt, hogy az ékszerészek budapesti ipartestületének vezetsége a kiszolgáltatásról tudomást szerezve, az itteni külképviseleti hatóságok utján intézkedést eszközöljön ki arra vonatkozólag, hogy az állítólagos Kari Meyer azon esetben, ha a drágakmennyisége^ neki mégis ki kellene szolgáltatni, feltartóztatható
legyen. Közben megérkezett Rózsa is, akinek a történteket elraontossal közölte,
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Jották,

'Ez

amire Rózsa jellemzen, egészen felindulva, megjegyezte:

meg akar

lógni".

Rózsa érintkezésbe lépett telefonon Székelylyel és közölte
hogy az utasításnak azért nem tehet eleget, mert az ékszereket több csomagban rzik a csomagokat fel kell elbb bontani éa
vele,

;

újra felbecsültetni, hogy az eladási értéket megállapithassa, m.ire
Székely ragaszkodott az utasítás azonnali keresztülviteléhez és
nem volt hajlandó a szabályszer teclinikai lebonyolitáshoz szükséges halasztásról tárgyalni. Majd midn újra telefonáltak halasztás kieszközlése céljából, Székely népbiztos újra a leghatározottabban ragaszkodott az utasítás rögtöni keresztülviteléhez.

Az állítólagos Kari Meyer Földes ékszerésszel és. Rózsával, a
becslbizottság vezetjével, az ékszertrezorban helyszíni szemlét
tartott és Rózsának és a többi jelenlévknek arra a magyarázatára,
hogy a köveket aznap semmi esetre sem kaphatja meg, eltávozott.
Erre a gyanakodó banktisztviselk Székely népbiztos különös uta.sitását tudomására hozták Lengyel és Varga népbiztosoknak, akik
teljesíthetnek mondták az utasítást, de teöhnikai nehézségek
miatt a halasztást indokoltnak jelentették ki.

Ugy Lengyelnek, mint Varga népbiztosnak a halasztásra vonatkozólag adott rendelkezésébl látható, hogy Székely utasítása
nem a kormányzótanács határozatán alapult és errl a rendelkezésrl a népbiztosoknak valószínleg elzleg nem volt tudomásuk.
Ugyanaznap déleltt Földes ékszerész a parlament folyosóján
Lengyel népbiztosra v4rt, találkozott az állítólagos Kari Meyerrel, aki most már vörös katona egyenruhában volt és ugylátszik
ugyanez ügyben valakivel érintkezni kívánt.
Minthogy igy a visszaélés szándéka nyilvánvalóvá lett, a tisztviselk délután a bankba nem mentek be és igy lehetetlenné tették
az utasítás végrehajtását. A szovjetkormány még aznaip este lemondott és elmenekült.

A proletárdiktatúra kikiáltásakor a Magyar Bank kommunista hivatalnokai hatalmukba kerítették az intézetet. Megalakították a bank direktóriumát, amely május közepén két összegben
42 millió koronát vett ki az Osztrák-Magyar Bankból az intézet
folyószámlájára.
banknak azok a tisztviseli, akik nem voltak

A

-

^

kommunista érzelmek, meg akarták menteni a pénzt és amikor
megtudtál?; hogy a nlilliókat Feny Andor bécsi gazdasági követ
viszi fel Bécsbe, ugy intézkedtek, hogy Bruckban a határvizsgálatnál jelen legyen Elfér cégvezet is, aki a bécsi magyar banknak megbízható vezetje volt. Bruckban az osztrák határrendrség
"a negyvenkét millipt kiadta Elférnek. Ilyenképpen sikerült a bank
pénzét megmenteni. Az ügy jelenleg rendri nyomozás alatt áll.
IV. A tanácskormány Budapesten és közvetlen környékén,
valamint a városban a házakat is köztulajdonba vette a mimkásházak és" tisztviseli házak kivételével.
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Ennek a szocializálásnak eredményét a magyar postatakarékpénztárnál vezetett há2íbérszámla tünteti fel. Eszerint:
Bevétel
a

)

b

)

*
Budapesten
Budapest közvetlen környékén
(Albertfalva, Budafok,
Csepel,

Kiadás'

K

50,375.000

18,249.000

K

Erzsébetfalva,

Pestszentlörincz,
Pestújhely, Rákospalota, Újpest,

Kispest
r)

13

városban
Összesen...

i,5J4.ooo

,,

836.000

„

3,019.000

,.

417.000

„

19,502.000

K

K

54,908.000

Az egész kezelésbl a fvárosra esik a bevételnek 92%-a, kiadásoknak 6% -a, a vidékre esik a bevételeknek 8% -a, a kiadásoknak 6% -a. A házadó alapjául megállapitott tiszta házbérjövedelem 1918-ban Budapesten 222,115.000 K volt, melybl négy hónapra kerekén 74,038.000 K esik, ezzel szemben a házbérszámla
budapesti bevétele 50,370.000 K volt. Gyrben a házadó alapjául
megállapított tiszta házbérjövedelem 1918-bán 5,025.000 K volt,
mely'bl négy hónapra kereken 1,675.000 K esik, ezzel szemben a
házbérszámla gyri bevétele mindössze 748.000 K volt. Ezekbl az
adatokból is látható, hogy a kommunizmus hatása kevésbé érvényesült a vidéken, mint a fvárosiban.
Rákospalotán a kiadás 44,000 K-ával meg'haladta a bevételt.

A

házbérszámla bevétele hónapról hónapra csökken tendenamibl arra is méltán következtethetünk, hogy a
házbérek befizetése körül mulasztások, st visszaélések is törciát mutatott,

téntek.

A

kiadások a következképen csoportosíthatók

a lakásbiztosságnak

6,000.000

K

a lakatosok direktóriumának

2,000.000

„

az egyesitett bádogos- és szerelörpari központnak ....

2,000.000

„

a

Magyar Gázizzófény R. T.-nak

munkabérekre

-

-

anyagokéra
eszközökért

(seprk,

stb.)^

-

egyéb kiadások

Összesen

A
A

bevételek összege
kiadások összege

»

Maradvány

.

.

-

100.000

„

6,371 .000

„

1,088.000

,,

491.000

„

1,448.000

„

19,502.000

K

54,90^000

K

19,502.000

„

35,406.000

K

Ha figyelembe vesszük, hogy a kiadások között csak a legszükségesebb javítási kiadások foglaltatnak és hogy a házak szocializálása esetén helyes gazdasági számítás mellett a bevételek
jelentékeny részét amortizációra, a lakosság szaporodásához képest további uj házak építésére, a keresetképtelen háztulajdono64

::

sok eltartására, a rohamosan növeked kezelési költségekre kellett
volna fordítani: megállapítható, hogy az állam (a köz) a házak
szocializálásával feltétlenül rosszul járt volna, mert annjri bevételi
sem maradt volna, mint amennyit a régi rendszer szerint
házak szocializálása során kétségtelenül kitnt,
adóban vett be.
felesleg

A

hogy a közre nézve a leggazdaságosabb, ha a házak építését, fenntartását és kezelését a leggazdaságosabban a magántevékenység
tudja ellátni és ugyancsak a lakók igényeit is a legjobban képes
kielégíteni.

V.

Ami

pedig az állami pénzügyek terén folytatott kommuilleti, a következ kimutatás szolgál tájékoz-

nista gazdálkodást
tatással :

Költség\'etésszerü kezelés

:

Kiadás
(Lerovás)

Bevétel

(Lerovás)
a

Tárcák

)

4.
5.

Német népbiztosság

6.

2.
3.

L

:

Tanácsköztársaság elnöksége
Államadósági kezelés
Kisebb tárcák
Külügyi népbiztosság

1.

K

305.000

3498XKX)

K

1,892.000

,.

31,680.000

,.

3,213.000

„

6,153.000

„

777.000
11.000

,,

19,623.000

„

„

3,436.000

„

Ritszka-krajnai népbiztosság

1,041.000

„

9,213.000

„

3,232.000

,,

195,713.000

„

240,706.000

„

189,365.000

„

15,626.000

,,

75,659.000

„

74,679.000
88,407X>00

„

14.

Belügyi népbiztosság
Pénzügyi népbiztosság
Szociális termelési népbiztosság ....
Földmüvelésügyi népbiztosság ......
Közoktatásügyi Viépbiztosság
Igazságügyi népbiztosság
Mimkaügyi és népjóléti népbiztosság
Hadügyi népbiztosság

15.

Vörös rség

16.

Közellátási

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

Együtt 1—16
b)

47,612.000

„

1,536.000

„

159,911.000

„

114,770.000
2,817.000

„

3.307,372.000
514,162.000

„

„
.,

8,172.000

„

K

4.889408.000

K

2.

Posta, távirda és távbeszél

3.

Postatakarékpénztár
Állami vasgyárak

Együtt

133,699.000

I

.

.

23,682.000
2,368.000

42,627.000

—

202,376.000

4.

K

430,999.000
65,045.000

„

Együtt
Költségszerü kezelés összege

6.500,000.000

.

.

IL Alapok kezelése együtt
III.

Bizományos kezelés

IV.

Direktóriumoknak elleg

V. Szállitmányok és ellátmányok

Fösszeg

(I

—V.)

...

„

17,069.000

„

„

98.259.000

„

K

611,372.000

K

—
—

K

K
K

5.550,780.000

37'4i4.ooo

„

28,284.000

„

26,369.000

„

1.486,926.000

„

1,109.000

„

62,882.000

1.886,751.000

„

1.886,751.000

6.500,000.000
.

K

,„

Kölcsön

Az Osztrák-Magyar Banktól

7.176,007.000

—

8.965,523.000

K

„
„\

K

A^ bevételek fösszegével

9.127,650.000 K-val

szemben a kiadások fösszege

8.965,523.000

a

maradvány

„

Üzemek

Államvasutak

c)

,,

„

473,631.000

1.

4.

230412.000 „

2,923.000
9,123.000

—

népbiztosság

„

tehát

162,127.000

K
K
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Ez összeggel (túlnyomórészt úgynevezett szovjetpénzben) a
Jíözponti állampénztár pénzkészlete, valamint az államkincstárnak

az Osztrák-Magyar Banknál és a Postatakarékpénztárnál fennálló giró-számlakö'vetelése emelkedett. Nem hagyható azonban
figyelmen kivül az a körülmény, hogy a fentebb emiitett s 9 milliárdot meghaladó bevételben az Osztrák-Magyar Banktól igénybe
vett 6,500.000.000 K ''kölcsön" is bentfoglaltatik. Ez összeg levonása után a fentebb emiitett maradvány helyett 6,337.873,000 K
kiadási többlet mutatkozik.

Az I. részben bentfoglaltatnak azok a kiadások is, melyek
a közhatóságok (közhivatalok) és egyéb állami intézmények javára a tanácskormány ellenrzése alatt állott pénzintézetekhez
folyószámlára átutaltattak.
Az I. b) 3. tétel alatti (postatakarékpénztári) kezelés nem
foglalja magában az állami házbérszámla kezelését.
A III. alatti bizományos kezelésben pedig bentfoglaltatnak
azok az összegek is, amelyek egyes pénzintézeteknek ellátmányul,
valamint egyes szocializált vállalatok javára az egyes pénzintézeteknél vezetett folyószámlák javára utalványoztattak.
Az
.',

1917

—

1918. évi

sok évi összeg-e

k()ltségvettsi

elirányzatban az állami kiadá3.003.489.l65 K-val
/.
.

.

.

.

Alinhogy folyó évi március
2i-t(")] ji'lius 31-ig beruházások nem foganatosittattak. el)böl az c)sszegb(">l levonandó a beruházásokra elirányzott

álla]Mttat(itt

s

az igy

liicg.

maradó

233,480.524
2.770,008.641

K
K

az az összeg, mely a kimutaiás adataival
összehasonlitva,
tanácskormány „gazdálkodásának e részérl kellen tájékoztat.

lesz

a

A tanácskormány most tárgyalt 132 napi gazdálkodása a tárcaszerü kezelésnél és az üzemeknél 5.500.080.000 K kiadást eredményezett. Ezzel szemben az 1917 11918. évre elirányzott kiadási
összegbl 132 napra kereken mindössze 1,001.985.000 K esik. Különös figyelmet érdemel az a körülmény, hogy ez utóbbi összegben a királyi udvartartás, a kabinet iroda, az országgylés költségeire és a volt közösügyi kiadásokra, valamint a Horvát-Szlavonországokra es kiadások 132 napi részösszegei is bentfoglaltatnak,
mindmig az elbbi kiadási összeg
a székesfvároson kivül
össze 16 vármegye adatait tünteti fel.

—

Az

igi7

.bevétellil
esik.

Ezzel

alatt a

összege

—

132

18.

köl!seg\etési

é\re

ilirányzott

.....'

napra

s:/enil)en

a

tárcaszerii és

~"

'

3.003,535.811

K

1.086,210.000

K

076,007.000

K

tanácskunriány mül<ödése
t,2 napi
üzemi bevételek
]

.'
.

—

'"'

v(,]t.

A kiadások 400%-ot meghaladó emelkedésével szemben, a
bevételeknél tehát csaknem 40%-nyi csökkenés mutatkozik.
Ennek csakis az ország teljes anyagi összeomlása lehetett
volna az eredménye.
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A

szovjet pénzügyei
Irta

Faragó Milksa
Bank ellenre

az Osztrák-Magyar

1919 iTiárcius 22-ének reggelén Budapest fváros lakossága
arra ébredt, 'iv>gy az államforma megváltozott.
Magyarország
népköztársaságból tanácsköztársasággá változott s minden átmenet és elkészítés nélkül szövetségesévé lett a magyarság évszázados ellenségének: Oroszországnak. A részekre bomlott, niliilista
Oroszországnak. Súlyos aggodalom szállt a lelkekre s egy kérdés
lebegett az ajkakon: mi történt itt?.
Mi fog itt még minden
történni ?
Mi történt?.
Árulás!
Károlyi Mi»hály 21-én délután elzetes tárgyalás után átadta
a hatalmat Kun Béla és társainak, kik államelleiöes üzelmek, izgatás, felbujtás és kommunisztikus cselekedetek bnei miatt több hét
óta a gyjtfogházban rizet alatt állottak.
.

.

.

.

.

.

.

Magyarország államformájának megváltoztatása a börtön
pedig ugy, hogy Károlyi Mihály átadta a hatalmat az egyesült kommunista és szociáldemokrata pártnak, a
raunkatanács pedig erre kikiáltotta a proletárdiktatúrát. És hogy
soha senki se vethessen semmit a másiknak szemére, egy héttel késbb, március 28-án, a kommunista párt beolvadt a szocialista
falai között történt s

pártba.

A proletárdiktatúra kikiáltásával megkezddött a "tm^sadalom
Semmi sem szent
átalakitása" Marx és Lenin receptje szerint.
többé. Minden semmi már, ami eddig szent és sértetlen volt és a
társadalom átalakítása egyenl a régi társadalom minden intézményének és egész berendezésének céltudatos lerombolásával. Páátmenet nélkül megkezdték a
ratlan vehemenciával és minden
pusztítást.

Legels stációjuk a bankok világa, els intézkedésük a pénzintézetek szocializálása volt. Meg kell azonban vallani, hogy a szocializálás fogalma azon a napon, mikor a kommün átvette az uralmat, korántsem volt már idegen. Ugy a fvárosban, niint a vidéken a Károlyi-uralom zavaraiban mind gyakoribbá vált egyes vállalatok és földbirtokoknak munkások vagy parasztok által történt
megszállása. így legels volt pl. a fvárosban a Közúti vasút kommunizálása, melyet március 12-én maga a kormány rendelt el.
Egyidejleg ezzel számos helyrl érkezett vidéki birtokok lefoglalásának hire is, ami akkor, miután a Berinkey-^kormány még csak
titokban sandított a gyjtfogház felé, kormányintézkedést vont
maga után. Március 19-én ugyanis, tejiát abban az iíiben. mikor
már társfvalások folytak a hatalom átadása fell, minisztertanácsi
67

.

határozat folytán rendeletileg tiltotta be a földmivel^sügyi miniszter a birtokok egyéni kisajátítását, ami azonban vajmi keveset használt, mert az ezen rendeletet követ két napon át is számos
helyrl érkezett be erszakos birtokfoglalás hire.

Március 22-ének reggelétl kezdve, ezután nem volt többé
szükség erszakra; az államforma megváltozott. S ezzen minden
megváltozott. Az egyéni birtok majdnem semmi s a jelszó: MIN-

DEN AZ ÁLLAMÉ!.

.

.

minden. A pénzintézetek,
vagyon is.

Föld, ház, bútor, ékszer.
minden
a bennök felhalmozott saját és idegen
.

.

.

.

s

Március 22-ikén reggel, mikor a bankfiuk be akartak menni
hivatalukba, katonaság állta el az utat. Senki sem mehetett a kapun, vagy a lépcsöcsarnokon tul.
katonaság az éj folyamán
megszállta az összes pénzintézeteket s ezzel az uj államforma vezeti birtokba vették a kormányzáshoz szükséges anyagi eszközöket.
A pénzintézetek tisztviselinek bizalmi emberei a tisztviselk szociális szervezetébe: a Pénzintézeti Tisztviselk Országos
Egyesületébe siettek irányítás és hirek beszerzése céljából. Ott
már együtt volt az egyesület vezetség© s körükben voltak Varga
és Székely pénzügyi népbiztosok is.
Éppen azon dolgoztak, hogy
az intézetek számára kijelöljék az uj vezetket s ami ennek folyo-

A

mánya: hogy rendelkezzenek a

régi

vezetk egyidej

eltávolítása

óra tájban már csaknem minden intézet megkapta a rendelkezést s Qgy, a tisztikar kebelébl delegált bizottság
az "ellenrz megbízottak" tanácsa vette át a vezetést. Az államformaváltozás oly meglep körülmények között történt, s a polgári társadalmat oly váratlanul-érte, de fként azért, mert néhány
Oroszországot járt agitátoron kivül senki sem tudta, hogy mi készül tulajdonképpen s mi a változás lényege, a pénzintézetek átvétele minden incidens nélkül, teljesen simán történt.
Még csak
nem is tiltakoztak sehol a régi vezetk, hanem csendben átadták
helyeiket és a kulcsokat a megjelölt egyéneknek s a vett parancs
értelmében vagy távoztak, vagy bennmaradtak az intézetben, miután a rendelet értelmében jogaiktól megfosztattak ugyan, azonban kötelességükké tétetett rendelkezésére állani s minden felviEgyben elvették tlük még
lágosítást megadni az oij vezetknek.
privát szekrényeik kulcsát is és átkutatták azokat, hogy azokban
nem-e foglaltatik valami olyas, ami ártalmára lehet az uj berendezkedésnek.
iránt.

Reggel

tiz

A bankfiuk,

miután nem ismerték az uj világ eszközeit, módcsupán csak azt hitték, hogy 'k most egy hatalmas
ugrással egyszerre bankfejedelmekké lettek, engedelmes eszközeiA
vé, végrehajtóivá váltak a szovjetkormány rendelkezéseinek.
szovjetkormány rendelkezéseibl pedig csakhamar kitnt, hogy
a pénzintézetekben az évezredes kapitalisztikus termelési rend
védbástyáit látják, amelyet éppen azért lerombolni s megsemmiAz összes fvárosi és vidéki
síteni elhatározott szándékuk volt.
pénzintézeteket elhatározták egy hatalmas állami bank keretébe

jait és céljait s

k

szorítani, a feleslegeket feloszlatni (közte az összes
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magánbanko-

a megmaradókat minden önállóság-tói megfosztani s csupán
mint az állami bank fiókját kezelni. A fvárosban ezek szerint
aehány kevésszámú pénzintézet maradt volna, a vidéki nagyobb
Tárosokban pedig legfeljebb egy-egy, néhol azonban ez az egy i&
egy egész vidéki körlet cÉjait szolgálta volna. A pénzintézetekmek ilyetén, minden önállóságától megfosztott hálózatát két hatalmas intézet hatáskörébe utalták s pedig a fvárosiakat a Pénzintézeti Központ, a vidékieket a Postatakarékpénztár hatáskörékat)

,

:

E sorok Írójának nagy rábeszélésébe került, mig keresztül
be.
tudta vinni, hogy az Osztrák-Magyar Bank, mint amelynek vagyona nemzetközi figyelem és védelem alatt áll, teljes érintetlenaégében fenntartassák (legalább a szabadalom közeli lejáratának
idejéig) s a két hatalmas oszlop a Pénzintézeti Központ és a Postatakarékpénztár közt, mint valutabank intézhesse az ügyeket.
Célom ezzel az volt, hogy a sok megbízhatatlan elem, a mob, amely
a népbiztosokkal együtt került ki a börtönökbl s amely azonnal
:

fontos pozíciókba ült, el ne foglalhassa a jegybankot, amivel a
bankjegyek nemzetközisége révén az összes népeknek kiszámíthatatlan károkat okoztak volna.
öröm,mel állapithatom meg, hogy
a nemzetközi érdekek védelmére való törekvésem teljes sikerrel
járt s a bankóprés a jegybank régi, becsületes, nagyrészt megbízható tisztikarának kezén maradt s az Osztrák-Magyar Bank fönnállása is biztosíttatott.

A

bank önállósága azonban teljesen megsznt s mköEzután a bank nem kereseti társaságként szerepelt, hanem a kommün legfbb számszéke s mindennek l^zámoló és ellenrz hivatala. Ezen célból egy nagyszabású "revizori szövetség"-et létesítettek, amelynek hatáskörébe
többi

dési köre is teljesen eltolódott.

tartozott az összes szocializált intézmények irányítását s ellenrzését vezetni s az ellenrzk kiképzésérl gondoskodni.

Mindezen berendezést s amiket a következkben leírok, ngm
& magyar tanácsköztársaság népbiztosai, vagy azok csatlósai konstruálták meg, hanem minden nemzeti és helyi érdek félrelökésével, lekopirozták Oroszország berendezkedését.
Nem tanultak a
történelembl semmit s nem vették figyelembe, hogy minden csak
ugy életképes, ha a hazai és földrajzi fejldéstörténeti viszonyok
figyelembevétele alapján készül,
egy sablon szerint akarták
kormányozni a. szenegáli "fekete földmves szegény" s a kifinomodott kultúrnépek ügyeit, ök nemcsak az eszmét hozták OroszMindjárt a
országból, hanent a módszert s annak eszközeit is.
kommün els napjaiban repül érkezett Oroszországból s fontos
ügyiratok közt egy vaskos, 1100 oldalas könyvet is hozott magával, amelyet Lenin küldött.
Szovjet-Oroszország összes gazdasági vonatkozású rendeleteinek gyjteményét.
Miután azonban a
pénzügyi népbiztosok egyike sem tudott oroszul, se Lengyel, se
Ötven
Varga, se Székely, elrendelték a nagy
lefordítását.
Oroszországot járt embert toborzott össze Lengyel népbiztos és
megparancsolta annak lefordítását. Két nap alatt készen volt a
fordítás: a tudományok tudománya.
S ezen recept szerint folyt

k

m
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a nagy feladat megoldása: Oroszországot csinálni MagyarországLerombolni a régi oszlopokat s helyébe ujakat emelni. Egy-ból!
idejüleg.
Amikor tehát kimondatott a pénzintézetek önállóságának és a magánvagyonnak ihegszünte, elrendeltetett a szocializálás bevezetése, amely a március 26-ikáÍi kiadott rendelet alapján

kezddött. Egy átmeneti idre meghagyták a magánvagyon egy
részét s csak éppen abban nem tudtak megállapodni, hogy mi legyen a határ. 50 150.000 korona közt ingadozott megbeszéléseikben a határ, de dönteni .sohasem tudtak, mert a "földmives
szegény"-nyel a paraszttal, sohasem mertek az élelmezési kérdés
miatt kikezdeni: A parasztságtól való ez a félelmük állandó maradt s mindvégig a városi lakosságot nyomorították a szocializálással.
A falusi és tanyai nép gazdagodása mellett a városi elem
nyomor-gott és koldusbotra jutása szemlátomást közeledett. Ingatlanait ugyanis elvették, lakását lefoglalták, ékszerét és értékbeleért^
Ez utóbbiaknak ellenértékét
papírjait deponáltatták.
a vagyonmaximum erejéig folyóve a betéti könyvecskéit is
számlán akarták és irták is részben a fél javára, amelyébl havonkészpénzben kivehetett.
2000 koronát
ta egy maximumot
Átutalásokat alig-alig lhetett eszközölni egyik számláról a másikra s nehogy a vagyonmaximálásra vonatkozó rendeletet kijátsszák több számla nyitásával, elrendelték, hogy mindenkinek
csak egy helyen lehet számlája s a számla tulajdonosa köteles személyazonosságát igazolni. Ez a rendelet az orosz mintakönyvben
a burzsuj proletárizálása cimet viselte s célja az volt, hogy egy rövid átmeneti id leteltével koldusbotra j;uttassa az elbbi rend vezet osztályait. Elérni vélték ezt oly módon, hogy mesterséges
eszközökkel is növelték a drágaságot s ezzel akarták kényszeríteni a tkés osztályt arra, hogy felemészsze tkéjét és megélhetésének 'biztosítása céljából munkába álljon s beilleszkedjék véglegesen a kommün rendjébe s függvé váljék ettl.

—

:

—

—

—

A

—

pénzintézíetek szocializálásával egyidejleg

25-ikén kelt rendelet alapján

megkezddött egyéb

egy március
vállalatok szo-

melyek ügyének intézésére "a szociális termelés népbiztosságá"-t állították fel, élére Varga Jenvel, aki a pénzintézetek mintájára az iparvállalatok élére ''termelési biztosokat" álAz ipari és egyéb szocialított a munkástanácsok irányítására.
lizált üzemeknél aztán éppen ugy jártak el a vezetkkel és volt
tulajdonosokkal, mint a pénzintézeteknél. Azzal' a különbséggel
mindenesetre, hogy mig a pénzintézetek élére állított ifjak csak-

cializálása

is,

kivétel nélkül az intelligens elembl kerültek ki, addig különösen az ipari vállalatok munkástanácsa és termelbiztosa a nagyhangú agitátorok soraiból rekrutálódott, akik a régi vezetket és
tulajdonosokat sok helyen a leg-brutálisabb módon dobták ki a s-a-

nem

meg ket még a betev falattól is.
a magyar ipar leglegmegdöbbentbb
Számtalan ilyen példa közt
butorgyároson
Endre
Thék
büszkeségén,
és
képviseljén
kiválóbb
ját

mhelyükbl

s fosztották

elkövetett, brutalitás.

Thék Endre jószívsége
70

és szociális intézkedései mintaképei

egy fenkölt gondolkozású, tisztalelkü munkásbarátnak. Munkásai az els napon kidobták az utcára s mikor azt kérdezte, hogy
mibl éljen tehát meg ezután az majdnem 90 évével, azt válaszolták neki, hogy elég nagy a szakálla, menjen portásnak.
Néhány nap múlva szegény Thék Endre meghalt. S még ekkor is üldözték: nem engedték a családi sírboltba temetni.
Gyakori eset volt az olyan is, amikor a gyár nagylelk munkástanácsa telefonkezelnek alkalmazta a tulajdonos leányát vagy
Weiss Manfréd municiógyárában minimális fizetéssel
feleségét.
alkalmazták Weissnak mérnök fiát.
.

.

.

.

A pénzügyi és szocializálási népbiztosságok élén, mint általában a többiek élén is. csupa doktriner állott. Varga Jen 35 éves
tanár, a "Népszava" közgazdasági rovatának vezetje volt; több
könyvet irt, amelynek értéke igen csekély; nagyrészt komplikációk.
Székely Béla népbiztos egy üresfej bankfiu. Lengyel Gyula bankkormányzó s késbb a Népgazdasági Tanács elnöke, kereskedelmi iskolai tanár. Fanatikus kommunista, kegyetlen ember;
nagy a munkabírása és nincs minden gyakorlati érzék hiján, 31
Rendkívül intelliéves, Lengyel titkárja: Vermes Jen, 22 éves.
gens, igen jómódú gyerek.
Behizelegte magát Lengyel kegyeibe
s ezen a réven valóságos diktátorrá növi ki magát, ki minden Írásbeli meg^hatalmazás nélkül, a saját iniciati vajából rendelkezik milliók felett.

.

.

#

Egyáltalában le kell szögezni, hogy a szoviet alatt mily tág
pimasz fellépésnek.
tere nyilt a kezdeményezésnek, a bátor és a
Az esetek legtöbbjében a fellépés milyensége döntötte el a sikert.

—

és parancsolással a legkritikusabb ügyek is
voltak intézhetk.
S miután ez a fellépés leginkább a szélhámosok tulajdonsága, elgondolható, hogy hogyan hemzsegett ezektl minden hivatal. S ahogy ilyen viszonyok közt másként nem is
lehet, mindenütt óriási az összevisszaság s hatásköri összeütközés.
Mindenki a saját szakállára dolgozik és hatáskörét is csaknem
mindenki önmaga állapit ja meg. Bélyegzk jogtalan készíttetéA népbiztos bélyegzjét nyuse és használata állandó gyakorlat.
godtan felhasználja a legfontosabb ügyek elintézésére egy kis titkárocska vagy gépiró kisasszony is. így keletkeznek aztán az elképzelhet legjogtalanább parancsok és rendelkezések. Én pl.

Arrogáns követeléssel
el

kiszabaditottam embereket, adattam burzsu jóknak tiltott útlevelet, megparancsoltam részükre kordonok megnyitását, betiltottam

De
stb..
megsemmisitettem feljelentéseket, stb..
a
Hiányzott
ember?
lelkiismeretlen
ezernyi
mit csinálhatott az
tekintély s a tekrntéJji hiánya a felelsség hiányát' eredményezte.
A tekintély hiánya okozta a fegyelem megsznését a hivatalokban
és mhelyekben, amely odáig fajult, ho.gy június 24-ikén m-ár a
rekvirálást,

.

.

szociális termelés népbiztossága is tanácskozik a csökkent

.

.

mun-

kateljesítményeknek a magasra emelt munkabérekkel való Összhangba hozataláról. Jimius 26-ikán maga a népbiztosság jelenti
hivatalosan, hogy a bányászok munkatelj esitmé7iye 50 százalékra
szállt le s július
'

20-ikán a népgazdasági tanács rendeletet bocsát
•

.

'
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.

a munkafegyelem

ki

A

helyreáUitáséról.

szabotázs

mind

'általá-

nosabbá lesz. És ahogy a munkás nem ismer munkafegyelme,
ugy a tisztviselk s vezetk
különösen az utóbbiak
nem akarnak ismerni elszámolási fegyelmet s a gazdasági életben szokásos
formák betartását. A "bürokrácia megsemmisítése" címén állandó bajom volt velük, mert 10 ^20 milliós kifizetéseket, st egy ízben egy 220 milliós kifizetést is, 4 5 centiméteres számolócédula
ellenében akarnak felvenni s a csekk felhasználására nem akarnak rászokni. Csepelen volt felállítva a pénzverde. Napokon át
folyamatban volt már a verés és nem szállítottak mégsem semmit
a központba. Nagy utánjárás után végre megtudtam, hogy maguk a munkások foglalták le a gyártott összeget, mert náluk is hiány volt aprópénzben. Mikor óvást emeltem ez ellen, a kormányzó azt mondta, hogy ez rendben van
Lengyel kormányzónak
rendben volt a dolog, mert a csepeli munkástanács vakmeren léEz imponált neki, mint ahogy imponált neki minden
pett fel.
Imponált ezeknek a saját módszerük: a vakvakmer dolog.
merség! Vakmerség, amelynek az ország, kábultságánál fogva bedlt. Az összeesküvk egész tábora nem lehetett nagyobb
30 40 fnél, kik március 21-ikén délután magukhoz ragadták a
kormányrudat. Ha ekkor akad száz elszánt, bátor férfi, azok
összefogdoshatták volna az egész bandát s a puszta tenyerükkel
visszapofozhatták volna az egész társaságot a gyjtfogházba.

—

—

—

—

.

.

.

.

.

—

.

Rendkívül nagy
gon a nk befolyása.

ügyek menetére Szovjet-MagyarorszáLegcsodálatosabb a dologban az, hogy a férfivezetkkel ellentétben a
legnagyobb része jó, st elkel családból származott.
Lengyel bankkormányzó körül két ilyen hölgy
Mindvolt állandóan Gosztonyi Mária és egy Jossipovich-leány.
kett intelligens, nagymveltség n, de mindkett exaltált lelkMindennem jogi érzék hiján, mindenre kaphatók voltak.
let.
Agitációra éppen ugy, mint akármily merész más vállalkozásra.
Lengyel népbiztos a bankógyári
Gk)sztonyi Máriára ráruházta
ügyek intézését. Megkérdeztem Lengyeltl, hogy milyen minségben, mire azt felelte, hogy "népbiztosi" minségben. "Mária
mondta Lengyel s Mária átvette
épp olyan népbiztos, mint én"
a legkényesebb ügy legfels intézését: 16 bariknyomda vezetését.
Szerencséjére az országnak, hogy ebbe én sehogj^ sem tudtam belenjrugodni s Máriával, aki nem ismerte ravasz tervemet, aláírattam egy parancsot, amely utasítja az Osztrák-Magyar Bank budapesti fintézetét, hogy vegye át a bankjegynyomdák ellenrzéHa ez a trükköm nem sikerül,
sét s lássa el azokat személyzettel.
akkor sohasem tudhattuk volna meg pontosan, hogy mennyi bankjegy került forgalomba, mert annyi klisét loptak volna, amennyit
akarnák. így legalább az ellenrzés szigora biztosítva maradt.
volt az

nk

:

—

szerepet játszottak a nk, különösen a fvárosi tanítóaz agitációkban is. Részint közvetve, részint közvetlenül.
A banktisztviselket is állandóan nyugtalanították agitációkkal s
a fmhelyben, mely a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankban volt,
nagy szerepe volt egy nnek, ki miatt egyszer én is komoly ve-

Nagy

nk,
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szélybe kerültem egy erélyes leintés miatt.
És ezek az agitáci6k
nem maradtak minden eredmény nélkül. Ezt gyakran tapasztalhattuk a személyzet kivánságainak elterjesztésénél. így
az
egyik hivatalszolga pl. azt kivánta tlem, hogy "most már, hogy a
proletariátusé a hatalom, befolyást kell adni a proletároknak az
üzletvitelbe is, igy pl. cégjegyzési joggal a szolgákat is fel kell ruházni". Megmagyaráztam neki, hogy a diktatúra én szerintem
nem azt jelenti, hogy az irodaszolga diktáljon. Más alkalommal
pedig a szolgák küldöttsége kijelentette, hogy többé nem seprik a
hivatalt a szolgák; erre vegyünk külön személyzetet.
Elrendeltem, hogy ezután kétszer seperjenek naponta, mert különben
forradalmi törvényszék elé állíttatom ket.
Ez hatott: csend és
.

.

rend

.

.

lett.

A demoralizáció mindenesetre hosszú
hatását az alkalmazottak soraiban.

idn

át éreztetni fogja

Azokban a termekben, ahol ezek a jelenetek lejátszódtak, volt
a szovjetkormány boszorkánykonyhája: a bankógyár fparancsnoksága. Innét intézte Lengyel Gyula jiéj)biztos-bankkormányzó az Osztrák-Magyar Bank bankjegyéinek hamisítását s a Postatakarékpénztár pénzjegyeinek kibocsátását. Az elbbit április
elején kezdte meg, az utóbbit május közepén.
Minden jel arra
vall, hogy az Osztrák-Magyar Bank jegyeinek utánzását kormányzótanácsi döntéssel határozták el. Mikor Lengyel bankkormányzó április els napjaiban tudatta velem, hogy utánoztatni fogja a
bankjegyeket, nyomatékkal hangsúlyoztam eltte, hogy ez közönséges hamisítás, mire ez volt az egyszer válasza, hogy
ezt jól
Lebeszélni megkíséreltem. Tudományos és pénzügyi érveket s történelmi indokokat soroltam fel eltte, mire az volt a vá-

tudja.

"nem akarok Kerenszky bankót !"

S azután hiábavaló volt
minden beszéd, a hamisítást megkezdette. Csak annyit tudtam
még elérni, hogy Lengyelnek április 10 18-ika közti bécsi tartózkodása idején, midn a bankjegyek számoztatására került a sor,
elrendeltem, hogy ugy a 200, mint a 25 koronások feltnen elüt
számozást kapjanak az eredetiektl. Ez az eltér számozási rendszer hozta csakhamar a szovjetre a legtöbb veszedelmet, mikrl
lasza :

—

alább fogok szólni.

Az Osztrák-Magyar Banknak összesen négyféle bankjegyét
hamisittatta a szovjetkormány: a 200-as és 25 koronást, továbbá
1 és 2 koronást.
Hogy éppen a 200-as és 25 koronásokkal kezdte,
az nem éppen véletlen s abban leli magyarázatát, hogy ezeknek
kliséi Pesten voltak.
Az 1 és 2 koronások kliséit Lengyel bankkormányzó itt csináltatta két szakmüvészszel. Hogy aztán nem
folytatta a többi bankjegy hamisítását, az csupán abban leli magyarázatát, hogy a technikai felszerelés hiányzott hozzá. Ha víznyomásos papirt tudott volna elállítani s lett volna megfelel festéke, akkor megcsináltatta volna a többinek kliséit is és bizonyára
jószándék ehhez
gyártatta volna is
ha elég ideje marad reá.
nem hiányzott, mert errl tárgyalásokat is folytatott szakértkkel.
És nemcsak ezen bankjegyek, hanem mások hamisítása is el

—

A
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volt határozva.
Azon els alkalommal, midn tudatta velem hamisító szándékát s én itt szemére vetettem, hogy hiszen ez hamisítás, cinikusan azt mondta, hogy "igen, ez hamisítás".
"De nem
fogom mindig csak ezt hamisítani"
monda
"hanem, ha a
miénken megtanultam a mesterséget, majd csináltatok frankot és
font sterlinget is." ... A vér majd meghlt bennem, pláne arra,
amit még ezután hallottam tle. Kijelentette, hogy a rendrségi
iratokból kikeresteti
ha nem akad megfelel mvészekre
a
leghiresebb bankóhamisitók névsorát s elszedeti ket, esetleg a
börtönökbl is és azokkal csináltatja meg a hamis\ kliséket.

—

—

—

—

Hogy ezt meg is tette volna, az egészen bizonyos. Betörkkel és hasonló individuumokkal szívesen dolgozott Lengyel, mert a

t

burzsuj -társadalom erkölcsi felfogása
nem érdekli s ha a cél
megkiváhja, minden eszköz jó. Tapasztaltam ezt a hajlandóságát egy alkalommal, mindjárt kezdetben. Az ékszerek lefoglalásának els idejében volt. Nyomozónak ajánlkozott egy markos
s hivatkozott arra, hogy
már értékes szolgálatokat tett a
rendrségnek. Lengyel kormányzó telefonált Seidler Ern fkapitánynak s megkérdezte, hogy ki ez az alak s ismeri-e. Seidler
fkapitány azt felelte, hogy ismeri, ez az ember Budapest leghíresebb betörje s most szabadult ki a börtönbl. Egyébként ült
már Európa minden államának börtönében.
Lengyel bankkormányzó erre rögvest kiállíttatott számára egy igazolványt, hogy
joga van "kutatni" eldugott ékszerek után...
Két hét múlva
Lengyel bevallotta, hogy a vörös rség elfogatta ezt az alakot,
mert asszonyokat fogdosott össze és elszedte a fülbevalóikat s behatolt a lakásokba s ott kutatott a siffonókban^ a bankkormányzó
igazolványának elmutatása mellett ...
Azonban nemcsak az egyénekben nem volt a szovjetkormány

alak

.

válogatós,
igazolnak.

.

hanem az eszközökben sem, íjnit már a fentiek is eléggé
De még drasztikusabbá válik a dolog, ha néhány f ény-

sugárt bocsátunk pénzügyi manipulációik sötét tömkelegébe.
Április végén, mikor a románok elérték a Tisza-vonalat, minden el volt készítve arra, hogy csendben átadják a hatalmat.
Több célzás arra enged következtetni, hogy egy 14 üléses repülgépen, melyet Albertfalván meg is találtak, szándékoztak a népbiztosok Oroszország'ba menekülni s ebben csak a nagy szélvihar,
mely egy hétig állandóan tartott, gátolta meg ket. Lengyel
Gyula bankkormányzó asztalán ott láttam a Toussaint-Langenscheit-féle nagy orosz nyelvtant, melyrl meg is kérdeztem, hogy
mi célból kell neki. Azt mondta, hogy Oroszországban szüksége
De ugyanekkor pénzügyileg is
lesz az orosz nyelv tudágára.
felkészültek a nagy útra s "külkereskedelmi célok" címén elvittek
s kifizettettek az állampénztárral
az Osztrák-Magyar Bankból
_. 18 20 millió korona névjértékü külföldi pénzeket. Egy kézitáskában akarták elvinni, de mivel csak apró címleteket kaptak,
több ládát töltött meg az összeg. Ekkor mindenféle kétes elemeket rendeltek be a bankba s azokkal szállíttatták el az összegeket
s elrejtették, vagy elszállították ismeretlen helyre.
.

—

—
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külföldi fizetési eszközökön kivül belföldi, jó, "kék pénzégondoskodtak. Ugyancsak "kereskedelmi célok"-ra felvettek az állam számlájának terhére április 10-ikén 220 millió koronát, melybl 200 milliót Bécsbe szállítottak, 20 milliót pedig itt
tartottak s eltüntettek minden elszámolási nélkül. A Bécsbe szállított 200 millióból 150 milliót magyar ellenforradalmárok lefoglaltak s ekkor ugylátszik kifogytak a pénzíbl Bécsben, ahol ugylátszik nagy tervek
(talán agitáció, talán internálás) céljaira
nagy összegeket tartottak készenlétben. A "készlet" némi kiegészítése céljából, tehát május 10-ike táján a Magyar Bank
ós Kereskedelmi R, T. számlájának terhére 42 millió, az állampénztár számlájának terihére pedig 5 millió koronát szállítottak
Bécsbe, mely összegek azonban a Magyar Bank vezetinek ébersége következtében a bank pénztárába kerültek vissza.
Május
18-ikán ujabb szállítmány indult Bécs, felé: 10 millió korona kékpénz és 3 millió korona névérték arany huszkoronás, mely utób-,
bi tétel mintegy 35
40 millió korona értéket képviselt. Ezeket
állítólag Segré gróf, olasz megbízott kezeihez kellett szolgáltatni
Bruckban s élelmiszerek ellenértékét képviselte.
Én, bár ersen
figyeltem az eseményeket s különösen a pénzkezelést,
sohasem
tudtam meg, hogy milyen célra fordítják az összegeket s csak éppen azon körülménybl, hogy csupa "politikailag megbizható"
ember hordta el a súlyos százmilliókat, sejtem, hogy részben agitációra, részben jutalmazásokra, részben a saját céljukra
jobb
fordították.
Az a jogcím, amelyen
idkre való félrerakással
az összegeket felvették, csak a legritkább esetekben lehet találó és
igaz, miután a népbiztosok fegyvertárának legersebb darabja a
hamisítás volt. Hamisitottak pénzt, bélyeget, bélyegzket, útindokot is.
levelet, neveket s bizonyára

rl
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—

.

.

—

—

—
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Hogy cselekedeteik büntetjogi következményeivel ne lettek
volna tisztában, azt határozottan tagadom. Igen jól ismerték.
Oroszországba
Ellenben számoltak a közeli összeomlással s az
meneküléssel s ezen eshetségekre mindent elkészítettek. Ellenben tisz-tában voltak azzal, hogy amennyiben nem sikerül a meEgyszer, mikor május elején
felakasztják ket.
nekvés, akkor
Lengyel eltt célzásokat tettem arra, hogy a bankjegyek hamisítása még bajba sodorja, nyugodtan mondta, hogy eil^e el van kémondotta nekem
"Azt hiszi Ön,
szülve, de szívesen hal meg.
hogy nem szivesebben lógok én ott, mint ülök itt ebben a koi«mányzói székben.
És abból, ha mi néhány népbiztos, akik felelógni fogunk, abból nagy haszna lesz
mindenért,
lsek vagyunk
Magyarországnak. Mert az aztán biztosan felrázza Oroszországot a letargiából, mozgósítani fogják az orosz parasztokat s ezek
legyzhetetlen energiával fognak áttörni a határokon." Sok fanatizmus csillogott Lengyel szemében, amikor ezeket mondotta,
mégis okom van azon feltevésre, hogy nem volt olyan nagyon ha-

—

—

—

—

.

.

lálraszánt, bátor ember,

mint amilyennek

festette magát.

Mikor

ugyanis készen állt a bankfiukból
melyet
toborzott s amelyet ugy volt, (hogy ö fog a harctéren veáltala összeállított zászlóalj,
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akkor Lengyel elvtárs elment
"politikai meg-bizottnak"
Szolnokra és Gödöllre ... A bankzászlóalj pedig elpusztult Fü-

zetni,

leknél....

Lengyel állandóan morfondizált az
felakasztatásáról.
Mikor május 18-ikán a Postatakarékpénztár által kibocsátott ötkoronások els szállítmánya megérkezett, ideadott nekem 200 koro-

—

nát, hogy ezért (hozassak fel neki uj ötkoronásokat.
"Tudja
mondta
ma este kormányzótanácsi ülés van, amelyen meg fognak ostromolni, mint tegnap, hogy adjak nekik az aj pénzbl.
Hát ma este majd adok nekik; hátha holnap felakasztanak ben-

—

nünket népbiztosokat, akkor legyen zsebünkben legalább egy-egy
ötkoronás, amit magunk csináltattunk ..."
A postatakarékpénztár pénzjegyei kibocsátásának eszméje
tulajdonképpen április elején merült fel elször. Akkor, mikor
Lengyel elhatározta az Osztrák-Magyar Bank bankjegyeinek
.utánzását.
Én ez alkalommal nagy nyomatékkal s tudományos
érvekkel igyekeztem
tervének keresztülvitelérl lebeszékii, de
sikertelenül. Mikor látta, hogy mibl származnak aggodalmaim,
minden körülménytk között érvényt szerea
hogy
kijelentette,
akaratának s az ellenszegült forradalmi törvényszék elé állitja.
Miután kollégáimat is fedezni kellett, irást vettem ezen nyilatko-

t

mely igy szól
"Faragó Miksát, a Ptoe megbízottját utasítom, hogy parancsaimnak és rendelkezéseimnek mindenben pontosan eleget
tegyen s a személyzet engedelmességét biztosítsa. Bármely
vonakodást, ellenszegülést, titokszegést, vagy parancsaimnak
késedelmes végrehajtását, vagy annak elmulasztását forradalmi terrorral fogok megtorolni."

zatáról,

A

terrornak nem állhatott ellent senki s a bankóhamisitái
...
megindult. Azonban még ki nem bocsáttatott egyetlen darab hamisítvány sem, amikor a városban s az ország megmaradt részeiben már elterjedt a hire a bankjegyek hamisításának, mely a legnagyobb nyugtalanságot keltette. Május 21-ikén került az els
200 korpíiás hamis bankjegy forgalomba, de már április elsején
senki sem akarta elfogadni a 200 és a 25 koronásokat. Kezdték a
kék bankjegyeket eldugni s az árut és élelmiszert csak kékpénzért
Emellett napról-napra emelkedett a hiány az apróbb
árusítani.
fizetési eszközökben: 1 és 2 koronásokban, melyet legszívesebben
dugdostak el az emberek. Ezek a körülmények arra indították
május elején a kormányzótanácsot, hogy elhatározták állami pénzjegyek kibocsátását a postatakarékpénztár által. Mindenekeltt
az aprópénzhiányon igyekeztek segíteni s ezért a 20 filléresek forszírozott verettetése mellett elrendelték az 5 koronás postapénz készíttetését, melynek els példányai május 19-ikén hozattak forgalomba. Ugyanekkor azonban már készült a 10 és 20 koronás po»^
tapénz kliséje is. A 10 koronás els példánya július 3-ikán keEzeknek kibocsátását már nem az aprópénz hirült forgalomba.
ánya okozta, hanem a kékpénz hiánya, melyet a tanácskormány
sem a belföldi élelmiszer, sem pedig a felszerelések vásárlásánál,
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valamint a határszéleken

s

a külföldön zött propagandánál sem

Éppen

ezért a 10 és 20 koronások forgalombahozatalával egyidejleg (július 1-én) eltiltották az 50 koronán felüli névérték kék bankjegyek forgalmát, melyet köteles volt mindenki beváltani postapénzre, az intézetek pedig a birtokukban volt
ilyen pénzeket kötelesek voltak folyószámlájuk javára letenni az
Osztrák-Magyar Bankba, vagy ugyanott beváltani azokat postaUgyanekkor elrendeltetett az is, hogy a kékpénz, mint
pénzre.
külföldi valuta kezelend a többi forgalmi pénzektl elkülönítve
s elkülönítve kezelend a Károlyi-rezsim alatt készült, tehát valóAz intézetek kötelesek voltak naponként kidi 200 koronás is.
mutatást küldeni a kékpénz-állományról a népgazdasági tanácshoz, ahol azokat nyilvántartásban vezették s naponként rendelnélkülözihetett.

keztek felette.

Ezek az intézkedések azonban nemhogy csillapitották volna a
kedélyeket, hanem ellenkezleg állandó izgalomban tartották azokat. Hiszen március végén, a legels napok egyikén megesett, hogy
egy újpesti gyár termelbiztosa brauningot szegezve mellemnek,
követelte, hogy másfélmillió korona érték fehérpénze apró kék
bankjegyekre váltassák be. Elképzelhet, milyen jelenetek játszódtak le a késbbi idben, mikor például május els napjaiban
a vörös hadsereg felbomlott s a fváros felé özönlött. Naponként
ezernyi ember ostromolta a bankok, különösen a jegybank kapuit
s csak nagyszámú katonai készenléttel lehetett a szenvedélyek robanásszerü kitörését megakadályozni. Ekkor Lengyel bankkormányzó egyáltalában beszntette a váltást s a kékpénz kiadását
csak panamával lehetett kapni.
ami annyit jelentett,

ho^

Minden rendelet azonban, mely a hamisítványok s a postapénz forgalmát erszakolta, csak az elégedetlenséget növelte s végül is csdbe juttatta az élelmezési akciót, sztrájkba kergette a
vasutasokat, st lázadásba kergetett egész csapattesteket is, melyek közül nem egy kikötötte, hogy harctérre csak akkor indul, ha
kékpénzben kap nagyobb összeget.
A törvényes kékpénz s a fehérhátu forradalmi bankó harca volt az ellenforradalom legersebb tényezje s a harctéri helyzettl nem várta volna mindenki
a vörös terror összeomlását, akkor már jóval elbb nyilt lázadás
tört volna ki Budapesten s megbuktatta volna a szovjetkormányt.
Nem segített volna ezen Kun Béláék semmiféle mesterkedése, még
aranyérmeket veretamint tervezték s hirdették
az sem, ha
.

—

.

—

tek volna.

Ezt ugyanis csak hirdették, de nem valósították meg, bár
egészen bizonyos, hogy részint hiúságból, részint a saját hasznáha lett volna rá idelatukra készíttettek volna aranyérmeket
mint
szocializálási tervek,
tervük
is,
a
jük,
hijján
ez
a
id
így,

—

befejezetlenül maradtak.

A

szocializálások bevezetését, amint láttuk, a pénzintézeteken
kezdték, melyeknek élére "ellenrz megbízottakat" állítottak. Az
ellenrz megbízottak tanácsa május 27-ikén megreformáltatott
a "bankmunkások tanácsának" kezébe ke8 a bankok vezetése
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pedig a Pénzintézeti direktórium is feloszlott s
hatásköre a Népgazdasági tanácsra ruháztatott, mely egyúttal a
legfbb állami számszék ellenrz hatáskörét is átvette. Ez a tanács azután mindvégig megmaradt, ellenben a bankokban június
végén már folyamatban volt az elzavart bankdirektorok reakti válása, miután a fiatal gyerkcökkel sehogysem boldogultak s több
kárt, mint hasznot csináltak.
Az intelligens "burzsuj" üldözésbl ezen a téren lett elször karrikatura.
rült, július 4-ikén

Karrikatura lett tulajdonképpen már május nyolcadikán az
egész kommunisztikus berendezkedés, mikor is a pénzjegyek elrejtésének s az ezzel karöltve járó jelenségek megszüntetése céljából behozták az u. n. "Szabad betétek" intézményét, melyek felett a betev szabadon rendelkezhetett s a betét után 4 százalék
kamatot is kapott. A kamat a munkanélküli jövedelem szimbó^
luma a komm'ün szótárában s mint ilyen elképzelhetetlen volt a
bolsik eltt.
Amikor visszaállították a kamatrendszert, bevallották az. elmélet tökéletes csdjét.

A

vidéki pénzintézetek aránylag keveset szenvedtek. Ügyeia Ptoe, késbb a pénzintézeti direktórium intézte.
Ellenrzésükre részint a központból, részint helybl rendeltek vagy
kebelbéli, vagy idegen ellenröket. Sok helyen a munkás- és katonatanács delegált unintelligens elemeket. Ezeken a helyeken jelentékeny a pusztulás. Másutt a katonatanács erszak alkalmazásával nagyojob összegeket folyósittatott, egyszer kis cédula ellenében, minden fedezet nélkül, munkabérekre, zsoldra stb. Csak
ismételt sürgetés után, így sem mindenütt, sikerült az adóhivatalból csekket szerezni fedezetül, habár Lengyel körsürgönyt bocsátott erre a célra.
Szerencséje az intézeteknek, hogy a vidéki di-

ket

elbb

rektorok nagyrésze helyén maradhatott, vagy pedig ki tudta eszhogy az u. n. "körzeti megbizott" a vezetség egyik tagja
szerencsére
a vidéket s csak
lehessen.
A Ptoe elhanyagolta
annyit tett, hogy a munkás- és katonatanácsokat utasította megazután hetekig senki sem tördött vele.
bízottaik kijelölésére,
Végre a pénzintézeti direktórium mégis figyelembe vette ket és
Ennék a praktikus?
elrendelte tanács-ellenrzés alá vételüket.
életben az volt a legnagyobb hatása, hogy átutalni csakis ezekhez
Egyébként a vidék begubózhatott és
az intézetekhez lehetett.
Értékpapírt alig küldvégrehajtásával.
rendeletek
késhetett a
tek be, bélyeggyüjteményt egyet sem, ékszereket szintén alig-alig.
A felszámoltatás és fúzióra vonatkozó rendeleteket egyáltalán nem
alkalmazták, mert ahol az igazgató megmaradt, vagy a tisztikar
embere volt a vezet, ott ezek saiját érdekükben nem nyúltak a
kérdéshez, ahol pedig valami testimunkás vállalkozott, ez nem érközölni,

—

—

tett hozzá.

A pénzintézetek szocializálásával egyidejleg megindult az
egész gazdasági rendszer felbontása az összes gazdasági ágak összpontosításának elrendelésével. Eléggé jellemz, hogy a legelsk
Ugy látegyike a temetkezési vállalatok szocializálása volt.
Sorban következett azután a bizszik, sok halottra számítottak.
.
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házak és mindenféle üzemek
Közben folyamatba tétetett a magánvagyon megszüntetése cimén a borkészletek lefoglalása, az ék-

tositási üzletek, gyárak, ingatlanok,

szocializálásának elrendelése.

szerek, értékpapirok, érmek, bélyeggyüjtemények, külföldi valumég sok más egyébnek letétbe helyezése, ami egyenl volt

ták és

Az idevonataz ellenérték nélkül való elkobzás elkészitésével.
kozó rendeletek megannyija a forradalmi törvényszék elé való állítás és rögtönitélés záradékával jelent meg s. a lefegyverzett polkénytélen volt engedelmeskedni. A bankok
gári társadalom
páncélszekrényeinek felnyitása, tartalmuk leltározása, sok esetben pedig elvitele is elrendeltetett. Úgyszintén elrendelték a külföldi követelések bejelentését is, melyet lefoglalni és igénybevenA külföldi állampolgárok tulajdonjogait eleinni elhatároztatott.
te respektálták, de már május 21-ikén elrendelték a külföldi honosok értékpapírjainak letétbehelyezését is. Július 30-ikán azután Kun Béla jegyzéket intézett Ausztriához, melyben kijelenti,
hogy a külföldi papírokat nincs szándékában lefoglalni ... Ez a
hattyúdala volt és vele az internálásának kényelmét készítette el.

A

bolsevizmus demoralizáló hatását élénken jellemzi a szovmely szoros és szerves összefüggésben van az
élelmezési és lakásügyékkel, de különösen az utóbbival.
A butorkészleteket csak ugy, mint a többi javakat összeiratták, s az ellenértéknek fehér pénzben folyószámlára való jóváírása ellenében
nyomban birtokba vették. A bútort az Országos Lakáshivatal
kapta, mely köteles volt a szétosztásról is gondoskodni. Miután
pedig lakást elssorban az újonnan összekeltek kaptak, ezer és
ezer házasság köttetett elre meghatározott idtartamra, mely
néha egy hétnél is kisebb volt. Az esküv alkalmával kipanamázták
a lakást, melyhez házhozszállitva megkapták a bútort is. Amint a
lakás be volt rendezve, az elre megállapított terv szerint a lakást
magas áron eladták, a hasznot megfelezték, és aztán nyomban eladták. Könnyen tehették: az esküv minden elzetes bejelentés
nélkül, az anyakönyvi hivatal folyosójáról .behozott két ismeretlen
tanú jelenlétében néhány pillanat alatt megtörténhetett és az elválás szintén alig vett több idt igénybe. És akkor közzétették a
statisztikát, hogy Szovjet Magyarországon hogyan emelkedik a
házasságok száma. Az elválások számát nem mutatták ki.
jet butorakciója,

A fváros lakásínsége óriási méreteket öltött, melyet a szovjet
brutalitása sem tudott enyhíteni. Május 29-én Kun Béla indítványára elhatározták, a fváros tehermentesítését "az inproduktiv
lakosság eltávolítása" utján, ami összesen néhány galíciai árdrágító kiutasítását eredményezte és egyes családok összeköltöztetését.
Bizonyos elemeknek a fvárosból való eltávolítását egyébként az
élelmezési válság is egyre jobban megkövetelte. A szocializálás e
téren éreztette talán legsúlyosabban a hatását. A legáltfllrvnosaibb
fogyasztási cikk beszerzése is nehézségbe ütközött, néha pedig egyáltalában lehetetlen volt. A centralizációt e téren az április 23-án
felállított "Közélelmezési Tanács" vezeti be, mely hármas rendszer élelmezési alapot állapít meg. Megállapítja mindenekeltt
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hogy minden csakis jegyre kapható, jegyet pedig kétfélét veA kétféle jegy szerint elsrangú ellátásban részesülnek a
fizikai munkások, orvosok, nyomorékok és munkanélküliek. Másodosztályú ellátást élveznek tisztviselk és tanítók. Aki ezen kategóriák egyikébe sem tartozik, vagyis a burzsúj, az nem kap jegyet.
Az dögöljön meg, ahogy Szamuely kifejezte.
Ez a terv azonban elejtetett, de a viszonyok kényszerít hatása alatt azonban május 29-én elhatározták, az "inproduktiy lakosság"-nak a fvárosból való eltávolítását s az élelmezési ügyeknek egy háromtagú diktátori hatalommal felruházott bizottság
hatáskörébe való utalását, mely azonban szintén feloszlott. Végül
ugyanis belátták, hogy az élelmiszerválságot csak ^elmiszerekkel
lehet megoldani. És ekkor a népgazdasági tanács július 14-én elazt,

zetett be.

.

határozta egy importakció létesítését, hivatalból intézett állami
csempészet utján.

—

Sok kalamitást okozott s a készletek teljes kiapadása miatt
csdbe jutott a szovjetnek a kereskedelem szocializálására vonatkozó akciója is, amely azzal kezddött, hogy március 25-én elrendelték az üzletek bezárását, 26-án pedig azok leltározását s a leltározás megejtéséig mindennem elárusitás szüneteltetését. Április
2-án ipedig elrendelték, hogy eladni csak azok részére lehet, akik
szakszervezeti igazolványukat elmutatják. Kényszerségbl mindenki sietett felvétetni magát valami szakszervezetbe, hogy élelmet szerezhessen. S amikor mindenki belépett a szakszervezetbe,
a
akkor a szakszervezet besorozta az embert és be is szállította
Egyébként az üzletek megnyitása után névörös hadseregbe.
hány napon belül minden üzlet teljesen kiürült. A pénz értékének
csökkenése és a devalvációtól való félelem miatt, mindenki szabadulni akart a pénztl és a leglehetetlenebb árut is, bármily magas
áron és lehet nagy mennyiségben halmozták fel az emberek. A
kereskedelem szocializálását legjobban az jellemzi, hogy a szomszéd községek' bevonása által megnagyobbodott s egymillió és
nyolcszázezer élelmiszerjegyet igényl fváros minden szükségletének ellátására összesen 300 üzletet, mint az Általános Fogyasztási Szövetkezet részeit akarták meghagyni s az összes többit
ezekbe beolvasztani, illetve végleg feloszlatni. A kiskereskedelmet,
amelyet pedig Oroszország is meghagyott, teljesen eltörölték. Június végén a legtöbb üzlet, teljes áruhiány miatt már be volt zárva
s egy irkát, vagy egy ceruzát is csak utánjárással lehetett meg-

—

.

.

!

szerezni.

A kereskedknek okozott kár azonos természet az üzemek
tulajdonosainak okozott károkkal.
Legmaradandóbb és legnehezebben heverhet ki, mert komplikáltságánál fogva legsúlyosabb természet, az ipari üzemek
szocializálása következtében okozott kár. Az ipari üzemek szocializálását, az üzemek leltározásáról április 1-én kiadott rendélet vezette be, melyet nyomon követett a termelbiztosok kinevezése,
akiknek szava a munkástanács mellett dönt volt a vezetésben. A
tulajdonost, valamint a régi vezetséget legtöbb helyen végleg el80

távolították minden kártérítés nélkül. A vállalat pénzszükségletét
a megejtett revízió s az azt követ átvétel után a Pénzintézeti
Központ látta el, míg azonban az átvétel meg nem történt, addig
az a pénzintézet volt köteles a pénzellátásról gondoskodni, amelyik
a vállalatot eddig is finamiirozta. Elrendeltetett, hogy miután a
pénzintézet is, meg az iparvállalat is az államé, a pénzintézet munkabérekre és anyagbeszerzésre még fedezet hijján is köteles az
igényelt összegeket kiutalni. Ez a rendelet a legnagyobb panamák
és visszaélések elkövetésének tág teret nynjtott. A munkások bérét
és illetményeit hallatlan magasra emelték s ezek az összegek akkor
is fizetendk voltak, ha az üzem nem is mködött. A gyárak anyagés árukészletét, st gépeit és fölszereléseit is más üzemekhez disponálták s néhol az áruk elleijértékét még a mai napig sem írták
a vállalat javára. A vállalat részére történt fizetések ellenben mindenütt eljegyeztettek, a vállalat számlája terhére. A vörös hadsereg részére történt szállítások egy jórésze még mindig nincs sem
elismerve, sem kifizetve. Miután a deficittel nem tördött senki,
ma minden vállalat passzív, amelyekben az üzem ujraf ölvétele csaknem lehetetlen. A bolsevizmus ugyanis a vállalatokat teljesen kiforgatta tkéjébl és eladósitotta a bankoknál. Ugyanis a folyószámla követelési teljesen félemésztették s az azután kifizetett jelentékeny munkabérek öss^^egével meghitelezték a számlát. Ma tehát a vállalatoknak pénze nincs, hitele nincs, a gépeket vagy a
kommün szereltette le, vagy a románok vitték el. Vagy pedig elromlottak. Ennek ellenében az ingatlanok terhére nagyban folyik
az eljegyzés, a termelbiztosok gazdálkodása miatt. A vállalatok
passzivitása olyan méret, hogy a kereskedelmi törvény értelmében
most csdöt kellene kérniök maguk ellen,

A legsúlyosabb teher s a legaggasztóbb tétel egész gazdasági
életünkben az u. n. "szovjet-követelések" kérdése, amelyet a fedezet
nélkül való kifizetések és szállítások idéztek

elr-A pénzintéetek,

kereskedelmi és ipari vállalatok károsodását Összefoglalva, több
milliárdról van szó. S míg ez az, ügy nincs elintézve, addig mozdulatlanságra van kárhoztatva minden vállalat.

Augusztus 4-én helyreállíttatott a társadalmi rend alapja: a
magántulajdon szentsége. A házak szocializálása megsemmisíttetett s a pénzintézetek és vállalatok visszaszálltak magántulajdonba.
Ezzel 133 napi uralom után megbukott a kommün rémuralma és
rablógarázdálkodása, A pusztulás azonban, amely a vörös áradat
nyomán járt, még mindig nem sznt meg, utórezgése még számos
áldozatot kíván és hatása kiszámíthatatlan. Évtizedek megfeszített
munkája lesz szükséges ahhoz, hogy a pusztítás nyomai eltakaríttassanak.

Ezekben a sorokban nem terjeszkedhettem ki a rémes visszaélések ezer és ezer esetére, amit a bolsevíki gazdálkodás okozott s
csupán odavetett vonásokkal igyekeztem megrajzolni azt a mhelyt,
81

amelybl a társadalmat felforgatták. Igyekeztem bemutatni, hogy
a bolsevizmus azon módoknál és eszközöknél fogva, amelyet céljai
elérésére igénybe vesz, nem csak magyar, hanem nemzetközi veszedelem. S e tekintetben csak két tábor lehetséges: kommunisztikus-nihilista és kapitalisztikus. A kommunizmus elleni küzdelem
tehát kell, hogy szintén nemzetközivé tétessék.

Magyarország ezer éven át bástyája volt a nyugati kultúrának.
Most itt tört meg a nihilizmusnak keletrl jöv veszedelme is. Földrajzi fekvése predesztinálja Magyarországot arra, hogy ugy mint
eddig,
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álljon a nyugati kultúra felett.

A

bolsevizmus kultúrpolitikája
Irta

Huszár Károly
volt közoktatásügyi miniszter

A

közoktatás célja a szellemi és erkölcsi erk gyarapítása az
és az egész népben. A proletárdiktatúra nem az egyéni

egyénekben

intelligencia kifejlesztését és a tömegek jellembeli tökéletesítését
ki programm'jául, hanem a szellemi élet uniformizálását.

A

tzte

diktatúra és a kultúra tüz és

A

magas kultúra csak

az individuális szabadság mellett lehetséges. A féktelen tömeguralöm, a
szenvedélyek és a butaság rászabaditása a kultúra virágos mezire.
Bármilyen szép frázisokat tudtak is gyártani a bolsevista diktátorok a kulturhaladásról és modern nevelési törekvéseikrl, az általuk elért teljesítmény éppen azt bizonyltja, hogy a bolsevizmiis
gyilkosa a szellemi életnek, mert a tudományt alárendeli a szektaérdeknek. Egyoldalúság, kizárólagosság mellett nevetséges dolog
viz.

szabadtudományról, tanszabadságról beszélni. A magyarországi
kommunistákat nem a mveldés eszménye irányította, hanem az
erszakkal és furfanggal megszerzett politikai hatalom állandósításának a vágya. A kulturcél nem a több-tudás és a jellemfejlesztés

A lázadó ember volt az ö
nagy nyugtalanságot vittek bele tudatosan
a társadalomba. Egyetemes nemzeti célok kitzése helj^ett, osztályvolt,

hanem

a lelkek forradalmositása.

nevelési ideáljuk. Ezzel

irigységet, osztálygyülölséget, pártszenvedélyt szítottak az iskoláktanulót szembe állították nevelivel és szüleivel és ezzel
is.

ban

A

elkezdték a forradalom beplántálását még a családi tzhelyekbe is.
Fináczy Ern, egyik legels magyar pedagógusunk igen helyesen
állapítja meg, hogy "a tanácskormány a proletárdiktatúra eszközévé fokozta le a köznevelés intézményeit. A közoktatásügyi népbiztosság puszta expoziturája volt a korhmunista munkásszervezeteknek,- amelyeknek els dolga volt a régi hivatalnoki kar kicserélése. Az önálló hatáskörrel rendelkez régi tanügyi tisztviselk
csekély kivétellel eltávolíttattak, vagy tétlenségre Ítéltettek, s helykbe jobb esetben rajongó ideológok kisded csoportja, a roszszabbikban közönséges törtetk nyüzsg hada foglalta el, kiket a
forradalom árja lökött fel az ismeretlenség mélységeibl."

Szakértelemhiány és jellembeli fogyatékosság jellemezte ezt a
társaságot, amely néhány hónap alatt egy ezeréves nemzet lelki
és szellemi világát akarta a maga képére átalakítani. Hóbortos
titánok, vakmer kalandorok és degenerált gonosztevk akarták
hatalmukba keríteni a magyar iskolákat, hogy ezeknek az utján a
maguk világnézetét reákényszeritsék az egész magyar népre. Sem
a kathedrán, sem a közigazgatási irodákban nem vezették ket ne83

mes

ideálok,

hanem mindenben csak

az uralomvágy és a bitorolt

hatalom állandósítása.

Amilyen példátlanul merész volt a vállalkozásuk, olyan nagy
Minden régi tanügyi intézményt kikezdettek,
alapjában felforgatták s kimondottan az volt a céljuk, hogy olyan
állapotokat teremtenek az egész vonalon, hogy a régi randre sohase
volt agilitásuk.

lehessen többé visszatérni. Sokkal erösebb volt ezekben a destruktív egyénekben a rombolási düh és er, mint az épit és a reformáló
akarat. Valóságos averzióval viseltettek a bolsevisták minden ellen,
ami a magyar nép lelkének nemes tartalmát képezte ezer éven át.
Brutálisak és könnyelmek voltak a nép legszentebb érzelmei ellen
való küzdelemben. Hagyomány, história, vallás, fajiság, erkölcs,
családi érzés állandó gúny és támadás tárgya volt, nemcsak a bolsevista pártsajtóban és a népgyléseken, hanem még az iskolákban
is.
tanterjjiekben folyt a legádázabb offenzíva az erkölcs, a hazafiság és a tekíntélytisztelet ellen. Valóságos lélekrontás és szellemi
fertzés folyt az összes tanintézetekben.
tanítók és tanárok az
iskolán kívül is felhasználtattak a proletárdiktatúra céljaira és
hogy könnyebben befoghassák ket a bolsevizmus kocsijába, busás
jutalmakat adtak ezért nekik. Szomorú volt a faji lelket ébrentartó
eszmények gyöngülését és a civilizáció pusztulása mellett a barkommunizmus idején a
bárság diadalát látni az egész vonalon.
tömegek öntudatlan tevékenysége lépett az egyének tudatos vezet
legrutabb emberi szenvedélyek irányították a
munkája helyére.
fellázított plebset, a feltolakodott zsarnokok a leglehetetlenebb utópiákkal ftötték a nép fantáziáját. Jólétet, általános boldogságot,
nagyobb kultúrát, igazságot, szabadságot ígértek a bolsevisták éa
gazdasági anarchiát, kétségbeesést, lelki eldurvulást, osztálygyülöltséget és elnyomatást hoztak a népre.

A

.

A

A

A

Bódy Tivadar, a székesfváros polgármestere hivataJosan
kénytelen konstatálni, hogy a bolsevisták "a legf éktelenebb terrort
fejtették ki abban az irányban, hogy bekényszerítsék az egész tanítóságot a szakszervezetbe és magába a szocialista-kommunista
pártba. A nemzeti érzés és a vallásos meggyzdés tanítókat üldözik. Sokat áthelyezéssel sújtanak, egyeseket el is mozdítanak.
Egyes iskolák tanítótestületét valósággal szétszórják s a szerintük
megbízhatatlanok kezébl kiveszik az irodaiam és a magyar történet tanítását. Magát a tanítás szellemét igyekeznek gyökeresen átalakítani, hogy minél hathatósabban szolgálja romboló céljaikat.
Megszntetik a vallásoktatást és helyébe a "társadalmi ismeretek" tanítását (szociológia) iktatják, ami valójában nem volt
egyéb, mint a politikának és pedig az osztályharc politikájának és
az osztálygyülöletnek az iskolába való bevitele. De ezzel még nem
elégszenek meg. Elvük az, hogy minden tárgy tanításában meg kell
keresni a kapcsolatot a kommunizmussal, Különösen rávetik magukat a történetre, amelyet materialista szellemben dolgoztatnak
át. Összeszedik a magyar olvasókönyveket, a történet és alkotmánytan könyveket és nagy részüket megsemmisítik.
Lomtárba kerültek a
84

hazafias, vallásos képek és szobrok.

A

!

szülk iránt való szeretetet és hálát elavult és elvetend fogalmaknak hirdették. Az iskolai, serdületlen ifjúságnak a szabadszerelem
tanát hirdetik és a lányokat azzal nyugtatják meg, hogy a szeretkezésbl származó gyermek eltartásáról majd gondoskodik az állam. Egyes tanítónk a saját példájuk fölemlegetésével igyekeznek hatni. Kíméletlen kézzel hozzányúlnak a nemi felvilágosítás
kényes kérdéséhez, s korra és nemre való tekintet nélkül rendezik
sokszor a legdurvább, szeméremsért módon a felvilágosító eladá-

st

vetitett képekben mutatják be^a szekszuális élet egyes
Serdületlen korú leány-anyák átkozzák a kommunista
erkölcsöket és egész generációk fogják sinyleni mételyez tanítá-

sokat,

részleteit.

saikat.

Mködésük végs eredménye: az iskolák tökéletes lezüllése,
aminek viszont következménye, hogy egy egész nomzedék fogyatékos ismeretekkel és laza erkölcsi felfogással ker,M ki

majd

az

életbe."

Ennél súlyosabb bírálatot még nem mondottak hivatalosan
"állami kultúrpolitikáról." És mindezt csak megersíti dr. Doleschall Alfréd jogkari dékán tanár megnyitó beszéde, aki azt mondotta "Mint az állami és társadalmi élet minden terén, ugy a kultúrának, mvészetnek, tudománynak és közoktatásnak hajlékaiba
is a meren tagadásnak és durva erszaknak erejével hatolt be az
az idegen talajból átplántált, a magyar lélektl idegen uj "világszellem," amely valójában minden nemes emberi és nemzeti hagyomány kigunyolásában, évezredes kultúra vivmányainak megdöntésében, emberiségi és nemzeti eszmények oltárainak meggyalázásában merítette ki teremt és alkotó ihletét és hivatottságát.
Mintha erre a századok óta sanyargatott országra rászabadították
volna a pokol minden gonoszát, hogy a martiromságra teremtett
:

magyarságon demonstráltassék Madách Ádámjának jajkiáltása:
"lm, nagy Isten tekints le és pirulj, mi nyomorult, akit remeknek
alkotál, az ember!"
Kunfi népbiztos bolsevista kultúrpolitikája végeredményben
volt egyéb, mint a magyar néplélek tökéletes megrontása. Az
erkölcsrombolás, amit véghez vittek, leírhatatlan. A kommunizmus
gazdasági kivihetetlenségérl csakhamar meggyzdött az értelmesebb munkásság is, de a tömegben megmaradt a rablásra, a lopásra való vágy, a mértéktelen követelödzés, a dologtalanság, az
önkényes bíráskodás, az erszakoskodás, a hatósági tekintélyek

nem

csökkenése, az ifjúság szexuális szabadossága és az egész plebs
nagyzási hóbortja.
proletárokba beleprédikálták az osztályggöt
és osztálygyülölséget, amely még sokkal kegyetlenebb és elviselhetetlenebb volt, mint a régi u. n. osztályuralom. Állandó offenzívát
folytattak a család intézménye ellen, felháborító módon folytatták
a nemi felvilágosítást, amely náluk nem állott egyébbl, mint a
szemérem kiölésébl és az erkölcstelenség ajánlásából. Durvaság,
szertelen önzés és egyéni túlértékelés volt a bolsevista nevelés eredménye az egész vonalon. Nem ez az a kultúra, amely erssé, nagygyá és boldogokká teheti az embereket és a nemzeteket

A

A

proletárdiktatúra lefoglalta a maga számára az egész kulturéletet. Bilincsekbe verte a gondolatot. Lábbal tiporta a véle-

ményszabadságot. Csuf/fá tette a sajtószabadságot. Csak a nekik
tetsz tudományos és irodalmi munkát engedték napfényre. Soha
még nagyobb szellemi rabság nem volt a világon, mint akkor, mikor a bolsevisták szabadsága virradt Magyarországra. Az újság, a
folyóirat, az imakönyv, a regény, a színdarab, a dal, a vers, a plakát, a röpirat,
mind cenzúra alá került. Nem a bels érték, nem
a szépség, nem a ni vó, nem a mvészi volt a megbecsült, hanem a pártszempont. A legselejtesebb elmetermék is százezer példányban megjelenhetett, ha a népbiztosok bitorolt hatalmát szolgálhatta valamiképen. A nagy gondolkodók, a. nagy irók, a nagy
mvészek némaságra voltak kárhoztatva és sokan közülök kénytelenek voltak ellenségeiktl kenyérgondok miatt elfogadni a meg-

—

^

élhetésre legszükségesebbeket.

Elvették a legtehetségesebb irók
független megélhetésének a lehetségét.

A proletárdiktatúra nem respektálta az egyetem autonómiáönkényesen zaklatta a tanárokat. Megbénította az egyetem
mködését. A közhatalom nyers erszakával lehetetlenné tette a
tudomány szabadságát, gyökerében támadta meg a tanszabadságot.
A kommunistáknak nem tetsz hét professzort egyszeren elkergette az egyetemrl és tizedrangu népgylési agitátorokat, pártdemagógokat nevezett ki helykbe. Az öt egyénre vonatkozólag
meg sem kérdezték az egyetemet s voltak közöttük olyanok, akiknek
még matúrájuk sem volt. Ez a botrányos oktroj a tudományos erját,

kölcs legfrappánsabb megsértése.

Jellemz a proletárdiktatúra

men már március végén

szellemi életére,

hogy az egyete-

eltörölték az összes jogi vizsgálatokat,

mert a vizsgálatokon nekik nem. tetsz tárgyak is szerepeltek.
Ilyeneknek tekintették a magánjogot, a közjogot, a jogtörténetet
és a történelmi stúdiumokat. Ezen tudományágak anyagának még
emlékét is ki akarták irtani az elmékbl. A história tanítását csak
saját személyüknél akarták elkezdeni a népbiztos urak.
vizsgálatoknál eltörölték a pedagógiai vizsgát.

A

tanár-

Az egyetemre is kormánybiztost, majd forradalmi politikai
megbizottat küldtek és melléje egy karközi direktóriumot állítottak. Az egyetemi karok autonóm mködését is beszüntették és a
szenátust feloszlatták. A rektor minden iratot köteles volt ezeknek
bemutatni. A népbiztosság a törvény ellenére megszntette az
érettségi vizsgálatokat és ezzel megnyitotta az éretlen és oda nem
való elemek eltt az egyetem kapuját. Az egyetemmel kapcsolatos
tanárképz

intézet

is fel lett

A hittudományi

oszlatva.

Budapesten a katholikust, Debrecenbeh
a protestánsát, március végén megszüntették.
kart,

A

jog- és államtudományi kart megalázták és szétrobbantották, a jogi vizsgálatokat ugy az egyetemen, mint a jogakadémián,
beszntették és helyébe társadalomtudományi kutató intézetet és

egy tisztviselképz intézetet akartak

állítani.

A

régit tönkretet-

:

ték, az ujat

nem

voltak képesek megteremteni.

Még

a joghallgatók

tudományos egyesületének bútorait is elkobozták.
Az orvostudományi karon a végtelenségig növelték a tanársegédek létszámát és a betegápolóknak és szolgáknak is beleszólást
biztositottak a klinikák ügykezelésébe.

Az egyetemi
agitáció.

lehetett

A

ifjúság lelkét egészen felzaklatta a forradalmi
sok politikai és szakszervezeti gylés mellett szó sem

komoly tanulásról.

A megyetemet

kevésbbé bántották, bár oda is tömegesen neveztek ki uj tanárokat. Tervbe volt véve egy üzem^felgyeli tanfolyam megszervezése.

A

Magyar Tudományos Akadémiát

is

kommunizálták,

mkö-

dését felfüggesztették, ügyeinek intézését az adminisztratív tisztviselkre bizták.
könyvtárra és kiadványtárra rátették a kezüket, de széthordani bukásuk miatt már nem tudták.
munkásságnak a tudomány, a technika és az adminisztráció
szolgálatába állitása céljára munkásegyetemet szerveztek. Nagy
anyagi befektetés mellett sem értek el azonban ezen a téren semmiféle komoly eredményt. Nevetséges erlködésbe fúlt az egész

A

A

kisérlet.

A népbiztosságnál a tanitók kommunista szakszervezete mindenbe beavatkozott. Az osztályvezetk és az eladók csak vak eszközei lettek a szakszervezeti klikknek. A személyi ügyek intézését
teljesen magához ragadta a szakszervezet. A népbiztossághoz beosztott tanárok és tanitók között nagy volt az elégületlenség, mert
a tervbe vett hetibérrendszerü magasabb fizetést rájuk nem akarták kiterjeszteni. Emiatt sokan kérték az iskolába való visszahelyezésüket. Protekcióval oklevél nélkül is lehetett kapni tanitói és
tanári kinevezéseket. A tanitók szabadon vándorolhattak az országban egyijc iskolából a másikba. Katholikus vidékekre céltuda.

tosan sok zsidó tanitót neveztek ki. A kommunisták által kinevezett
sok iskolavezet a tanítóknak a basája, kényura,
a munkástanácsnak pedig kémje és eszköze volt.
A tanácskormány által kiadott Néptanítók Lapjában irták
a tanitók hivatásáról

—

"Hivatalos nyilatkozatok hivatásunkká tették azt, hogy a
és intézményeit országszerte propagáljuk.
A tanítóság nemzetformáló hivatása éppen abban áll, hogy segítsen a népéletnek uj kereteit, a kommunizmus életformáit a néppel
megkedveltetni, fantáziájába, a régi hagyományok közé ersen begyökereztetni. Az erszakos, mechanikus eszközöknek az alkalmazását mentegessük és védelmezzük a nép eltt."

kommunizmus eszméit

Érdekes, hogy nagyon sok tanitó és tanár lépre ment és odaadta eszközül magát a bolsevizmus szolgálatára. Az ellenforradalom gyzelme után ez sok tanitói családra katasztrófát hozott.

Jellemz, hogy mig a kommunisták valóságos gyáriüzemszerüleg termelték a világboldogító elveket és eszméket és nyakló nélegyetegész uralmuk alatt
kül eszközöltek uj kinevezésekjet
len uj elemi népiskolát szerveztek meg. Óvónket és tanítókat tö-

—

—
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megesen neveztek ki uj helyekre, de azzal már nem tördtek, hogy
az újonnan kinevezett kaphat-e majd állomáshelyén tantermet,
bútorzatot, tanitási eszközöket. Az uj kommunista tanerk a legtöbb helyen csak a fizetést húzták, de tanitani nem tanítottak
egyetlen órál^sem.
pap-tanárokat kényszeritették az apostaziára,
vagy pedig elcsapták ket.
tanitó szerzetes nket kiüldözték az

A

A

iskolákból.

A

tanügyi népbiztosság elkergette 24 vármegye tanfelügyelmegbizható egyéneket küldött a helyükre, nagyobbára elemi iskolai tanitókat, akik a szakszervezetekben, vagy
a politikai mozgalom terén érdemeket szereztek. A munkástanácsok minden oktatási, nevelési kérdésbe beleavatkoztak, a tanitk
személyi ügyeiben önkényesen intézkedtek. Ugy, hogy ezt már a
tanitk szakszervezete is megsokallotta. A vidéken a direktóriumok basáskodtak a tanügy terén, a népbiztosságoknál pedig a szakszervezet élén álló klikk döntött hetenkint a személyi kérdésekben
a hivatalos referensek háta mögött. A tanügyi adminisztráció terén ebbl teljes anarchia keletkezett, hogyan is lehetett volna ott
rend és fegyelem, ahol ki volt mondva, hogy "minden tanítási, nevelési és mveldési kérdésben az illetékes' hatóság mindenkor
csak a szakszervezettel egyetérten dönthet."
jét és politikailag

A népbiztosságihoz fiatal, tapasztalatlan, tehetségtelen, egyéneket rendeltek be szakeladókul, akiknek semmi gyakorlati érzékük nem volt. Ezek a végén a járatlanságuk folytán ugy összegabalyítottak mindent a .minisztériumban, hogy alig lehetett utánuk
á rendet helyreállítani.

A megyékben mveldési osztályokat állítottak föl, amelyeknek nem annyira a tanügyi közigazgatás, mint inkább a kommunizmusnak a tanítóság körében való agitatórius és terrorisztikus
terjesztése volt az igazi céljuk.

A

régi iskolaigazgatókat elmozdították és uj bolsevista isko-

lavezetket neveztek ki helyükbe. A tanitókat a bolsevista propagandáért külön fizették és amúgy is lényegesen emelték illetményeiket. A népiskolákban és középiskolákban a tanítók mellé a
testületet szerveztek, amelyeknek beleszólásuk
st még a tanítási tervbe is. E bizalmi
rendszer botrányos jeleneteket szült. Nevetséges okokból áthelyez-

gyerekekbl bizalmi

volt a személyi, fegyelmi,

tek tanitókat. A tanítási órákat megakasztották. Végre maguk a
tanítók zúdultak fel e rendszer ellen, amely forradalmositotta a
tantermekben az iskolásgyermekeket, hogy Pogány népbiztos
diákkénytelen volt ezt a bizalmi rendszert megsemmisíteni.
bizottságok tevékenysége egyike a bolsevizmus legszomorúbb emsexuálís eltévelyedések, a legbrutálisabb szemérmetlékeinek.

A

A

lenséggel

zött nemi

felviágosítás, amelyeket botrányos

mozgóké-

pekben mutattak be a leányífjuságnak, olyan vihart kavartak fel
a jobbérzésü proletárcsaládok körében is, hogy a népbiztosság ezt
14 éves ifjak és leányok eltt
is kénytelen volt megszüntetni, 12
lelkesen hirdették a szabadszerelmet és szidták a családi élet korhadt intézményeit. Sok ezer ifjú lélek vesztette el tisztaságát e

—

.

.

módszer hatása alatt és sokan lettek nemi betegségek áldozatai a
nagy szabadság következtében.
A gyermekek bizalmi rendszerének kiépitését célozta a diákbizottságok szervezése is. A tanitók szakszervezetének három, az
ifjúmunkásoknak négy és az iskola három fels osztályának öt választott tagja alkotta a diáktanácsot, melynek hatásköre a kommunista szellemben való továbbképzést, a fegyelmi ügyek intézését s a fels osztályú tanulók jóléti intézményét ölelte fel. A fcél
azonban a kommunista propaganda volt az ifjúság között. Az osztályokban külön osztálybiróságokat állítottak fel, ^melyek ellen
nem a tantestületekhez, hanem a közmveldési és a munkástanácshoz felebbezhettek a felek. E bizottság engedélyezte a tandijmentességet, szerezte be a könyvtárat. A gyakorlatban ez igen
szomorú eredményekkel járt, mert az ifjúság legselejtesebb elemei
kerültek felül és azok szaibtak irányt egész intézetek szellemének.
Hogy a proletárdiktatúra alatt a kultúrpolitika. milyen nemzetellenes irányú volt, annak egy bizonyítéka Neumann Hildának,
a népbiztosság óvodai ügyosztályának akkori vezetje, aki az óvórészére a következ utasítást adta "Csak forradalmi verseket
szabad tanítani és csak a marseillaiset és az internationálét szabad
és kell a kisdedekkel énekeltetni." Gondolatnak is bizarr! A kisdedek között a forradalmi osztályharc csatadalai

nk

:

! .

.

A

bolsevisták mindent elkövettek, hogy az iskolát pártjuk
gye«szolgálatába állítsák. Ezzel azonban nem elégedtek meg.
raekek egész lelkivilágát le akarták foglalni a maguk számára.
Országosan szervezték a gyermekszórakoztatást, értsd alatta kom-,
munista propagandát a kisdedek között. Pénzt és fáradságot e téren nem sajnáltak. A gyermekek köteleztettek a kommunista mesedélutánok látogatására. Gyermekmese és proletárdiktatúra

A

!

Szegény ártatlan gyermekeknek mi mindent

kellett

.

.

megémiök.

Ott oltották a prolifiuk és prolileányok szivébe a bui^f-soij gylöletet
szegény burzsuj gyermekeknek ott kellett végighallgatniok, hogy
az apjuk, anyjuk milyen vérszopó, gaz kapitalista volt. A mesevilág poézise helyett az osztályharc ciángázával mérgezték az ifjú
lelkeket. A sok anyagi kár mellett ez volt talán a legnagyobb erkölcsi csapás népünkre.
Nagy szerepet játszott a proletárdiktatúra idejében a Kommunista Ifjúmunkások Szövetsége. A lobbanékony, tapasztalatlan,
elhanyagolt gyári ifjúság teljesen behódolt a bolsevizmusnak és
egy társaságot alakított a középiskolai és egyetemi ifjúsággal. Míg
a munkások között alig volt zsidó, a tanulóifjúság között nagyon
kevés keresztény akadt. Kiterjedt hálózatuknak 150 helyi csoportja
Minden legényke
volt. Az ífjakban hallatlan ambíció dolgozott.
20
22 évesídiktátoro«gy-egy Messiásnak hitte magát. Látták a
radikálisabbak
még
gz,
ment
a
kat, tehát nekik is a fejükbe
Az
volt.
Szamuely
ideáljuk
Az
is.
Bélánál
Kun
lenni
akartak
"Ifjú Proletár" cimü lappal tüzelték ket hetenkínt 40.000 példányban állandóan, de dolgozott köztük az orosz rubel is. Vakmer terroristák kerültek ki soraikból. A legvadabb anarkista
és

k

—
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szellemben oktatták .ket. Az orosz niliilista diákokat megszégyeszellem uralkodott közöttük. Fejletlen, éretlen fiuk és leányok
együtt éltek és összejöveteleiken éltették a szabadszerelmet. Kázmér József és Lékai János, Tisza egyik orgyilkosa volt a vezérük,
de nagy szerepet játszottak Bogdán Irén és Rothbart Irma is. A
népbiztosságnál ennek az ügyosztálynak ügyeit 160 egyén intézte.
Nagy gondot, fordítottak a bolsevisták a diákotthonokra. 50
egyházi, egyesületi -és magánépületet vettek, köztulajdonba és szszerabolt bútorokkal felszerelték "ifjúmunkás jóléti intézményeknek." Ezt is csak azért, hogy ezekben a "bolsi-klubbokban" jobban
hozzáférjenek az ifjúság lelkéhez. Az otthonok élére ügyes agitátorokat állítottak.

nít

A napilapok, a szaksajtó, könyvkiadó- vállalatok, a nyomdák,
könyvkereskedések elkommunizálása céljából a proletárdiktatúra
életre hivta a sajtódirektóriumot, amely a sajtótermékek pénzügyi
és adminisztrációs ügyvitelét magához ragadta. A kimondott cél
a megjelen sajtótermékek szellemi és anyagi irányítása volt. A
szellemi termelést központilag akarták ellátni.
A technikai elállításra és a terjesztésre nézve pedig monopóliumot teremtettek.
A sajtótermékek felülbirálata, forgalomba bocsátása a kommunisták kezébe került és ezzel még a lehetsége is megsznt annak,
hogy az hivatali ténykedéseiket, vagy a rendszerüket biráló cikk,
könyv, vagy lap napvilágot lásson. Szépirodalmi és tudományos
müvek nem jelenhettek meg a nagy papii^hiány miatt, ami könyvanyag kikerült a sajtó alól a proletárdiktatúra alatt, az mind a
kommunista propaganda szolgálatában állott.
A Szellemi Termékek Országos Tanácsa különben nem volt
egyéb, mint egy nagy kiadóhivatal, amely szerkesztséggel, nyom-

A

dával, könyvkötészettel, raktárral és expedícióval rendelkezik.
Szellemi Termékek Tanácsa összesen 15,000 embert fizetett (hírlapírók, írók,

nyomdászok, könyvkereskedk

Körülbelül 80 millió korona kiadása

és segédszemélyzet)

volt.

Szocializáltak 11 könyvkiadó vállalatot, 23 könyvkereskedést,
zenemkiadót, 50 könyvnyomdát, 12 litográfiát, 7 könyvkötészetet, 1 kártyagyárat és egy papirnemügyárat. Azoknak az üzemeknek, amelyeket nem szocializáltak, záros határid alatt fel kel8

lett

volna számolniok.

Minthogy így a szellemi termelést az állam vette a kezébe,
minden mü a Szellemi Termékek Országos Tanácsához volt bemutatandó. A müvek iktatására, megrzésére Lektori Irodát létesí-

A

bírálatot a közoktatásügyi népbiztos által kinevezett 24
választmány végezte, akik tehát az állam hivatalos lektorai voltak. Az elkészijlt bírálat felett, illetve a megvétel felett
az írói direktórium döntött, amely 12 tagból állott. Szakmunkák
a különböz népbiztosságok illetékes szakosztályaihoz lettek átutalya véleményezés végett. Egy külön bizottság határozott a müvek kiadásának idrendje felett. A propaganda- és pártkiadványok minden mást megelztek.
tettek.

tagú

irói

.

A
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beszüntetett lapokat külön-külön likvidáltatták.

A

.

személy-

!

egyelre a lap vállalat terhére irták.
az újságírók kollektív szerzdése volt irányadó.
zet fizetését

Az összegre

A kommün

né:^ve

bukása

eltt azonban már el volt határozva, hogy beszüntetik az újságírók fizetését és hogy kiküldik ket a vidékre fizikai munkára.
Az összes szocializált vállalatok egész vagyona, felszerelése,
készpénze, bankbetétje, folyószámlája felett a Szellemi Termékek

Országos Tanácsa rendelkezett. A központi iroda könyvelsége
pedáns munkát végzett.
Összesen 334 fajta propaganda-iratot adtak ki, összesen
23,710.000 példányban, 133 nap alatt ez egy horribilis nagy menynyiség

A proletárdiktatúrának tudományos termelésérl komolyán
egyáltalában nem is lehet beszélni. Amit náluk benjujtottak, az
is elz idkbl származott.
Mikor a románok bevonultak Budapestre, követelték, hogy az
kommunista jelleg nyomtatványok papirzuzóban pusztíttassanak el. Miután ily üzem nem volt és a román térparancsnokság sürgsen követelte a parancs végrehajtását nagy mennyiség
bolsevista irat lett elégetve. Körülbelül 2000 mázsa lázító irat lett
így a tüz martaléka.
összes

A

nyomdai

és sokszorosító

üzemek

szocializálása teljesen

cs-

A nagyszámú és nagyfizetésü munkások munka nclmaradtak. A bevétel folyton csökkent, a kiadás egyre emelke-

döt mondott.
kii]

Ha nem

dett.

lettek volna a

hamisították volna a bolsevisták a pénzt, képtelenek

munkabéreket

is fizetni.

Technikailag és szakszerüleg nagyszabású volt ez az intézmény, de mert kény szeralakulás volt és szektárius érdeket szolgált,
<

nem. felelt meg hivatásának.
rabbilincseket.

A
el

szellemi élet

nem tür meg

ilyen

Termékek Tanácsa fképpen a terjesztés terén ért
Nagy reklámmal és nagy szervezettel, körül800 szakemberrel dolgoztak. A kommunista utcai rikkancsok
Szellemi

nagy

belül

A

sikereket.

40 korona napibérért dolgoztak és ezen felül a plus bevételük volt
az akkordbérük.
kávéházakban, mozikban, szakszervezetekben,
vendéglkben, népgyléseken mindenütt mozgó könyvesboltokat
állítottak fel. Ugyanilyen árusító-helyek voltak a kaszárnyákban,

A

a kórházakban is. A házfelügyelk rendeletileg köteleztettek arra,
hogy kilincseljenek minden lakónál a propaganda-iratokkal. Minden megyében külön elosztóhelyet állítottak fel. A vidéki terjesztk magas jutalékot kaptak. A falusi könyvárusok csak ugy kaptak alkalmazást, ha elvállalták az ingyen propaganda-iratok terjesztését és a plakátok ragasztását. Minden csapattestnél külön
könjrvterjesztk voltak, akik 25% jutalékban részesültek az eladott
müvek után. A lapterjesztk a. vörös hadseregben napi 80 korona
pótlékot kaptak a zsoldon és élelmen felül.

A

*

tanácsállam az írókat állandó f ixf izetésben akarta részesí-

megírandó müveikre munkabér-elleget folyósított
számukra. A bolsevisták ígérték a tömegek kultúrájának nagyarányú emelését, az irók munkakészségének a fokozását és az iroteni,

illetve
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dalom nívójának az emelését. Az eredmény a tömegek lelki eldurvulása, a mob nagyzási hóbortja, a cscselék Ízlésével való megalkuvás, a futurista rületek államköltségen való terjesztése, a geníális írók elnémítása, a stréberek, kontárok és kompílatorok közköltségen való kitartása, a könyvkiadók által kiselejtezett müvek
protekciós utón közköltségen való megvásárlása és a valódi literatura elsorvadása.

A közoktatásügyi népbiztos jelentkezésre szólította fel azokat,
akik önmagukat íróknak tartják és akiknek a tanácsállam szellemében való mködésére reflektálhat. Lukács György, a degenerált
milliomos fiúból lett ultrabolsevista irodalmár állította össze az
írói Katasztert. Mintegy 500 író töltötte ki a törzslapot. Az egész
ország kacagott, mikor a névsor megjelent a "Fáklya" cím lapban. Olyanok is szerepeltek a listán, akik egy sort sem írtak mög
és az igazi országos hír írók neve pedig hiányzott. Ezt az '"500
írót" kellett volna eltartani a kis Szovjet-Magyarországnak.
A

kenyerüktl megfosztott írók ellegekért, pénzért,

segé-

lyekért, állandó jelleg állásokért ostromolták a népbiztosságot.

—

18 20 éves titánok egész raja ostromolta a hivatalt. Egész ármádiája keletkezett az alkalmi íróknak. Nincs azonban egyetlen irodalmi becs
amely azokból a forró napokból származott. Csak
egy csomó rossz fordítás maradt hátra.
bolsevizmus légköre
olyan fojtó volt, hogy abban az irodalom virágai nem nyílhattak
költk és írók, a valódiak szomorúan szemés nem fejldhettek.
lélték, hogy mivé lett az emberiség és csak suttogva panaszkodtak
arról egymásnak, hogy a modern civilizáció felett úrrá lett a keleti
barbarizmus, hogy a kultúrát hordozó íntellektuelleket mint teszi
tönkre a cscselék-uralom despotikus kegyetlensége. Az írók Szakmegválasztott tisztikar névszervezete egyetlen ülést tartott.
sora még azokat is szétrebbentette, akik elször jelentkeztek.

m,

A

A

A

Az írók anyagi ügyeit az írói Direktórium intézte. 600 korona
munkanélküli segélyt adtak azoknak az íróknak, akik nagyon nyomorogtak már, mert a tanácsrendszer az írókat minden kereseti
-

forrástól megfosztotta. Az írók rendszeres álfami ellátására még
csak elkészületben volt a rendelet. A kiszivárgott hírek szerint az
elismert írók havi, vagy évi fizetést kaptak volna. Az els csoportírhatnak, ami nekik jól esik. A második csonak ígérték, hogy
port már korlátozva lett volna. A harmadik kategória pedig csak
megrendelésre írhatott volna s még a témát sem választhatta volna
szabadon. Nem karríkatura ez a falanszter-szisztéma a szellem világában, mikor a szovjet diktandójára kell gondolkozni és írni mindenkinek?.
És ezt nevezték haladásnak!

k

.

A
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közoktatásügyi népbiztosságon Szabados Sándor vezette a
állami propagandáját, aki egyike volt a legfanati-

kommunizmus

szerkesztette
kusal^ib és legersebb képzettség bolsevistáknak.
a propaganda röpiratokat. A likvidálás alkalmával 228 ilyen iratot
találtak nála kéziratban. Ö rendezte "a vörös Május"-t is. Az állami vagyonból 21 milliót költöttek el bolsevista propagandára
négy és fél hónap alatt Magyarországon. Ebbe nincsenek beleszá-
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Kiitva a külföldre küldött körülbelül félmilliárdra

rugó összegek.
Egyedül ennél az osztálynál 364 alkalmazott dolgozott a proletárdiktatúra idején. Jellemz az arányokra, hogy az egész fogalmazói
status a kultuszminisztériumban 1914-ben alig érte el a százat.
A kommunista tudományos és népszer propagandát Bokányi
Dezs, Pogány József és Varjas Sándor vezették, a parasztpropagandát Fényes Samu dr. és Hamburger Jen dr. irányították. A
bolsevista agitátorok mieltt vidékre utaztak, a közoktatásügyi
épbiztosságnál lettek felszerelve röpiratokkal. St tartottak fenn
a számukra eigy külön pártiskolájfc is. A tanfolyam hallgatóinak
havi 1200 korona fizetésük, internátusuk és mensájuk is volt.
Külön kurzusok voltak nk, diákok, a vörös rség, a vörös hadsereg, az egyetemi hallgatók és a kilépett papok számára. A pártiskolába munkások, galileista diákok, tanitók jártak, de megkezdték
már 200 parasztnak a kiképzését is. A faluhoz csizmás emberek
utján akartak hozzáférkzni, mert a szovjet ülésein a városi agitátorokkal igen rossz tapasztalatokat szereztek.

Nagy propagandát
tul

is.

fejtettek ki a hadseregben

is,

st

a fronton

A megszállott, területekre is igen sok agitátort küldtek a bolis nagy agitációt fejtettek
Moszkvába és Kiewbe filmeket és

sevizmus átplántálására. Fényképekkel

Szamuely repülgépen
hozott onnan uj anyagot.

ki.

vitt

'

__

"A közoktatásügyi népbiztosság létesített egy könyvgyjt tekönyvvel való ellátást állepet és szocializálta a könyvtárakat.
lami feladatnak mondották ki. Minden tudományos és közmveldési könyvtárt köztulajdonba vettek. Csak kézi könyvtárakat en-

A

gedtek magánosoknál. Könyvtárügyi Tanácsot szerveztek és mellé
egy Bibliográfiai Intézetet. A vidéken a könyvtárügyet a munkásés katonatanácsra bizták. A kulturális célokat szolgáló helyeket,
egyleteket és könyvtárakat lefoglalták, az összes kulturegyletek
mködését betiltották. Elrendelték az rizet nélkül maradt családi
könyvtárak lefoglalását is. Eladásra kerül könyvtárakra nézve
kimondották a kényszer felajánlást. A megszüntetett intézmények,
egyletek könyveit összehordtak egy csomóba és sok százezer könyvet elégettek. A boltokban könyvet csak a politikai megbízott engedélye alapján volt szabad vásárolni. A tiz példányon felüli könyvéket zár alá vették és azokból csak külön engedélylyel volt szabad
vásárolni.

A

közgazdasági érdekképviseletek szakkönyvtárait egyesíteni
Beszállítottak 48 magánkönyvtárt is szekrényekkel

akarták.
együtt.

A

telepen a likvidáláskor 549.400 könyvet találtunk.

Ez

az

üzem 530.000 koronába került az államnak. Egyes tisztviselk szabotázsának és tétlenségének köszönhet, hogy sem egyeseket, sem
magánosokat nagyobb károk nem értek. Csak szállitás közben dézsmáltak meg sok könjvtárt. Sok visszaélésre adott okot, hogy a
könyveket csak darabszámra vették át. Hires régi könyveket kicseréltek.

Egyik érdekes jelensége

volt

azoknak a forradalmi napoknak,
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hogy valóságos könyvvásárlási düh mutatkozott a publikumnál. A
raktárak egyre fogytak. Uj könyvek nem készültek. Mindenki
sietett még megvásárolni azt, amit kaphatott. Lehet azonban, hogy
ebben nagy szerepe volt annak a gondnak is, hogy a közönség mindenképpen tul akart adni a hamis szovjetpénzen.
A Magyar Nemzeti Muzeum-ot a tanácskormány alatt kivetkztették magyar és nemzeti jellegébl és több önálló 'gyjtemény.
re igyekezték felosztani. Szerencsére ehhez már nem volt elegend
idejük. Meg akarták bolygatni, rabolni a könyvtárt, az oklevéltárt,
de ez sem sikerült nekik.

A

Tudományos Akadémiában felfüggesztették az elnököt éa
a ftitkárt és megtiltották, hogy a Magy. Tudom. Akadémia ülést
tartson. Az épületben a vörös rség részére rendeztek be laktanyát.
A többi irodalmi és tudományos társaságok sem mködhettek a
tanácskormány

alatt és folyóirataik sem jelenhettek meg.
Elrekvirálták rendeletileg a ^magántulajdonosok kezén lév
mügyüjteményeket. Az anyagot egy szolga vette át. A tisztviselket mellzték. Bécsbl egy egyetemi hallgatót hivtak a gyjtemények rendezésére. Az egyik politikai megbízott ellopta "Rembrandt
ifjúkori arcképét", amely eredetileg gróf Andrássy Gyula tulajdona volt és két és fél milliót ért. Mikor leleplezték, az esököpeny
alatt visszahozta másnap reggel.
Közben azonban Korvin-Klein
Ottó megfenyegette a szovjétnházban a nyomozókat:
Kedvem volna magukat fbelövetni, hogy mernek egy népbiztos után kutatni

—

Az iparmvészeti termelés anyaghiány és az ismeretes munkásviszonyok miatt teljesen szünetelt. Az ipamiüvészek kisebbik
része vitatkozott, a többsége éhezett.
Szocializálták a szinházakat és a mulatókat

nagy plakátok "A szinház

is.

Megjelentek

a proletároké !" Minden más felett
volt itt is a propaganda. A színházak szocializálása nagy anyagi
deficittel zárult, mert elbb a jegyek felét, majd négyötödét kellett a szakszervezetekben kiosztani. Egészen tehetségtelen egyéneket szerzdtettek. Nemcsak anyagi csd következett be, hanem
mvészi csd is. Igen helyesen állapította meg Herczeg Ferenc:
"A szovjet-szinház szegény drámai msort adott és siralmas, vértelen eladásokat produkált, az énekes színházak pedig nem tettek
egyebet, mint tovább forgatták áz si kintornát". A magyar történelmi és klasszikus darabokat leszorították a msorról. Nagy mohósággal láttak neki a külföldi dekadens irók müveit fordítani.
lefordítására adtak megbizávst.
Valami 134
a

:

is

f

m

A

zenekarnak minden eladás eltt el kellett játszani a kommunisták himnuszát. A népbiztosok a díszeladásokon toborzóbe^zédeket

•:'

'Tí

i

.itak

egy raktárba,
Minden szerszabotáltak.
személyzet
de az igazgatóság és a régi
zdésnélkli színészt alkalmaztak. Szerveztek egy u. n. kollektív

A színházak

kellékeit össze akarták hordani

színtársulatot és egy kollektív artista-szakszervezetet,
A bolsevisták kezkbe vették a szinésznevelés ügyét. így negy-
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ven tanárt akartak alkalmazni. A szinésznövendékek 150 koronákaptak havonkint, mint az egyetemi hallgatók.
Csináltak egy zenei direktóriumot és egy 32 tagú zenei tanácsot. Az összes m.agánzeneiskolákat megszüntették.
Ezeket az "ügyeket Reinitz Béla intézte, akinek Kun Béláné
volt a titkárnje. Az irodában 177, nagyobbára protekciós egyén
dolgozott és a rendetlenség óriási volt. Elköltöttek itt is 17,000.000
koronát. A burzsu jóktól elrekvirálták a zongorákat.
Összegezve mindezeket meg kell állapitanunk, hogy a proletárdiktatúra fanatikusai és kalandorai a kulturális téren nem voltak képesek megvalósitani nagyhangú Ígéreteiket, ellenben eikölcsileg és anyagilsig kimondhatatlan károkat okoztak utópisztikus
kisérleteik eröszakolásával. A nemes, a szép, a jó, az igaz ideáljához nem tudták közelebb hozni a tömegeket. Nem emelték fel a
népet, hanem a kulturális téren magasabbra emelkedetteket akarták lerántani a sárba. A lobogó kulturfrázisok ködébe burkolták
erkölcsi nihilizmusukat és a világjavitás helyett a rombolásnak
démoni indulatát eresztették szabadjára. Ujat nem produkáltak
sem a term.észettudományos gondolkodás, sem. a technikai haladás,
sem az életmód színvonalának emelése terén. A jobb világvárosból
keserves katzenjammer lett a proletároknál. A bolsevisták kulturprogrammja nem hozott több napsugárt a szivekbe és több rzömöt
a lelkekbe, mert csak a külvilággal tördött és nem tudott a lelkek
val több fizetést

számára

uj élettartalmat adni.

A

lelki üresség,

a cinizmus., a

l'ri-

úrrá a munkásság lelkén a diktatúra idején.
Nagyon találóan mondja erre vonatkozólag ür.
Prohászka Ottokár: "A fiatalos eszmeáramlatok tele vannak féligazságokkal s ugyanakkor a tiszteletlenség s a vakmerség temperamentumával." A kommunista rémuralom Jculturpolitikája nem
tudta nemesebb életre segíteni az emberiséget és nem volt képes
a lelki kultúra intenzivebb müvelésére sem. Megingatták a régi
társadalom alapjait, de az uj társadalmat nem tudák kialakitani.
A politikai, társadalmi és gazdasági szervezetek századokat igényl
müvek. Az emberi kultúra egymásután következ emberöltk kollektív szellemi munkájának az eredménye. Aki e téren a múlt és a
jöv között el akarja vágni a szerves kapcsolatot, az néni ismeri
az emberi természetet és elmetszi az igazi mveldés életereit. Aki
a keresztény világnézet és a modern civilizáció helyébe a nihil szellemét akarja beplántálni a tömeg lelkébe és aki az emberiség minden küzdelmének végcéljául csak a "moslékos vályú körül való tülekedést" tekinti
az az emberiség egén kioltja a legfényesebb
csillagokat és milliók és milliók életboldogságának tömegsírját
6.ssa meg. A magyarországi proletárdiktatúra örök idkre elriasztó
példaképpen fog szerepelni minden: kultúrnép eltt, am.ely nagyrabecsüli a szellem szabadságát, á tudomány szépségét, a jog igazságát, az egyéniség értékét, az erkölcs tisztaságát és ifjúságának
romlatlan lelkivilágát. Ahol a kommunizmus felüti a fejét, ott halálos veszedelembe jut a kultúra. Ahol a bolsevizmus diktatúrája
•yarázdákodik, ott kultúrpolitikáról tulajdonképpen beszélni sem
volitás, a rideg

materializmus

lett

—

lehet.

'
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A

bolsevizmus pusztításai

Magyarország mezgazdaságában
Irta

Németh József
miniszteri tanácsos

A Marx-féle elméletek értelmében, amelyek gyakorlati alkalmazására vonatkozó tanításokat a magyarországi bolsevizmus importálói és szellemi vezérei Lenintl és Budiarintól kapták,
els
dolga volt a földmivelési népbiztosoknak rátenni a kezüket a 100
holdon felüli, vagyis a közép- és nagybirtokokra azon a cimen,
hogy hatalmukba keritsék a mezgazdasági termelés eszközeit. A
kisbirtokos és középbirtokos parasztsággal szemben ezt nem merték rögtön alkalmazni. A kisbirtokosokra mint szövetségesekre
kellett számitaniok a nagyobb birtok elleni harcukban.
Mivel a
bolsevista uralomnak karhatalmi ereje csak a fváros szervezett
ipari munkásságára és munkakerül, jóformán társadalmon kívüli elemeire, végül a fegyházak és börtönök töltelékére támaszkodott, a földmivel nép ellen nemcsak hogy nem mertek eleinte erszakosan fellépni, de inkább kedvében jártak, hogy amint lehetséges, a bolsevizmus hadseregét a parasztokból is toborozhassák.
Röviden megvilágítjuk, micsoda eredményekkel igyekeztek
megvalósítani a magyarországi bolsevisták a szocialista-kommunista elveket a magyarországi mezgazdaságban.
/.

Bolsevista gazdálkodás a ruigy- és középbirtokokon.

A bolsevista gazdálkodás megszervezése a nagy- és középbirtokokon már 1919 téli hónapjaiban megkezddött. Hamburger
Jen, egy, a háború alatt hadiszolgálatban volt s bolsevista üzelmek miatt hadbírósági eljárás alatt álló orvos kezdte meg, akit
a Károlyi-kormány földmívelésügyi minisztere Somogy vármegye
területére a termelszövetkezeteik szervezése címén küldött ki.
Hamburger tehát még a jogrend látszólagos uralma idején megszervezte a községi, járási és vármegyei központi munkástanácsokat és üzemi tanácsokat. A bolsevista uralomnak március 24-én a
hivatalos lapban történt proklamálása után a kommunizmusnak
ezek a szervei rögtön mködésbe jöttek. Természetesen nem mint
a Károlyi-kormány alatt- szó volt róla, a kisbirtokosság és munkásság részére kisajátítandó nagy- és középbirtokok kezeli, hanem
mint föltétlen urak és parancsolok.
Azzal kezdték a dolgukat, hogy a nagy- és középbirtokok tulajdonosait, bérlit és gazdatiszti kezelit megfosztották mindenféle
rendelkezési jogtól. Voltak rá esetek, amikor a cselédség erélyesen
.
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a tulajdonos gazda, a bérlp, vagy egyik-másik gazdailyeneket legalább is lakásukból nemi zték el, st
mint szakért közegeket meg is hagyták a birtokon. Számos kiváló
gazdaként ismert nagy- és középbirtokost azonban könyörtelenül
elztek, vagy csak éppen lakásában és egy kis belsségnek, udvarnak, kertnek használatában hagytak meg. Elvették azonban az
ilyenektl is a fogatokat, a tejel és igás állatokat, a sertéseken
és a baromfiudvaron való rendelkezést. Ugy, hogy az ilyen enyhébb
elbánásban részesített gazdák élete is nagyon sivár és kilátástalan
jövt mutatott.
A kommunista gazdálkodásnak a szervezete az volt, hogy
vagy a termelszövetlgszet vette át a gazdálkodást, a birtok közvetlen kezelésére szakembereket, lehetleg a már mködkbl váalkalmazott, vagy pedig a földmivelési népbiztosság
lasztva
által kinevezett szakemberek gazdálkodtak. A gazdálkodást a köe^
ségi, járási és vármegyei direktóriumok ellenrizték. Az ellenrzés
persze inkább politikai volt. Az alkalmazott szakemberek, az alább
érintend körülmények miatt, teljesen tehetetleneknek bizonyultak.
Az uri kastélyok és lakóházak bels berendezése, a fehérnemüés ruhakészlet, általában közprédára jutott, vagyis a bolsevista
helyi hatalmasságok, munkástanácsi és üzemi tanácsi tagok használatába került. Azoknak az uri birtokosoknak, bérlknek és gazdatiszteknek azonban, akiknek a cselédség vagy a munkástanácsi
szomtagok között haragosa volt, föltétlenül menekülnie kellett.
szédos Ausztria nagyobb városai és az osztrák határhoz közel lev
azon falvak, amelyekre a bolsevista uralom teljes intenzi vitásKülönösen
sal nem terjedt ki, megteltek ilyen menekültekkel.
nagy arányokat vett az uri birtokosok menekülése április második
felében, amidn Návay Lajos meggyilkolásának hire ment. Ez a
munkásság érdekében sokat dolgozott, ers szociális érzés és politikai programmjában is munkásbarát nagyobb birtokost, az
túszként elhurcoló terroristák, pusztán elkel kinézéséért, egyik
vasúti állomáson gyilkolták meg.
A bolsevista uralom a nagy- és középbirtokok kezelését ugy
szervezte meg, hogy az üzemi költségeket a járási és vármegyei
munkástanácsok a szintén szocializált, vagyis a bolsevista uralom
által átvett fvárosi és vidéki pénzintézeteknél utalják ki. Természetesen az illet birtokos meglev folyószámlája terhére.
Ezek az üzemi költségek már a Károlyi-kormány alatt fölállitott vármegyei munkabér megállapitó-bizottságok mködése folytán óriasilag emelkedtek. A haszonnal való gazdálkodást már e
munkabérek is lehetetlenné tették. Nagyon természetes, hogy a
mint a bolsevista uralom a közép- és nagybirtokokra kiterjeszteni
igyekezett az úgynevezett szociális termelés áldásait, az üzemi
költségek még lehetetlenebb arányokat öltöttek.
A mezgazdasági szociális termelés üzemi költségeirl a következ adatok nyújtanak tájékozást:
A gazdasági napszámosok munkabérét a földmivelésgyi népbiztosság május hó 6-án állapította meg a következképpen: Férfi
napszámos napibére a fvárosban és környékén 30 korona, né
állást foglalt
tiszt mellett.

Az

—

A

t
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25 korona, ifjaké 15 korona, gyermekeké 10 korona.
távolabb es vidéken pedig 25 ^20 12 és 8 korona.

— —

A

fvárostól

Ugyané rendelet szerint a mezgazdásági cselédek, vagyis
szegdményesek munkabérét és természetbeli, meg földjárandóságát vármegyénkint egységesen a vármegyei munkás-r és katonatanács volt hivatva megállapítani. Pest vármegyében például május
els napjaiban a következ javadalmazás állapíttatott meg a gazdasági cselédeknek: Béresek (ökrösfogatkezelk) kocsisok, csszök (gazdasági rök), tehenészek, kanászok (sertéspásztorok),
gulyások (szarvasmarhapásztorok) juhászok, 'gzekekormányosok
évi fizetése készpénzben 1000 korona. Terményekben 8 mm. búza,
10 mm. rozs, 6 mm. árpa, 32 kg. szalonna, 32 kg. só, 24 kg. petróleum, nyolc métermázsa keményfa \^agy tizenkét mm. puhafa, vagy
huszonnégy métermázsa barnaszén, vagy szabad tzegszedés. Földilletményben 2000 négyszögöl tengeri- és burgonyaföld, 300 négyszögöl kert. Állattartásban: két darab kocatartás, 9 hónapig két
darab malaccal, 1 tehéntartás, 6 hónapig borjastól. Kovács, bognár
stb. készpénzfizetése évi 2000 korona. Természetbeni illetmények
ugyanazok, mint a többi szegdményeseké. A gépész készpénzfizetése 3000 korona és a felsorolt természetbeni, meg földilletmények.
A béresgazda (az összes ökörigásfogatok felügyel kezelje) valamint a cséplgépfüt 20 százalékkal többet kap, mint a gazdasági
;

,

:

•

,

cselédek.

Hallatlanul emelkedtek a termelési költségek a nagyobbrészt
szükségessé vált vetmag, eszköz és gépalkatrész beszerzésekkel
is.
szovjetkormány április 10-én p^éldául a takarmányrépamagot
mm.-ként 2600, a cukorrépamagot 900, a lóheremagot 2000, a lucernamagot 1500 koronával maximálta. Természetes, hogy ilyen
árakon is csak az tudott beszerezni, a'ki az úgynevezett szocialÍ2^1t
raktárak valamelyikéhez férkzhetett. Az állami és egyéb gazdaságokból ilyen raktárakban összeharácsolt vetmagvakat meg lehetett szerezni a maximális árakon, egyébként azonban sokkal drágábban.
gazdasághoz szükséges eszközök, felszerelési tárgyak, anyagok és gépalkatrészek beszerzésének drágasága a legtöbb gazdaságnak üzemlcöltségeit csak azért nem szaporította, mert a beszer-

A

A

zés lehetetlen volt.
nagy- és középbirtokokon a termelést már ezek a körülmények is nagyon súlyosították és korlátozták- De még inkább korlátozta a bolsevista uralomhoz csatlakozó munkásokban mutatkozó
szellem. Ezt a szellemet legvilágosabban egy nagyobb üzem vezetje és a munkások között lefolyt szóváltásból véljük illusztrálhatni,

A

A

gazdaság vezetje (egy volt gazdatiszt) a következ szavakkal
buzdította munkára a már hosszabb id óta munkakerül embereket: "Az Istenért, dolgozzatok, hiszen a magatokét munkáljátok!"
Erre, a többiek helyesl mozgása közben, igy felelt az egyik bolsevista munkás: "Hát hol látott, elvtárs, olyan nagybirtokost, aki
maga is kaszál és kapál?" A munkakerülés, a nemtördömség, a
könny megélhetésre való törekvés együtt járt az úgynevezett szociális
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termelés behozatalával.

—

Mint a gazdasági élet minden ágában, ugy a mezgazdaságban
a bolsevista rendszer csak a meglev készletek elfogyasztásáig,
a mások által végzett munka gyümölcsének élvezetéig és használatáig tudott menni. A termelést azonban halálosan megbénította.

is

Szakért gazdák számításokat tettek aziránt, hogy a szociális
termelésben egyes termények elállítása mennyibe került. Ezek
eredményeibl csak annyit jegyzünk fel itt, hogy a magyar föld legolcsóbban elállítható, mert aránylag legkevesebb munkával és befektetéssel járó terményének, a búzának elállítási ára mm.-ként
180 320 korona között ingadozott. Pedig a termelési költségek
egyik jelentékeny tényezje, az állami adófizetés teljesen megsznt.
Szerencsére ez a tem\elési rendszer az országnak csak igen
kis részére terjedt ki. A 63 vármegye közül csak hétnek területe
esett egészen bolsevista uralom alá, mig további 12-nek csak egy
vagy több járása. Már ez a körülmény is szükségessé teszi, hogy az
ország központi vidékeinek lakossága téli megélhetési szükségleteit
a bolsevista uralgmtól megmenekült, megszállott, északi, keleti és
déli perifériális vidékek terményeivel pótolja. Ha ez bármi okból
lehetetlen lenne, akkor az ország fvárosának és környékének 8
10 millió lakosa, az egyéb súlyos nélkülözéseken kivül, még éhínségre is lesz kárhoztatva.
A mezgazdasági termelésnek a bolsevista rendszerben és
szellemben mutatkozó akadályait és sorvasztó betegségeit hiába
próbálta a népbiztosság rendeletekkel elhárítani és gyógyítani.
Rendeletileg kötelezte ugyanis a szervezet szerint hatásköre al^
tartozó munkás- és üzemi tanácsokat, hogy a dohányt, a kendert és
a lent, a cukorrépát a tavalyival azonos területeken termeljék.
Ezeket a terményeket a kommunista kezelésbe átvett nagy- és középbirtokokon csak ott lehetett elállítani, ahol a munkástanács a
vetmagvAkat el nem pocsékolta, vagy ahol vetmagot a népbizrtosság utján szerezni tudott és ahol a munkátlanság szelleme nem
tette lehetetlenné az intenzivebb munkát igényl termények produkcióját. Vagyis csak inkább kivételeseknek mondható kevés

—

esetben.
bolsevista kormány egyik ápriKs hó 20-án megjelent kommünikéje szerint összesen hárommillió kataszteri holdon (egy
kataszteri hold=fél hektár=1.5 acre) alakultak termelszövetkezetek, vagyis ilyen terület nagy- és középbirtokok jutottak bolselegjobban el volt terjedve ez a gazdálkodás Sovista kezelésbe.

A

A

mogy vármegyében,

ahol 600.000 holdon 270 termelszövetkezetet

alakított Hamburger, még a Károlyi-kormány utolsó napjai alatt.
A többi 18 vármegyében tehát aránylag kisebb tért tudott foglalni

a bolsevista termelési rendszer. Az itt lev nagy- és középbirtokokon a termelési biztosok és vármegyei munkástanácsok gazdálkodtak nagyobbára, de csak olyan eredménynyel, mint a termelszövetkezetek.

A

mezgazdasági munkásoknak és gazdasági cselédeknek sorában különösen nagy erkölcsi pusztításokat vitt végbe a bolsevizmus. A kommunista agitátorok kiölni igyekeztek a munkásokból
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.

és cselédekbl minden jó érzést, mely ket a gazdasághoz, annak
virágzásáéhoz, a tulajdonoshoz, vagy a gazdálkodás értelmiségi
vezetihez kötötte. Igyekeztek megrendíteni hitüket a vallásban, a

keresztény erkölcsben, az állam rendjében és törvényeiben. Nem a
bolsevista agitátorokon s a hozzájuk csatlakozó gyengébb értelmi-

ségü és erkölcs munkásokon és cselédeken múlt, hogy ez az agitáció és a vele járó brutális terror

nem

pusztította

el

teljesen a

nagy- és középbirtokokon a termelés lehetségét. Inkább az volt a
termelés szerencséje, hogy a bolsevista uralom már kész szi bemüvelési munkákat talált, az aratás elején pedig már megsznt ís
igy az szi munka lehetetlenné tételében már nem versenyezhetett
a vele teljesen azonos hatású román megszállással.
2.

A

holsevizTTius és

a földmivelö parasztság

A kommunista kormányrendszer a száz holdon felüli birtokokat közép- és nagybirtokoknak, az azon aluliakat pedig kisbirtokoknak minsítette. A valóban igen sok, magát egyszer f öldmivelnek, parasztnak tartó s p-araszti módon él birtokos van az Alföldön és a Dunántúl, akiknek "száz holdon felüli birtoka van. A
bolsevizmus azokkal szemben, akik földjüket maguk müvelik, vagy
ha bérmunkásokkal is, de a nehezebb testi munkában résztvesznek,
egyszóval a földmivelö parasztsággal szemben külön taktikát Iívetett.

Nem igen merte sanyargatni a száz holdon felüli parasztbirtokosökat sem, de üldözte a száz holdon aluli kisbirtokosokat is,
amennyiben azok az értelmiségi osztályhoz tartoztak.
Már utaltunk rá, hogy a bolsevista vezetk ^ vörös hader
erteljesebb fejlesztésével a földmivelö parasztság tömegeire számítottak. Nyilt kifejezésre jutott ez a számítás május hó 10-én,
amikor a vörös hadsereg gyors kiépítése nagyon égetnek mutatkozott. E napon a szovjetkormány kihirdette a 10 holdoií aluli
szlk és a száz holdon aluli földbirtokok adómentességét. A vidéki
szovjeteknél mköd, tehát a falusi földmivelö néppel érintkez
közegeknek az volt az utasítása, hogy a parasztokkai csínján bánjanak. Sok esetben még azt is megengedték a falusi földmivelknek, hogy megmaradjon a papjuk, a jegyzjük, egy-egy a nép között kedvelt földbirtokos vagy gazdatiszt, ha a nép állást foglalt
mellette. Hogy a parasztoknak kedvében járjanak, a bolsevisták
sok nekik nem tetsz s velük nyíltan ellenséges elemet voltak kénytelenek riieghagyni a nép által kívánt helyen.
Ez a taktikázás azonban nem sok eredménynyel járt. A földmivelö nép sok helyütt nyilt és fegyveres ellenforradalmi akcióba
lépett a szovjetkormány ellen. Sajnos, ezek az akciók, melyek már
májusban különösen Pest-, Szolnok-, Tolna- és Fejér vármegyékben
megindultak, nem voltak kellen megszervezve és nem volt szakavatott katonai vezetésük. Bár igen kis er kellett volna hozzá,
nem tudtak a fvárosba vonulásig eljutni. St a legtöbb helyütt
elég volt a terror-csapatoknak egy pár gépfegyverrel vagy ágyúval
100

megjelenni a mozgolódó községekben, hogy az ellenforradalmi mozgalom véresen elfj tassék. Az ilyen véres munkában különösen
buzgón foglalatoskodott Szamuely Tibornak az volt a gyakorlata,
hogy az ilyen mozgolódó községekben 10 20 tehetsebb és tekintélyesebb gazdát fölakasztatott vagy föbelövetett és a fölállított

—

gépfegyverek meg terrorista-csapatok fenyegetése mellett több
százezer koronányi sarcot vetett ki a községre s a föltalálható élelmiszereket elvitte. Ugy a pénz, mint az élelmiszerek a rablóuralom
fembereinek kezébe kerültek. Néha azonban megjelent egy-egy
hivatalos közlemény, hogy ennek megfennek a községnek proletariátusa ennyi meg ennyi métermázsa élelmiszert juttatott a fvárosi munkásságnak. Ezeknek az élelmiszereknek a származási módját a Szamuelyék fent emiitett eljárása magyarázza meg.
.

Különösen nagy lett az ellentét a földmivel nép és a szovjeturalom között akkor, amikor a Szamuely-féle vérengzéseknek hire
ment s amikor a falusi nép mindenütt egy akarattal tagadta meg
a szovjetkormány által hamisitott primitív nyomású bankjegyeknek, az úgynevezett szovjetpénznek vagy fehér pénznek elfogadását. Ez a legsúlyosabb csapást mérte a szovjeturalomra, mert rendkívül megnehezítette a fváros élelmezését és az itteni ipari munkástömegeknek, akik a szovjeturalomnak ftámaszai voltak, napról-napra azt mutatta, hogy az a hamis pénz, amit a szovjetkormány olyan bkezüleg osztogatott a munkásoknak, tulajdonképpen semmit sem ér.
Július hó folyamán már rendkívül súlyosokká váltak a fváros
élelmezési viszonyai.
szovjetkormány elször azzal próbálkozott

A

meg, hogy minden uralma alatt álló vármegye állatállományának
5% -át adja át önként a fváros táplálására. Körzeteket állapított
meg a kormány, amelyek határain belül csak egyik-másik beszerz
közegének volt szabad gyümölcsöt, zöldséget és fzeléket a fváros
számára vásárolni. De mindez intézkedések semmiféle eredményre
aem vezettek. A földmivel nép passziv ellentállásával szemben a
szovjetkormány tehetetlennek bizonyult. A fvárosi központi
munkástanács heti ülésein mind gyakoriabbakká lettek az, élelmezési pana^szok és a kényszer-rendszabályokat sürget, erélyeskedö
fölszólalások. A szovjetkormány tagjai azonban maguk sem tudtak
a panaszkodásnál tovább menni. Az igy nyilvánossá lett tehetetlenség bomlasztólag hatott a vörös hadseregre, melyet a közeled
román hadernek semmi fáradságába sem került teljesen szétugrasztani. De bomlasztólag hatott a szovjeturalom fvárosi támógafmra is. így határozták el a fvárosi munkásszervezetek július
utolsó napjaiban azt, hogy a bolsevista-^kormány helyébe szakszervezeti vezetkbl álló minisztereket állítanak. A román hadsereg
csak órákkal rövidítette meg a bolsevista uralom életét, mert az a
vörös hadsereg és a bolseviki vezetk kormányzati tehetetlenségében már július derekán kimúlt. A fváros utcáin nyíltan beszélgették az emberek, hogy a vörös uralom hulla, csak olyan kell, aki
félrerugja.

A

földmivel nép körében mind általánosabbá vált a meggy101

zdés, hogy a bolsevista-rendszer mindent megröl, amit
szentnek tudott: családot, egyházat, tulajdont és hazát. Ez a meggyzdés lett azután a megteremtje a magyar nemzeti hadsereg példás fegyelmi és önzetlen hazafiasságtól áthatott Csapatainak.
3.

A magyar mezgazdaság

a szovjeturalom után.

A Kun

Béla és társai által vezetett bolsevista-kaland tette
hogy a román csapatok az ország fvárosának környékét, st a Dunántúl nagyrészét is megszállják. A megszálló
csapatok kíméletlen zsákmányolása azután a földmivel néptl is
elszedte azokat az értékeket, amelyeket a bolsevista uralom nem
mert elvenni. Népünknek csak igen kis része, a Rábán túli vidék
lakossága menekült meg a bolsevista uralom által fölidézett ellenséges megszállás súlyos következményeitl.

lehetvé

A

azt,

nagy- és középbirtokokon a bolsevizmus

által

hátrahagyott

állapotokat könny elképzelni. Mindeniken fölbomlott a megszokott kezelési és gazdálkodási rend. Megfogyott az igáser s min-

A

dennem él és holt fölszerelés. birtokosok folyószámlái a birtok
értékével felér folyószámla-tartozásokkal vannak terhelve, melyeket a bolsevista kezelés szedett fel, hogy a képtelenül magas munkabéreket és egyéb termelési költségeket fizethesse. Május hó folyamán

a termelszövetkezetek fölszállitották a fvárosba a hatal-

mukban lev nagyobb birtokok egész juhállományát. Júniusba*
már annyira kifogyott a hustadó állatállomány a szovjeturalom
alatt álló teriileten, hogy a növendék- és tenyészszarvasmarhákra
került a sor. Sertéshúst, mivel a sertéstenyésztést fleg kisgazdák
zik, csak lánckereskedelem \itján kapott a fváros lakossága. Az
uradalmakban lev sertéseket a szovjethatalmasságok szkebb
társasága emésztette föl.
vörös csapatok állomáshelyükön közvetlenül kipusztították a marha- és baromfiállományt. Az országnak a bolsevista uralom alatt álló része mezgazdasági termel
román
erejében rettentül megcsonkítva állott már a nyár elején.
megszállás azután még folytatta a halálos csapásokat és bizonyára
sok virágzó nagy- és középgazdasága van az országnak, mely a legsivárabb kilátásokkal megy neki a jöv termelési évadnak.

A

A

4-.

Kik voltak a földmivelési népbiztosok?

Március hó 22-én négy akkor kinevezett földmivelési népbiztos
foglalta el a földmivelésügyl minisztérium

vezet

helyeit.

Csizmadia Sándor, az egyszer alföldi mezgazdasági cselédbl lett költ és lapszerkeszt, a Károlyi-kormány alatt kapott
államtitkári állást cserélte föl a népbiztossággal. De a hivatalában
csak néhány napig maradt. Március 30-án megjelent egy verse,
amelyben mindenekeltt és mindenekfölött magyarnak vallotta
magát. E megnyilatkozásáért a nemzetköziség jelszavaira esküv
bolsevista kormányzótanács megfosztotta hivatalától és rizet alá
helyezte.
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A többi három népbi^os neve volt Hamburger Jen, Nyisztor
i^örgy és Vantus Károly.
Hamburger Jen foglalkozására nézve orvos és a képzettebb
kommunista-agitátorok közül való volt. A mezgazdaságot nem is
:

tanulta, nem. ismerhette és népbiztosi pozícióját csak a Somogy
Tármegyebeli proletariátusnak a birtokos gazdák ellen való megiBervezése által szerezte.

Nyisztor György a földmives munkások országos egyesületének volt egyik vezet embere, fürészgyári napszámos. Mveletlen
és tanulatlan ember, aki ugy külsejében, mint bels szellemi világában nagyon alsórend exisztenciának bizonyult. Izgató beszédeiben, melyeket hivataloskodása alatt tartott, a Marx-féle eszméket
a saját maga durva és vérszomjas lelkébl fakadó frázisokkal
keverte.

Sem
oha sem

sem Vantus Károlyban, aki a mezgazdasággal
nem volt szikrája sem annak a szakértelemtanultságnak és szellemi ernek, ami egy kormányzati ág
benne,

foglalkozott,

nek,
Tezetéséhez, bármiféle politikai rendben

is,

föltétlenül szükséges.

Vantus különben mint Kun Bélának Oroszországban a hadifogságban szerzett barátja és ismerse került a bolsevista hatalomnak

EÓbanlev

polcára.

A

kormányzati hatáskört ugy osztották meg egymás között,
kogy Hamburgeré volt a fvezetés s
intézte a nagyobb intelligenciát igényl ügyeket. Nyisztor a mezgazdasági munkásügyek«ek, Vantus pedig a kisebb gazdasági ágaknak volt az intézje.
A tulajdonképpeni intéz hatalmat azonban nem a nevezett
népbiztosok, hanem egy Hevesi Ákos nev politikai megbízott
gyakorolta. Ez az ember gazdatiszt volt és ittas állapotban embert
íHt. Ezért börtönbe került s miután szakítania kellett a gazdatiszti
pályával, a fvárosnak egyik gazdatiszti szervezetében kapott irodai állást. Ez állásából került Hamburger oldala mellé, mint majdmegbízott. Szintén személyes jó barátja volt Kun
üldözbe vette a f öldmívelésgyi mikíméletlenül
Bélának. Hevesi
misztérium tisztikarának legjavát s kétes exisztenciáju zsidó ifjakkal tömte meg a hivatalt. Május elején mint székesfehérvári városparancsnok tette nevét gylöltté és átkozottá. Köztudomású róla,
hogy tevékeny részese volt a bolsevista uralom erszakosságainak
és rablásaínak, st az alattomos korrupciótól sem maradt távol.
Bünlajstromát a most folyamatban lev bírói vizsgálat fogja kon-

nem teljhatalmú

módon megállapítani.
Természetes, hogy a földmívelésügyi kormányzásnak más légkörben fölnevelkedett és kipróbált tisztikara ilyen elemek vezetése
alatt teljesen megbénult. A bolsevista uralom alatt szünetelt a
földmívelésügyi kormány mködése. Annál súlyosabb és terhesebb
feladatok várnak rá most a bolsevista uralom által hátrahagyott
romhalmaz eltakarításánál és a magyar mezgazdaság újjáépíté-

krét

sénél.
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A magyar

kereskedelem

a bolsevizmus alatt
Irta

dr.

Kovalóczy

ipar- és kereskedelmi

Rezs

kamarai titkár

A

kommunizmus nem ismeri el a kereskedelem létjogosultsáamint Butíharin Nikolaj a bolsevikiek programmjárdl irt
munkájában kifejti, a kereskedelem szocializálása a teljes megsemmisítést jelenti. A "szovjetalkotmány" ezért a kereskedket kizárja
a politikai jogokból is. A Magyarországon uralomra jutott s orosz
mintára dolgozó bolsevizmus hü maradt e programmlioz. Tagadta,
hogy a tke termelési er s annak szétznzásától várta a jövt.
"A magánkereskedelmet teljesen meg kell szüntetni. Csak egy cég
le?2 az egész országban: az Általános Fogyasztási Szövetkezet,"
mondotta a közellátási népbiztos, ugyané szövetkezetnek volt igaz^

gát

s

A lakosságnak tömörítése e szövetkezetben lett volna az
átmenet a kapitalista társadalomból a teljes kommunizmusba.

gatója.

E

törekvés természetesen a keresked osztály ellenállásával
keseren vádolta ezért
a kereskedket azzal, hogy valamennyien ellenforradalmárok. A
szovjet kereskedelemellenes és esztelen áruelosztó politikája a kereskedk támogatása nélkül nem is tudott semmi eredményt felmutatni, hanem a közgazdaság örök törvényeinek semmibe vétele
s az egészséges gazdasági verseny kikapcsolása folytán elbb a
hozzá nem értés és bürokrácia tobzódásához s ezen az utón csakhamar a teljes csdhöz vezetett, mely jelentékeny mérvben okozta
a kommunista gazdasági rend bels fölfordulását s ezzel a bolsevizmus bukását.
találkozott s a szociális termelés népbiztosa

A februári és márciusi napokban

az ország

már gyors

zetes lépésekkel haladt a teljes gazdasági összeomlás elé.

és vég-

A vesztett

háború katasztrófája után a megfeszített munka helyett bnös és
feleltlen elemek szociális jelszavakkal izgatva és félrvezetve a
munkásságot, a termelési költségek irreális emelését, a munkafegyelem teljes meglazulását idézték el. Tudatosan teljesíthetetlen
követeléseket támasztottak s nem volt senki, aki ers kézzel meg
tudta volna állítani a megindult lavinát, mely végre is közgazdaságunk rendszerének teljes szétrombolásához, a bolsevizmushoz
politikai és gazdasági események
proletárdiktatúra kikiáltása eltt is aggódó
lélekkel látták a termelési anarchia növekvését. Egy héttel a kommün uralomra jutása eltt a szocialista kereskedelmi minisztei
elnöklete alatt szakértekezlet volt a kereskedelmi minisztériumban
a kötött gazdasági forgalom fenntartása vagy megszüntetése kér-

vezetett.

Akik megfigyelték a

egymásutánját,
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már a

désében. Az ankéten a közgazdasági étet, az ipari és kereskedelmi
érdekképviseletek delegátusai egységesen a szabad kereskedelem
mellett foglaltak állást, ezzel szemben azonban a fogyasztók és a
munkásság nevében felszólaló szocialista államtitkárok, késbbi
népbiztosok már akkor a szabad kereskedelem teljes megszüntetését követelték s az ankét résztvevi elre láthatták a súlyos katasztrófát, amely egész közgazdaságunkat éppen az akkori kormány körébl fenyegette.

Amitl aggódtunk, az csakhamar be is Icövetkezett. Március
21-én kikiáltották a proletárdiktatúrát, megsznt a jogrend, törvényeink helyébe lépett a munka jelszava alatt fol3rtatott kíméletlen osztályharc, a gylölet és terror 131 napos rémuralma s a
szovjet pusztító és üldöz hadjárata a kereskedelem ellen. Egymást érték a kormányzótanács rendeletei, amelyek gazdasági életünket, a termelést és kereskedelmet egyaránt már az els napokban teljesen megbénították. Erszakos intézkedések, a vörös terror,
a személyi és vagyonbiztonság megsznése, a magántulajdon megszüntetése, a gazdasági élet bürokratizálása, a kipróbált képzett
vezetk eltávolítása, a vezet állásoknak feleltlen, nagyobbrészt
minden erkölcsi alapot és képzettséget nélkülöz egyénekkel való
betöltése, teljes anarchia a pénzügyek terén, az élelmezési krizis
rettent növekvése, a polgárság teljes elnyomása, a munkásság
félrevezetése és terrorizálása, a szellemi munkának a fizikai
munka alá rendelése s egy uj háború borzalmai jellemezték az uj
rendszert. A kereskedelem, melynek létfeltétele a társadalmi béke
s a forgalom szabadsága, ily körülmények között még akkor sem
teljesíthette volna hivatását, ha mködését egyébként nem korlátozták volna. A szovjet azonban akkor megtagadva a kereskedelem
létjogosultságát, a kereskedket állami áruelosztó közegekké
akarta bürokratizálni. Már az els napokban, valamivel késbb a
vidéken is bezáratták az üzleteket, kivéve az élelmiszerüzleteket,
gyógyszertárakat, drogériákat, egészségügyi cikkeket árusító üzemeket, könyv- és papirkereskedket s dohánytzsdéket. Az árukészleteket zár alá vették s elrendelték az üzletek leltárának felvételét.

Utóbb megengedték a

leltárfelvétellel elkészült detailüzle-

tek megnyitását, a nagykeresked-üzleteket azoníban továbbra is
zárva kellett tartani. Alig egy héttel a diktatúra kikiáltása Után
igénybe vették az összes ékszerüzleteket s elrendelték az ékszerek
beszolgáltatását. Mintegy 720 ékszerész szolgáltatta be arany- és
ezüstáruit. Ékszerelrejtésért tiz évi fegyházbüntetést róttak ki.
Az igy összeharácsolt készleteket azonban szerencsére nem tudták
értékesíteni. A részvénytársaságok nem tarthatták meg közgyléseiket, viszont a szovjetfórumok sok igazgatósági tagot ültettek
be a vállalatokhoz. Megtil|;ották az üzletek átruíházását, vajamint
u j üzletek nyitását is, bár a munkás- és katonatanácsok a diktatúra
alatt azért számos uj iparigazolványt állítottak ki. Eltiltották az
értékpapír-üzleteket. Az els intézkedések közé tartozott az általános szesztilalom, az italkeresked-üzletek bezárása, ami a szeszkereskedelmi ^zakmát igen érzékenyen sújtotta. A sörgyárak üze-
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meit is beszüntették. Hosszú rendeletben szabályozták az árusítást,
a közszükségleti és háztartási cikkeknek (mint ruházati cikkek,
bútor, edény, eveszköz) árusítását csak vásárlási igazolvány ellem

engedték meg, melyet az egyes házakban megválasztott proletár
házibizalmi állitott ki. A vev igazolta az engedélyen az áru átvételét és vételárát, a keresked pedig tartozott a vásárlási engedélyekkel leszámolni. A házibizalmik a kiadott engedélyekrl nyilvántartást vezettek.

Két héttel a diktatúra kikiáltása után rendelet jelent meg,
amely köztulajdonba vette s a munkásság ellenrzése alá helyezte
az összes nagykereskedelmi üzleteket, a detail és egyúttal nagykeresked, valamint a legalább tiz munkást alkalmazó üzleteket.
Köztulajdonba vettek egész szakmákat is, mint pl. a gyógyszerkereskedéseket, az ásványviznagykereskedéseket, lefoglalták az állami borpincékben elhelyezett készleteket.
bort a tanácskormány
külföldön igyekezett értékesíteni, erre azonban már nem került a
sor. Az üzletekhez üzleti biztost neveztek ki s mellette az alkalmazottakból létesített üzemi ellenrz tanács mködött.
tulajdonos
a legjobb esetben üzleti biztos lett saját üzletében^ legtöbbször
azonban egyszer alkalmazottnak minsítették. Fizetésüket a mun-

A

A

kástanács állapította m^g maximálisan 3000 koronában. Gyakran
azonban a régi tulajdonost be sem engedték többé üzletébe. Még
szerencsés volt a cég, melynek megbízható régi alkalmazottai lettek
üzleti biztosok s megvédték a céget a súlyosabb atrocitások ellen.
Utóbb a nagykeresked-üzleteket is megnyitották, de kimondották, hogy ruházati cikkeket, brt, cipt csakis a Népruházati
Bizottság utalványára szabad kiadni.

Szabályozták a pénzkezelést is. Minden üzlet csak 2000 korona
pénzkészletet tarthatott pénztárában, a többit a cég folyószámlájára késedelem nélkül be kellett fizetni.
Súlyos károkat szenvedett a kereskedelem a rendkívül magasan megállapított munkabérek és alkalmazotti fizetések következtében.

A régi

készletébl

fizetéseket öt-hatszorosan emelték.

A tulajdonos

áru-

ered jövedelmeket a magas munkabérek úgyszólván

Nem

szakképzett fiatal alkalmazott heti
teljesen felemésztették.
180 400 korona fizetést kapott, míg a régibb, vagy képzettebb
alkalmazottak hetifizetését 550 650 koronában állapították meg.

—

—

veszélyt jelentett a kereskedelemre a szovjetkormány
ama szándéka, hogy megsemmisíti a törvényszéki cégjegyzéseket,
miáltal a kereskedelem millió és millió hiteles dokumentuma puszcéghivatal vezetjének azonban sikerült ez intézketult volna el.

Nagy

A

dést megakadályoznia. Nehéz napokon mentek át a kereskedelem
érdekképviseleti intézményei is. Közvetlenül a proletárdiktatúra
kikiáltása után nem trve semmiféle "burzsoá" autonómiát, beszüntette a szovjetkormány a munkaadó érdekképviseleti szervezetek, kamarák, kereskedelmi egyesületek tevékenységét, lefoglalta helyiségeiket és berendezéseiket. Illusztris elnökeiket, vezetiket, tagjaikat börtönbe hurcolták, ugy hogy például a budapesti
kereskedelmi és iparkamarának a gyjtfogházba zárt elnöksége
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számos tagja, akár határozatképes teljes ülést is tarthatott
Számos tekintélyes kereskedt hurcoltak el polgári túszokként éjnek idején teherautókon a börtönbe. Aki tehette, az elmenekült Budapestrl. Aki pedig menekülni nem tudott, az szakszervezeti igazolványt vagy idegen állampolgárságot igyekezett szerezni. A politikai jogoktól megfosztott kereskedk azonban nem
létesíthettek a szocialista^kommunista párt által elismert szakszervezeteket sem. A diktatúra alatt tobzódó uj bürokráciát, mely
ellen a szociális termelés népbiztosa hiába szónokolt és cikkezett,
jellemzi az a sok rendelet, mely a kereskedket leltárak felvételére,
az árukészletek állandó bejelentésére kötelezte. Statisztikai kimutatások egész özönét kellett a kereskedknek elkészíteni, akkor is,
amikor a forgalom teljesen megbénult s az üzletek raktárai teljesen kiürültek. Kitnen jellemzi a helyzetet a "Daily Telegraph"
budapesti levelezjének tudósítása, aki már március 29-én a következket Írja: "The result of all this opera-bouff e legislation has
been to reduce trade and industry to a complete state of chaos.
The shops remain closed, no one can buy anything except food,
and trade is at a standstill." A szovjetkormány azonban mitsem
és

volna.

—

tördve az áruelosztás centralizálása és bürokratizálása folytán
elálló teljes áruinséggel, következetesen tovább halad utján a magánkereskedelem teljes megszünietése felé.
közélelmezési minisztériumból közélelmezési népbiztosság, majd közellátási népbiztosság alakul, mely hatáskörét az élelmiszerellátáson kivül az
összes közszükségleti cikkekre kiterjeszti. Minél eredménytelenebb
volt a tanácskormány centrális áruelosztási politikája, annál radikálisabb módon s eszközökkel igyekezett programmját megvalósítani s a magánkereskeredelmet teljesen megszüntetni. Ezt mutatja ama rendelet is, mely kimondotta, hogy a cégneveknél minden társasági viszonyra emlékeztet szó törlend.

A

A meglev üzletek centralizálását a külkereskedelmi hivatal
A terv az volt, hogy a még raktáron lev anyagot és

készítette el.

árukat kiárusítják a proletárok között s a külkereskedelmi hivabeszerzend árukat a nagy üzemekké berendezett centramelyeknek száma legfeljebb
lizált üzletek fogják
szétosztani,
3
400 lesz. Legelször a textil, cip, bútor, háztartási cikkek, írógépek, drogue-áruk, mszerek és fotócikkek árusítását igyekeztek
centralizálni, de eredmény nélkül. Egyes szakmában, pl. a gyógyárunagykereskedelemben, ahol csak kevés cég jöhetett számba, a
koncentrációt meg is csinálták mérhetetlen kárára az érdekelt cégeknek. Az így megalakított központi gyógyszerüzem kiárusította
(részben hitelbe) a nagykeresked cégek készleteit, uj áruról azonban nem tudott gondoskodni, ugy hogy amikor a szovjet bukásakor
a cégek ismét visszakerültek a magántulajdonba, raktáraik üresek
voltak, viszont az üzemi kiadások a diktatúra alatt a cégek folyószámláját terüielték. A centralizáció e programmjának keresztül12,000 kereskedelmi alkalmazottat
vitele csak a fvárosban 10
és 6—^10000 kereskedt fosztott volna meg kenyerüktl. Számos,
mintegy 175 üzletet el is rekviráltak, fleg az Általános Fogyasztal által

—

—
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a hadügyi népbiztosság részére. Az üzlettulajdonost eltávolitották, vagy alkalmazták. Az elrekvirált üzletek tulajdonosai nem egy esetben mpg boldogok voltak, mert ezzel elháríthatták a rendkívüli munkabér és egyéb regieköltségeket a rektási Szövetkezet

viráló fórumra.

A

terv az egységes anyag- és áruelosztás megszervezése volt.
vev lesz az állami gyüjttelep s egy eladó az ál-

Csak egyetlen

:

:

lami elosztó szerv. A nagykereskedelem tevékenységének pótlása
céljából minden fontosabb árucikkre vonatkozólag külön anyaghivatalt szerveztek, fképp a meglév áruközpontokból, melyeknek
élén a központi anyaghivatal állott.
Egész csomó, ily gazdasági
szerv létesült, melyek rendelkeztek a cégek személyzetével, megszüntethették vagy egybeolvaszthatták az egyes üzleteket. Egyes
anyaghivatalok azonban, ha élükön szakmabeli és szabotáló szakemberek állottak, tlük telhetleg igyekeztek megvédeni -a kereskedk érdekeit (pl. vas^hivatal, fahivatal, szesztermékek hivatala, stb.).

Lassan azután zár alá vettek minden árukészletet, agyonszabályozták és teljesen megbénították a forgalmat. Csaknem teljesen
megsznt a vasút, posta, távirószolgálat. A telefonállomások 70
százalékát kikapcsolták a forgalomból. A kizött és kifosztott árukészletek pótlásáról gondoskodifí nem tudtak, az élelmiszercsarnokok és egyéb üzletek állandóan üresek volta;k, a drágaság, nyomor, ácsorgás, éhinség elképzelhetetlen mértéket öltött. Az élelmiszerüzletek eltt oly tolongás volt, hogy naponta történtek Szerencsétlenségek, haláleset, ájulás. A lelkeket a teljes letargia fogta el.
Értéktelen papírpénzével a közönség vásárolni nem tudott, a
könyvkeresked üzletek eltt órák hosszat sorba állott a közönség
s boldog volt, ha minden válogatás nélkül ugyszólván sulyszerint
vásárolhatott könyveket. Utóbb a könyvkereskedk minden vevnek legfeljebb két könyvet szolgáltattak ki. Az áruellátás teljes
csdje következett be. A vidék, a falu lakossága, mely a fvárostól
semmi árut nem kapott, nem teljesítette a kibocsátott tömeges
rendeleteket, részben politikai, részben gazdasági okokból ellentállt a központi tanácskormánynak, mely minden véres terror dacára is tehetetlenül állott vele szemben. A bolseviki alkotmány
és gazdaságpolitika vezérgondolata a központi irányítás elve volt,
viszont az ország mély utálattal fordult el a kommunista eszméktl s a fvárostól, ahol csak uralomra jutottak. Ezért a vidéken
tulajdonképpen igazi bolsevizmus nem is volt. Hiába igyekeztek
megszervezni a proletár árucserét, melynek lényege az volt, hogy
a falu a mezgazdaság termékeit szállítja a város iparcikkeiért,
ipari termelés alig volt, a falu nem kaphatott semmit, viszont
azonban megtagadta az élelmiszerszállításokat a fváros részére.
Ez az akció csúfos kudarcot vallott. A nemzetközi áruforgalom
szünetelt. A teljes gazdasági csd s ezzel a diktatúra bukása küls
A szovjet-kormány
beavatkozás nélkül is kikerülhetetlen volt.
azonban tovább haladt a maga utján. Úgyszólván közvetlenül a
kommün bukása eltt kimondotta a kormányzótanács a fogyasztás
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rayonnirozását és kötelezte az Általános Fogyasztási Szövetkezetet, hogy a kormány által kijelölt árutizleteket és üzemeket átvegye.

"A magánkereskedelmet teljesen megszüntetjük, az Általános Fogyasztási Szövetkezet átveszi a detailüzleteket is, hogy a
kiskereskedelem improduktív munkája helyébe a centralizált produktív áru elosztás kerüljön." Ezt hirdette a közellátási népbiztos,
kinek terve az volt, hogy az általános jegyrendszert vezetik be,
minden fogyasztót egy meghatározott üzletben való vásárlásra köteleznek, mely csak bizonyos napokon lesz megengedve. A bürokrácia tobzódott. Minél erszakosabb volt azonban a beavatkozás,
annál nagyobb volt az áruhiány, annál súlyosabb a gazdasági válság s az áruforgalom terén a teljes anarchia ütötte föl a fejét. A
legális hivatott kereskedelem tevékenységének lehetetlenné tételével tág tere nyilott a zug-, csempész- és lánckereskedelemnek,
ami csak növelte a drágaságot. A lakosság kesersége tetpontra
hágott. A legszükségesebb élelmiszerek beszerzése napokig tartó
ácsorgást vagy utazást igényelt.

A kereslet és kínálat, a természetes árképzdés, a termelési
költségek törvényeit teljesen figyelmen kivül hagyta a diktatúra
árpolitikája. A maximális árak rendszerét fenntartották, de kimondották egyúttal, hogy minden kereskedi haszon felszámítása
tilos. Súlyos és megoldhatatlan dilemma elé került a szovjet-gazdaságpolitika e téren is. Egyrészrl a "kizsákmányoló tke uralmának megszüntetésével járó konkrét eredményeket" az olcsóbb
árakkar akarták igazolni, másrészrl az üzemek fenntartása a
munkabérek és egyéb termelési költségek rohamos emelkedése
folytán csakis az árak nagymérv emelésével vált lehetvé. Ideigóráig az üzletek kifosztásával, az árukészletek olcsó árban való
kiárusításával igyekeztek népszerséget szerezni s dokumentálni
"az általános jólét gyors megteremtését". "Olcsón vásárolhatnak
a proletárok" volt a jelszó. Azt hirdették, hogy az áruk eladásánál
nem a beszerzési árakra lesznek tekintettel, hanem a proletárok
vásárló képességére. Egyik kalapos-cég raktárából például 3^ 4000
kalapot adtak el 12 K-ért, tehát a napiár ötödrészéért. Számos,
íleg ruházati és bútorüzlet készletét (pl. a bútorokat hitelbe)
árusították igy ki a szakszervezeti igazolvánnyal biró vevknek,
kárt okozva a kereskedknek. Ez az akció azonban
milliókra
csak egy csöpp volt az áruszükséglet tengerében s annál kirívóbbá
tette az újonnan elállított áruk rendkívül magas árát.
•

—

men

Végre is a pénziigyi népbiztos nyiltan bevallotta az általános
gazdasági és pénzválságot.
Teljes áruhiány van, a munkásság
pénzén nem vásárolhat semmit s igy nem élvezheti a magasabb
bérek elnyeit. A munkaidt megrövidítették, a teljesitmény csökkent, a fegyelem teljesen megsznt. A maximális árak lényeges
felemelése elkerülhetetlen. Érdekes példája volt a maximális árak
rendszerére épitett szovjet-gazdaságpolitika beismeréseinek a
zöldség, gyümölcsáruk forgalmának szabaddá tétele s maximális
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árainak feloldása, amit azonban az árak rendkívüli felszökkenése
következtében csak rövid ideig engedélyeztek.

A

Teljes kudarcot vallott a bolseviki pénzrendszer is.
keresa vidéken csak az Osztrák-Magyar Bank régi kittocsátásu
bankjegyeiért, az u. n. kékpénzért tudtak vásárolni, mert a vidék
a szovjetpénzt, a "fehér" pénzt nem fogadta el.
kereskedket
viszont súlyos büntetés terhe alatt kényszeritették, hogy áruik
vételárát fehér pénzben fogadják el, minek következtében igen jelentékeny károkat szenvedtek. Hozzájárult e mizériákhoz a nagymérv váltópén2Íhiány,

kedk

A

A nemzetközi kereskedelemben is a teljes szocializálást akarták keresztül vinni. Külföld felé csak az állam léphet fel mint vev
s mint eladó. Felállították a külkereskelmi hivatalt, élén egy kisebb bankhivatalnokkal. A hivatal nagymennyiség lefoglalt árut,
fleg bor- és szeszszállitmányokat igyekezett a külföldöni értékesíteni, de eredmény nélkül, mert az érdekelt cégeknek sikerült az export lebonyolítását addig kitolni, amíg a szovjet megbukott, mikor
is k határállomásokon nagymennyiség
árukészleteket sikerült
megmenteni. A szovjet külkeres;kedelmi akciónak e kudarca számos céget mentett meg a katasztrófától.
A

régi jóhirnevü

kereskedcégek összeköttetéseit a kommu-

kormány a maga javára akarta

A

felhasználni.
külkereskedelmi hivatal utján összeiratta az export-importcégek külföldi öszszeköttetéseit és rendeléseket eszközölt a szocializált magáncégek
nevében. E törekvés azonban kudarcot vallott a jól informált külföldi kereskedelem ellenállása következtében. Az ügynöki cégeket
is arra kötelezték, hogy az általuk képviselt cégeket és árunemeket,
valamint forgalmi adataikat bejelentsék. A gyári képviseletet a
külkereskedelem szocializálásával egyébként teljesen megszüntették. Be kellett jelenteni a kereskedknek külföldi pénz- és áruköveteléseiket is, melyekkel a szovjet külföldi árubevásárlásokat
szeretett volna eszközölni A külkereskedelmi hivatal e kudarcok
után hivatalosan szervezett csempészéssel akart árut behozni, ennek költségeit és kockázatát azonban nem bírta viselni.
nista

A külkereskedelmi hivatal igyekezett a vidéken is bevásárlásokat eszközölni, mely tevékenységét jellemzi, hogy pl. élelmiszerbevásárlás céljából egy bazárkereskedsegédet küldött ki. Általában e beszerzéseket a legnagyobb korrupció és panamák kisérték.
Rengetek összegeket utalványoztak árubeszerzésre, e pénz legnagyobb részét azonban politikai agitáció és propaganda céljaira
használták fel, vagy egyszeren ellopták. Általában a szovjet-gazdálkodás kiadásait az ipar és kereskedelem terén 400 millióra becsülik.

Meg kell még említenünk, hogy a magyar állam a kommün
bukása után a proletárdiktatúrának különböz gazdasági szervek,
létesítése körül történt intézkedéseit a maga tényeinek el nem ismerte s az ebbl ered felelsséget nem vállalta magára, viszont
azonban az álamkincstárt ért károk megtérítéséhez való igényét
fenntartotta. A szovjetkormánynak ilyképp nincsen jogutódja s
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a magyar közgazdaság, igy az egyes keresked cégek a szovjetszervek intézkedéseibl ered (pl. árukiutalás stb.) kárukat maguk kénytelenek viselni.

E nagy vonásokban

megrajzolt képbl látható, hogy a halálra
súlyos idket élt át a bolséviki rémuralom alatt. A szenvedett károk számszeren ma még nem állapithatók meg s csak az egyes cégek üzleti mérlegében fognak kifejezésre juthatni. Annyi azonban bizonyos, hogy nemcsak az üzlettelenségbl származó lucrum cessans, hanem a ténylegesen felmerült károk milliárdokra becsülhetk. A személyi és vagyonbiztonság megsznt, a forgalom szünetelt, az üzleteket kifosztották, az
árukészleteket lefoglalták, elpazarolták, a cégek irodáiból a felszereléseiket. Írógépeket, berendezési és üzemi tárgyakat elhurcolták. (Csak a május elsejei kommunista ünnepségen felhasznált fa-,
anyag egy millióba került.)
Ítélt

magyar kereskedelem mily

A korrupció és terror uralma alatt a legtekintélyesebb cégek
fnökeit börtönbe hurcolták, az alkalmazottak több száz percenttel
felepaelt fizetései a cégek vagyonát felemésztették. A szovjet gazdasági szerveivel szemben fennálló követelések elértéktelenedése
is igen súlyos. Valamint az a körülmény, hogy a kereskedk árukésbb egyötöd értékre devalvált szovjetpénzért voltak kénytelenek átengedni, holott az árubeszerzés teljes érték

készleteiket a

kékpénzben történt.

Keser tanulsága volt a bolsevista uralom a magyar közgazdasági életnek, de tanulságos példa a külföld részére is, különösen
azoknak az országoknak részére, ahol az üzemi tanácsok s a szocializálás

programmja még ma

is kisért.

A centrális és

szocializált

áru elosztás politikájának végzetes kudarca pedig fényesen igazolja
azt a tételt, melyet már a középeurópai háborús gazdasági politika,
a német eredet Zwangswirtsohaft s a központok uralmának szomorú eredményei is bebizonyítottak, hogy tudniillik az áruelosztás
egyedül helyes módja az egészséges gazdasági verseny elve alapján dolgozó hivatalos kereskedelem, melynek lételeme a sza;bad
mozgás. A bolsevizmus ideje alatt a hatósági beavatkozás, a centralizáció és bürokrácia, a szakértelem hiánya, a protekció, panama és terror orgiákat ült, melynek csak egy eredménye lehetett: a teljes gazdasági csd s ezzel az uralomra jutott rendszer
bukása.
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Az

ipar szocializálása
Irta

Feny
a

Miksa

Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének ügyvezet igazgatója

Azzal kell kezdenünk, hogy ami a bolsevizmus uralma alatt
az ipari termeléssel történt, tehát az ipar köztulajdonba vétele,
egész termelésének, termelési eredményeinek birtokbavétele azok
részérl, akiket a bolsevizmus egyedül ismert el dolgozó osztály-

nak: nem tekinthet tulajdonképpen egy olyan kisérletnek, amelyet a fizika tudománya a légüres térben való kisérletnek nevez el.
Légüres térben való, tehát absolut bizonyító erej kisérlet akkor
lett volna, ha a bolsevista régime egy kedvez gazdasági konjunktúra idején ragadta volna magához a hatalmat, olyan idben, amikor a gyárak technikailag a legtökéletesebben vannak felszerelve,
nyersnyagokkal a legteljesebben vannak ellátva
mint ahogy azt
tulajdonképpen Marx is gondolta
és olyan konstellációban, hogy
egész Európa ezt a kísérletet mint valami magától értetdt vette
volna tudomásul és továbbra is fenntartotta volna a gazdasági
forgalmat az ily módon átalakított gazdasági és politikai rendszerrel. Mindezek az elfeltételek teljesen hiányoztak. Egy ötesztends
tragikusan elvesztett háború után itt állott az ország legjobb fiaitól megfosztva, nyersanyagaiból, külföldi félgyártmányaiból teljesen kipusztítva, megcsappant munkakedvvel és szociális konvulsióknak minden lázas jelével. A Károlyi-féle októberi forradalom
az országra nézve egy további jóvátehetetlen háborús veszteséget,

—

—

nyersanyagtermel helyeinek

elszakitását, a szociális elégedetlenségnek és anarchiának további felfokozását jelentette. Ami a Károlyi régime alatt az iparban történt, azon már minden valamire
való diagnosztikus kikopogtathatta a bolsevizmus betegségét fa
munkásságnak az elz hónapok fékevesztett és semmiféle jelszótól vissza nem riadó agitáció ja után az volt az érzése, hogy a gyáripar az övé és üzelmei vei , mint tulajdonával bánhat el. Ahelyett,
hogy megértette volna a szociális probléma lényegét, amely abból
áll, hogy a világgazdaság kevés élelmiszert, kevés ruhát, kevés lakást termel s igy nem jut mindenkire ezekbl a fontos életszükség'leti cikkekbl, tehát bármilyen szociális vagy politikai átalakulás
jö;jjön, csak egy feladat lehet, több élelmiszert, több ruihát, több
lakást stb. produkálni, ehelyett a munkásság ugy fogta fel, mert

—

eddigi politikai küzdelmüknek legfbb eszsokáig igy tanították
hogy minél jobban fel
köze a sztrájk ezt jelentette számukra
kell fokozni a munkabéreket, töhát többet kell keresni minél kevesebb munkával, azaz produkcióval. Ilyen viszonyok között már
a Károlyi-forradalom alatt szükségszeren indult meg a gyáripar
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—

A

folyamata.
munkásság szeszélybl,
indokolt vagy indokolatlan bosszuérzettl vezetve régi gyárigazgatókat, mérnök vezetket kergetett el, ujakat ültetett helyükbe,
akik mködésükben az
kényüktl-kedvüktl függtek; minden

teljes desorgániz'ációjának

alkalommal ujabb és ujabb munkabéremeléseket diktált a vállalatokra (hol közvetlenül munkabéremelés cimén, hol gyermeksegély
stb. cimeken) és ezzel már akkor a termelési költségeknek óriási
felfokozását, a termelés lecsökkenését, a munkafegyelem teljes
megbontását érte el. így festettek a bolsevista kormány uralomra
jutásakor bels gazdasági viszonyaink. Ami pedig a világgazdasággal való kapcsolatot illeti, utalunk arra, hogy a háborús blokád
egészében fennállott, a fegyverszünet megkötése után bekövetkez
megszállásokkal még teljesebbé vált, de a világgazdaság normális
életérl még blokád nélkürsem lehetett volna szó, mert hiszen a
szomszéd államok is meglehetsen ki voltak pusztítva anyagaikból. Szóval a légüres térben való kísérletrl szó sem lehet, amint

hogy tudjuk, hogy a

reális életben, alhol elhatározásainkat, törekvéseinket, eredm.ényeinket ezer meg ezer ismert és nem ismert tényez befolyásolja, valójában ilyen kísérletek nem is lehetségesek.
Hiszen az els végzetes hibája a bolsevista gazdasági koncepciónak
ha ugyan szabad ezt a szót használni, gazdasági rendszerünk egész végzetes káoszára
éppen az volt, hogy negligált minden összefüggést idben és térben idben, mert figyelmen kivül
j-tagyta, hogy még soha semmiféle revolució teljesen a multakkal
való összefüggést meg nem szakította, a fejldés eszméjét, az ed-

—

—

:

digi szilárdnak bizonyult alapokra való továbbépítés gondolatát

nem küszöbölte; térben, mert semmiféle gazdasági átalakulás nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy kihasítsa
magát a világgazdaságából, úgyszólván blokkirozza önmagát más
gazdasági rendszerrel dolgozó államok termelésétl és forgalmától.
Kétségtelen, hogy azok, akik a bolsevizmust nálunk megcsinálták
túlnyomó részben a Marxista eszméken kérdz, de önálló politikai koncepció nélkül való, gazdasági problémák jelentségét fel
nem ismer emberek
sem a világgazdaságnak nagy összefüggésérl, sem a multak eredményeinek a jelen munkájára való kihatásáról semmiféle fogalommal nem birtak, hanem a tudatlanok
vakmerségével, ugyanazzal a vakmerséggel, amelylyel egész edfogtak hozzá a gazdasá,digi etikai rendszerünket felborították
gi rendszer átértékeléséhez. Leninnek egyik írásában olvasható,
hogy amikor Oroszországban magához ragadta az uralmat és híveivel megbeszélést folytatott a gazdasági feladatokról, szóba keLenin maga
rült a nagy probléma: mi történjen a bankokkal.
mondja, hogy hívei közül senki erre a problémára felelni nem tudott, halvány ideája társai közül senkinek nem volt, hogy az általuk kapitalistának nevezett társadalom pénzügyi rendszere mi mórendszerükben.
don, micsoda reformok révén értékesíthet az
"Nem sokat gondolkoztam, mondja Lenin, kiadtam a parancsot,
teljesen ki

—

—

—

hogy meg

kell szállni

a bankokat."

Ugj^anezzel a bravúrral fogtak hozzá 1919 március 21-én a
magyar bolsevisták az ipari termelés problémájának a megoldásá-
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hoz, amit

k

röviden az ipar szocializálásának neveztek. Jellemaé
a bolsevista koncepcióra, hogy a bolsevista kormánynak az a három
minisztere, akik a gazdasági kérdésekkel a legbehatóbban foglalkoztak, a proletárdiktatúrát megelz idben a legradikálisabb

propagandát zték a szocializálás gondolata ellen. És jellemz aa
is, hogy a bolsevista kormánynak az a tagja, ki a szocializálás kérdésével irodalmilag a legintenzívebben foglalkozott, uralomra jutásuk második napján a kormány terveire vonatkozólag azt a közlést tette,

hogy legfeljebb néhány egészen nagy közlekedési üze-

met

és munició-gyárat szocializálnak, de
viduális termelés marad a régiben, persze

egyébként véve az indi-

némely

szociális megkö-^

Ez a

kijelentés március 23-án történt s néhány napra
rá megjelent a kormánynak egy rendelete, amely mindazoknak
az ipari üzemeknek a szocializálását kimondotta, melyek vállala-

töttséggel.

taikban 20 munkásnál többet foglalkoztatnak. Hogy ez miképpen
hajtandó végre, hogy a termelésnek zavartalan menete miképpen
biztosítandó, hogy mivel helyettesitendök az eszközök, amelyekkel
eddig a kapitalista termelési rend még a legválságosabb idben is
biztosítani tudta a termelésnek egy bizonyos rendjét, biztosítani
tudta azt, hogy termelési költségeivel egy nívón maradjanak,
mindezekre semmi terv, semmi utasítás nem jött. Az ipari termelés egyszeren ki lett szolgáltatva azoknak, akik a bolsevizmus
uralomra jutásával politikailag érvényesültek.
Tehát az egyes
üzemekben megalkotott munkástanácsoknak, melyek nem is a régi,
a szociáldemokrácia fegyelmi iskoláját végigcsinált munkásokból
alakultak, hanem a legszájasabb, legtulzottabb, legéretlenebb eleihékbl, ki lett szolgáltatva a politikai érdemeket szerzett mérnököknek, akik nálunk sokkal könnyebben hóddltak be a bolsevizmusnak, mint orosz kartársaik s tették azáltal lehetvé, hogy ez
a katasztrofális forradalom nálunk könnyebben, igaz simábban is
érvényesült, mint Oroszországban.

Tehát az üzemek az állam tulajdonába mentek át, ami azt jehogy a proletariátus birtokába vette a gyáripart és most
már nem kellett egyéb, minthogy a proletariátus levonja ennek a
konzekvenciáit és feszült ervel dolgozzon, termeljen többet, mint
amennyit a kapitalista uralom termelni tudott. A proletárság uralomra jutásával azonban e kérdések teljesen háttérbe szorultak.
Els volt az uralmuk biztosításának, megszervezésének a kérdése.
Félreállították a társadalomnak azt a rétegét, amely ebben az országban évszázadok óta az adminisztráció ügyeit intézte, jól-roszszül, de még is kialakult megbízható formák között, tisztességgel
és a reformok ell sem zárkózva el. Félreállították másrészt azt a%
osztályt, amely eddig a termelésnek az intézését tartotta a kezében,
ismerte ennek egész mechanikáját és a világgazdasággal való öszlentette,

szeköttetését ezeket az ország politikai és gazdasági adminisztrációjából teljesen kikapcsolták és a proletariátust, amely ezekkel
a kérdésekkel eddig soha nem foglalkozott s amely nem is tudta
ezeket a közérdek szempontjából nézni, csupán a maga individuális
boldogulása szempontjából, egyszeren kiszakították a munkakögyárak
rébl és rája bízták a legfelsbb szervezés munkáját.
:

A
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megszntek a termel munka szolgálatában

-éllani,

átváltoztak a

politikai agitáció színhelyévé.

A munkásság, amely bizonyos volt abban, hogy munkabérét
minden körülmények között megkapja, nem a termelés felfokozásával kívánta szolgálni a prolétárállamot, hanem adminisztrációs
irányító tevékenységével.
gyárak állandó gyülekezésének színhelyévé váltak: majd a munkástanácsokat kellett megal&kitani, átszervezni, majd a hivatalokba (lakáshivatal, kerületi direktóriu-

A

mok, forradalmi törvényszékek stb.) kellett embereiket beküldeni,
majd ismét az Országos Munkástanács választási campagnejára
kellett készülni, a

burzsoázia ellenrzését

megszervezni,

koholt

vagy igazi ellenforradalmi akciókat letömi, majd megint, amikor
a vörös hadsereg megszervezésére került a sor, a proletárhadsereg
kontingensét kellett agitációval biztosítani.
Természetes, hogy
mindez csak a leganarchiásabb gyülekezések, agitáció jegyében
folyhatott le s hogy ilyen körülmények között nemcsak a munkásságnak az a fegyelmezetlen, tanulatlan része, mely már az uralmat
a proletárállamban magához ragadta, szüntette be a munkát, hanem a munkásságnak tanultabb, kötelességtudóbb elemei is és pedig nemcsak azért, mert az egész légkör alkalmatlan volt arra,
hogy a munkás egyedül a munkájának éljen, hanem azért is, mert
•

az efajta kötelességtudás direkt ellenforradalomként hatott

;

vala-

hogy a kapitalista gazdasági rendnek tradícióját látták benne
mint ilyent torolták meg.

és

A termelés csökkenése, a munkafegyelemnek meglazulása
ilyenformán csakhamar óriási arányokat öltött és ugyanilyen
mértékben emelkedtek a munkabérek és a termelési költségek.
Mindazokat a munkabéremelkedéseket, a munkafeltételeknek
mindazon reformjait, amelyeket még a Károlyi-régime alatt a
munkaadók yalamely együttes állásfoglalással s a jobb munkások
s megbízható szakszervezeti elemek segítségével vissza tudtak utasítani, most a munkástanácsok ezt egyik napról a másikra meg-

A

munkabéreket emelték, a munkaidt leszállították
az akkordmunkát beszüntették. Ugyanaz a népbiztos rendelte el
az akkordmunka beszüntetését, aki hónapokon át a munkások lapjában az akkordmunka gazdasági helyességét és jelentségét bizonyítgatta.
munkabéreket pedig a munkástanácsok tetszés szerint emelték és pedig tekintet nélkül a többi iparág munkabérei,
st gyakran tekintet nélkül ugyanazon iparág egyes üzemeire, ugy
hogy a munkabérek az egyes üzemekben tekintet nélkül a munkások kvalitására, szorgalmára, produkciójára, csakhamar óránkénti
10 koronára is emelkedtek. Ezt még a proletárkormány is megsokalta és egy rendeletben szisztematizálta a munkabéreket bizonyos
kategóriák szerint, a legmagasabb munkabért ór.ánkénti 8.50 fillérben állapítván meg.
valósították.

?

A

Ilyen körülmények között, ha a legkülönb mérnökök a legmagasabb szempontú gyakorlati tervekkel is fogtak volna az ipar
szocializálásának keresztülviteléhez, ennek még akkor is csdöt
kellett volna mondania. De az egységes, magasabb gazdasági szem-
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pontok

által vezetett terv, a mérnökök, vagy ahogy a proletárdiktatúra nevezte: a fejmunkások koncepcióiból iá ihibázott. A szocializált vállalatok élérl a tulajdonosokat és az eddigi vezetket,
akik tehát leginkább voltak tisztában az üzem természetével, leginkább ismerték ennek kommerciális és technikai berendezését,
egyszeren elmozdították és helyükbe kerültek azok a mérnökök,
vagy kereskedelmi vezetk, gyakran munkások, akiket a politikai
áramlat felszínre vetett s akik most ugy érezték, hogy minden ambíciójukat, technikai vagy gazdasági tervüket megvalósíthatják.
Az ipari termelésnek kellett vállalnia a kísérleti nynl szerepét. Az
egyik vezetnek volt valami régóta dédelgetett koncepciója az üzemek egyesítésérl, megkezddött a kiszemelt gépeknek leszerelése,
az egyik gyárból a másik gyárba való átvitele, feleltlen, rendszerint hónapokig tartó* tervszertlen munka, amely id alatt a termelésnek természetszeren szünetelnie kellett,
másik mérnöknek volt valami teoretikusan átgondolt terve a typízálásról és a
normalizálásról. Ez a terv csak külföldi gépek nagyarányú megrendelésével volt keresztül vihet; alhelyett tehát, hogy a szkös
viszonyok között foljrtatták volna az eddigi termelést, hozzáfogtak
a gyár átkonstruálásához, óriási gépmegrendeléseket eszközöltek,
a megrendelt gépeknek möntirozását elkészítették stb., stb. Csupa
lázas elkészület a miankára, de termelés soha. Voltak mérnökök,
kik olyan idben, amikor szénnek, vasnak, fémnek, fának szkiben
voltunk, amikor tehát már a meglév üzemek továbbvitele is a csodával volt határos, a fejükbe vették, hogy uj gyártási ágaidat honosítanak meg^ Minthogy azonban a kell szakmunkások hiányoztak az üzemhez, minthogy a szükséges üzemi gépek sem állottak
teljesen rendelkezésükre (ámbár ilyen célból megint csak feldúlták
a rokontermészet gyárak berendezését) az uj gyár ugyan üzembe
nem léphetett, a régi üzemnek a termelése azonban radikálisan besznt. Mindez persze megint csak nem ment viták, gyülésezések,
kontraversiók nélkül, aminthogy általában az efajta tervek keresztülvitele nem attól függött, hogy ezek mennyiben voltak életrevalók, hanem hogy a tervezit a politikai befolyás milyen fokával
bírtak, mennyire voltak képesek a különböz munkástanácsok, a
szocializáló népbiztosság különböz csoportjaínak ellenállását leküzdeni. A fizikai munkások a legtöbb helyen nem jó szemmel
nézték a mérnökök tevékenységét és ennek még ott is gátat igyekeztek állítani, ahol ez talán hasznosnak bizonyult volna. A fizikai
munkások és fej munkások e kontraversiójába beleavatkozott a politika, a szovjetkormánynak azok a tagjai, akik a lábuk alatt inogni
érezték a talajt, ezt a maguk pozíciójának ersítésére igyekeztek
felhasználni, állást foglaltak a fizikai munkások javára a fejmunkások ellen és ezzel aztán végleg összedlt minden fegyelem a gyárakban és romjai alá temette az ipari termelést.
széntermelés, melyNézzünk néhány számszer eredményt.
nek lelhelyei mégis távolabb feküdtek a bolsevista anarchia fészekétl, "Budapesttl, a békeidbeli termelésnek mintegy harmadára
csökkent. Az egyik bányában az egy napszakra es teljesítmény
és kereset volt:

A

,

A
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K

1918 októberében 7.16 q kereset (vájároknál 16.94)
1919 februárban 5.51 q kereset (vájároknál 41.35)
1919 májusában 3.09 q kereset (vájároknál 58,65)

A csonka Magyarországban maradt bányák béketeljesitménye
napi 1800 waggon volt. Ez a háború vége felé lesülyedt J200 waggonra, a proletárdiktatúra alatt pedig 600 waggonra. Az egyik
fvárosi gépgyárban 100 kg. nyersöntvény bérköltsége volt
1917-ben
1918-ban
1919-ben

21..—

K

48.—
220.—

K

(augusztusban)

Ugyanott a heti munkateljesítmény volt
1918 júniusában 444 munkás mellett 1870 q
1919 júliusában pedig 400

q.

Egy 8 lóers cséplgép ára 200.000 koronáról (már háborús
ár) 1,400.000 koronára emelkedett; egy mozdony 120.000 koronáról 2,400.000 koronára, egy uszályhajóé 80.000 koronáról 1 millió 300,000 koronára, egy fegyveré 76 koronáról 1520 koronára,
egy vetgépé 500 koronáról 7500 koronára, egy csavar elállítási
költsége a tizennégyszeresére emelkedett, bizonyos kovácsáruké
a tizenhétszeresére. A szovjetkormány vasból való huszfilléreseket
vezetett be, ennek elállítási költsége darabonként 32 fillér volt.
Egy villamoskörte elállítási ára volt 70 fillér, a bolsevizmus idején egy körte termelésében csupán a munkabér 7 koronát tett ki.
Egy téglagyár, melyben 1918. júniusában hetenként 400 munkásnak 20.000 koronát fizetett ki, a bolsevizmus idején 240 munkásnak 62.000 koronát fizetett hetenként; egy vegyészeti gyárnál
ugyanezen idpontot véve alapul, azonos létszám mellett a munkabérek a háromszorosára emelkedtek, ellenben a hetenként elállítani szokott 5% .waggon áru helyett csak egy waggont termeltek egy textilgyárnál az eddigi 58 munkás helyett 80 munkást állítottak be, kiknek átlagteljesítménye csaknem a harmadára sülyedt az 1918. juiiius havi (tehát mindig a háborús viszonyokat
véve az összehasonlítás alapjául) teljesítménynek és a 80 munkás
heti produkciója 1000 méter volt, szemben az 58 munkás 9500 mé;

teres produkciójával.

A

termelési költségeknek ezek az emelkedései természetesen
voltak, az egyik helyen a
termelési költségek a háborús termelési költségeknek ötszörösére,

minden gazdasági logika nélkül valók

másutt tízszeresére, st húszszorosára emelkedtek, aminek oka
fleg a produkciónak a lecsökkenésében keresend. Hogy egy példával illusztráljuk ezt: a vörös hadsereg fegyvereket rendelt egy
fegyvergyárnál; elzetes kalkulációval a gyár természetesen nem
szolgálhatott, hanem a megállapodás az volt, hogy a gyár le fogja
szállítani a fegyvereket, a leszállításkor meg fogja állapítani, hogy
azon id alatt, mig a fegyvereket elállította, mennyit fordított
rezsiköltségekre,

mennyi munkabért

fizetett ki,

mennyi segélyt
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a vörös katonák itthonmaradt családtagjai részére, mennyibe kerültek a nyersanyagok stb. stb. s ezeknek összevetésébl fogja megállapítani a fegyverek termelési költségét. Minthogy pedig a proletáruralom idején a termelés a gyárban minimumra csökkent,
szükségszeren következett be, hogy az illet gyár által elállított
fegyver nem mint eddig 70—80 koronába, hanem 1400—1500 koronába került. Voltak azonban olyan üzemek is, amelyben termelés
egyáltalán nem volt, hanem a munkások egyszeren csak gyülekezhelyül tekintették az üzemet, hétrl-^hétre megjelentek ott, hogy
a munkástanács kiutalásai alapján felvegyék bérüket, illetleg a
vörös katonának bevonult munkások családtagjai a segélyt, anélkül, hogy ez a gyár a proletárdiktatúra egész ideje alatt bármit is
produkált volna. A munkások elhelyezésénél egyáltalában, nem az
volt az elv, hogy minden gyárban annyi munkás legyen, amennyit
az szakszeren és gazdaságosan foglalkoztatni tud, hanem tekintet
nélkül a gyárnak szénkészleteire, nyersanyagára, st néha gépberendezésére, annyi munkást állított be, mint amennyinek "foglalkoztatása" fleg politikai szempontból
hogy az illet munkástömeget, az illet üzem keretein belül, mint egy egységet kezelhessék
szükségesnek látszott. Gyárak, amelyekben annyi szén és
ipari segédanyag sem volt, hogy 6 órára lefokozott munkaidre
100 munkást foglalkozhattak volna, üzemeikben 300 400 munkást tartottak, akik természetesen ebben az üzemben a termel
munka helyett a proletárdiktatúra zavaros helyzetét tárgyalták,
olleniforradalmakat törtek le, ellenforradalmakat csináltak,
bátortalanul
csak éppen a termel munkát nem.
Pénzügyi manipulációja a gyárnak oly módon történt, hogy
elbb kimerítették a gyárnak otthonlev készpénzkészletét, azután
az üzembiztos és munkástanács megbízottjának kiutalásai alapján kimerítették a gyárak betétjeit és végül eladósitották a gyárat
a bankoknál. így történhetett az, hogy egyik legelsrangu munició
gyárunkat, amely soha bankhitelre nem szorult és a legnagyobbmérvü beruházásokat is mindig a saját tkéjébl eszközölte, mintegy 60,000.000 koronával eladósitották a bankoknál egy waggongyárat 16 millió koronával, anélkül, hogy az egyik vagy a másik
is komoly munkát, komoly értékeket produkált volna. A szocializált
üzemeknek státusa március 21-ikétl a proletárdiktatúra bukásáig
a bankoknál mintegy 800 millióval romlott; ha hozzávesszük még
azt, hogy a gyárak készpénzkészleteit is elherdálták, hogy a nyers-

—

—

—

—

—

;

anyagok és félgyártmányok egy részét vagy széthordták, vagy elpocsékolták, akkor a gyáripar státusának effektív romlását (bele
nem értve tehát mindazt a veszteséget, amely a munkafegyelem
romlása által, a produkció teljes elmaradása által keletkezett),
másfél milliárdra kell becsülni. Mindenesetre gyönyör eredménye
a száznapos gazdálkodásnak.
Ilyen körülmények között a proletárdiktatúra legelvakultabb
és a gazdasági kérdésekhez legkevésbé konjritó hivei is kénytelenek voltak belátni, hogy az ipari termelés szocializálása szükségszeren visz a termelés csdjéhez s most már a náluk megszokott
expeditivséggel és persze ismét csak ötletszeren igyekeztek vál118

Kezdték azzal, hogy visszaállították az akkordmunkát, kapacitálni próbálták a régi gyárigazgatókat, hogy
vegyék át az üzemek vezetését, hasábos cikkeket közöltek a munkafegyelem helyreállitásáról s a korrupció lebírálásáról. (Ugyanabban a lapszámban persze hátul a terroristák vezére Cserny uj
terrorcsapatok szervezésére szólítja fel a proletárokat.) Szigorú
fegyelmi rendeleteket szövegeztek meg és függesztettek ki a nemdolgozó üzemek falaira, de mindez nem használt; 'három hónap
alatt teljesen kiégett mindaz, ami itt a kiegyezés óta a magyar
munka
és ebben egyformán benne van a kapitalista munkaadó,
a tudós, a mérnök és a fizikai munkásnak munkája
teremtett.
Ezekben adtunk rövid képet arról, amit a proletárdiktatúra
toztatni a dolgokon.

—

—

terminológiája az ipar szocializálásának nevezett. A ténj'^ek tárgyilagos leírására törekedtünk: kezdtük azzal, hogy a bolsevista
uralom már részben aláaknázott társadalmi és termelési rendet
talált itt, hogy sok tlük független küls és bels ok is elsegítette
e rendszernek bukását, de ugyvéljük, hogy e tények puszta elmondásával sikerült beigazolnunk, hogy ennek a rendszernek az ilyen
tlük független ható okok nélkül is, pusztán az egész szisztéma
gazdasági és erkölcsi lehetetlenségénél fogva egymagában is öszsze kellett volna omlania, aminthogy végzetesen össze is omlott.
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Min

kárt okozott Budapestnek

a bolsevizmus?
Irta

Bódy Tivadar
polgármester

A

proletárdiktatúra a városíházán voltaképpen nem március
az 1918. évi október hó 31-ikén kezddött.
A forradalom reggelén nagyszámú küldöttség élén megjelent
a városházán Szende Pál késbbi pénzügyminiszter, aki tüzes beszédben ostorozva a multat, kijelentette, hogy az uj szellemnek a
városházára is be kell vonulnia. A Nemzeti Tanács még aznap
elfoglalta a városiháza reprezentációs termeit és a Nemzeti Tanács
iíock János vezetésével itt ülésezett, itt vette ki az esküt a jelentkezktl, itt tartotta nevezetes ülését az államforma megváltoztatása tárgyában.
A kormány a tanácsba delegálta Bokányi Dezs, Preusz Mór
és Czóbel
szociáldemokrata vezetket. Ettl az idtl kezdve a tanács csakis olyan határozatokat hozhatott, amely a szociáldemokrata képviselk intencióinak megfelelt.
.'
Késbb a belügyminiszter leiratban értesitette a fvárost,
hogy a föntebb emiitett három taggal együtt összesen 11 küls tag
foglalhat helyet a tanácsban.
Ezt a 11 tagot aztán a miniszter a
radikális-párt, a Károlyi-párt és a szociáldemokrata-párt tagjai
sorából ki is nevezte.
A.Z 1919. évi VII. néptörvény szervezte a néptanácsot, melynek 24 tagját a belügyminiszter nevezte ki; a törvény szerint a
néptanács hat tagot delegált a fváros tanácsába.
A személyzet a Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége
néven megalakult szakszervezetbe tömörült, helyesebben a belépésre kényszeritették és ennek elvei szerint meghonositották a bizalmi rendszert. A szakszervezet szertelen követeléseket támasztott a fizetések és munkabérek tekintetében, de emellett a munkaidt is lényegesen leszállitották. A V. A. O. Sz. még a legkisebb
személyzeti dologba is beavatkozott: kinevezés, elbocsátás, áthelyezés, választás, nyugdijazás nem történhetett az
beleszólása
nélkül és természetes, hogy ennél az eljárásnál egyedül a pártérdeket tekintette irányadónak.
Természetes, hogy ilyen körülmények között a rend és fegyelem a hivatalokban, intézményekben, iskolákban és üzemekben
meglazult az üzemekben a termelés tetemesen csökkent, a kiadások minden téren szertelenül emelkedtek, a bevételek a minimumra
apadtak és a fvárosnak a hosszú háború alatt egyébként is megrendült pénzügyi helyzete még sokkal súlyosabbá vált.
21-én,

hanem

Ern

;
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A március 22-ikén reggel megjelent hírlapok közölték a hirt
ugyancsak a lapokból lett köztudomású, hogy a forradalmi kormányzótanács a. fváros élére három népbiztost rendelt ki.
Tényleg, e napon már a kora déleltti órákban megjelentek
a városházán hivatalos helyiségemben: Dienes László, Preusz
Mór és Vince Sándor népbiztosok, akik azonnal kiadtak egy rendeletet, amelyben közlik a fváros összes alkalmazottaival, hogy
az uralmat átvették. Közölték, hogy mködésükben' nem ismernek sem törvényt, sem szabályt, sem szerzett jogot, hanem minden mködésükben egyedül a proletariátus érdeke vezeti ket.
Március 27-ikén a népbiztosok elmozdították állásaikból a
polgármestert, az alpolgármestereket, a tanácsnokokat, az árvaszék elnökét, a tiszti fügyészt, a fszámvevt, a flevéltárost és
a kerületi elülj árókat és helyükbe nagyrészt alantasabb hivatalnokokat, részben pedig munkásokat ültettek.
Ez az ideiglenes szervezet vitte az ügyeket április közepéig.
Április 7-ikén megtartották a "választásokat".
Ezek során választottak minden kerületbe 300 tagból álló kerületi munkás- és
katonatanácsot és ezek a kerületi tanácsok küldtek egyenkint 50,
összesen tehát 500 tagot a központi munkás- és katonatanácsba.
és

Az ügyek közvetlen intézését a kerületekben a kerületi tanácsból alakított 20 tagú, a központban pedig a központi tanácsból alakított 80 tagú intéz bizottságok vették át.
80-as központi in-

A

téz bizottság jelölte ki a központi igazgatás élére az öt tagból álló
elnökséget. Az elnökség április 17-ikén vette át az ügyek közvetlen intézését és ezzel a 3 népbiztos mködése megsznt.
Ehelyütt meé kell említenem, hogy az 5 tagú elnökség hivatalbalépése után összehi\^a a fváros tanácsát és fölhívta, hogy
dolgozzon ki tervezetet az "uj idk szellemének megfelel közigaztanács a tagjaiból alakított szkebb
gatás szabályozására."
bizottságra bizta a tervezet elkészítését a bizottság el is készítette munkálatát, de ezt az illetékes faktorok még tárgyalás alá sem
vették, mert nem találták elég radikálisnak.

A

;

A közigazgatást a központban csekély kivétellel a régi személyzet vitte. Emellett azonban nagy számmai alkalmaztak uj
hivatalnokokat, fként olyanokat, akik a pártélet terén különös érdemeket szereztek. Az uj alkalmazások száma a központban
körülbelül 500-ra tehet.
a szakhivatalokat is ideértve

—

A
tó

—

nagyobbszabásu kocsiút- és gyalogjáró-építések és fentar-

munkák úgyszólván

teljesen szüneteltek.

A

nyilvános parkok, ültetvények és utcai fasorok létesítésénél és karbantartásánál a költségek hasonlóan emelkedtek s emellett a proletárdiktatúra erkölcstelensége óriási pusztításokat is

eredményezett. A nyilvános sétatereken a faállományban, dísznövényekben, gyepterletekben, sétánykerítésekben és padokban
okozott kár értékét 4.500.000 koronára becsüljük, az utcai sorfák
kivágása által keletkezett kár összege mintegy 3.500.000 koronára

tehet.

12Í

A proletárdiktatúra batóságai a fváros ihárom legfontosabb
közüzemének, a vízmüveknek, gázmüveknek és elektromosmüveknek a vezetit is elmozditották és helyeiket hozzá nem ért tudatlan elvtársakkal töltötték be, akik a munkások legkevésbbé intelligens elemeibl összeállított munkástanácsaikkal vitték a vállalatok ügyeit.
szociális termelésbl igért jólét helyett itt a pusztulás, züllés és deficit következett be.

A

A

béreket tizenkétszeresre emelték^ Egész uralkodásuk alatt
szénért mitsem fizettek és ezen a cimen mintegy 50 millió korona
adósságot hagytak hátra. Ennek dacára a bruttó-bevételeikbl
a személyzeti kiadásokat nem tudták fedezni, ugy, hogy a gáz- és
elektromos-áram árát soha nem képzelt magasságra
a békeáraknak nyolcszorosára
emelték. Egész gazdálkodásuk a jövvel mit sem törd rablógarázdálkodás tüneteit mutatja és a
három üzemnél a sokáig heljrrehozhatatlan erkölcsi károkon felül
kb. 100 millió korona károsodás örökiti meg uralkodásuk emlékét.

—

—

A proletárdiktatúra kikiáltása után hamarosan megjelent a
kormányzótanácsnak a lakóházak kommunizálásáról szóló rendeebbl kifolyóan az

lete és

államra, illetve a városi hatóságra hávalamint a régieknek fentartási

rult az uj épületek létesdtésének,

kötelezettsége.

Budapesten a kommunizált bérházak karbantartását egyes
kerületekben az "Épitési direktórium", egyesekben a kerületi
munkás- és katonatanácsok, a többiben pedig a mszaki hivatalok
látták

el.

Ezekhez a hivatalokhoz a központi politikai megbízott mintegy 200 uj alkalmazottat vett fel, okleveles és nem okleveles m450 600 korona heti fizetéssel, kiknek illetmészaki erket
nyei fejében a fváros központi pénztára a proletárdiktatúra alatt
387.800 koronát fizetett ki.
A fúri palotákból a politikai megbízott muzeumokat és f-

—

leg proletárlakásokat akart létesíteni, illetve azokat ily célra sür-

átalakíttatni.
A lóversenytéri istállókat is lakóházak átalakítására óhajtotta igénybe venni, ez utóbbiakat valószínleg a
burzsoázia kitelepítésére.

gsen

Az épitési anyaghiányon segítend, lefoglaltatta az épitési
forállványtelepeket, eszközöket és szerszámokat s azokat az
radalmi kormány által már zár alá vett épitési anyagokkal együtt

elz

anyagtároló telepekbe koncentrálta.

A munkák elvégzése a kerületi mszaki hivatalok által volt
kontemplálva, azonban részben anyaghiány, részben a szakmunkások szabottálása, továbbá a napi 50—80 koronáig terjed bérrel alkalmazott munkások elégedetlensége és igényeiknek folytonos emelkedése, a szovjetpénz értéktelensége és az élelmezés csdje következtében siralmas minimunira redukálódtak.
A
a

alatt az eddigi

ronát utalványozott
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mint a központi ügyosztály vezetje,
kimutatások szerint 7.930.395 koa közpénzekbl. Ez az összeg azonban

politikai megbízott,

kommunizmus

ki

még nem végleges, mivel a kommunista épitkezések
még folyamatban van s igy ez összeg emelkedni fog.

liquidálása

A

fvárosi közkórházakban a bolsevizmus eljelei már az
1918. év elején kezdtek mutatkozni.
proletárdiktatúra kitörésével a rombolás munkája még nagyobb mértékben folytatódott.
kórházigazgatókat és gondnokokat azonnal eltávolították és helyükbe fiatal, a kórházak vezetéséhez szükséges ismeretekkel nem rendelkez, tapasztalatlan alés segédorvosokat és egy-egy fizikai munkást állitottak.
tekintélyek lerombolását kiterjesztették a lelkiekre is. Bomlasztó

A

A

A

munkájuknak egyik programmpontja

volt a hitnek, a vallásnak
Ezt a célt kivánta szolgálni a lelkészeknek és apácáknak a kórházakból való azonnali eltávolítása.
A kórházakban a hatalmat fképpen a fizikai munkás-vezetk vették a kezükbe, akik intézkedéseik horderejét nem ismerve,
mindenbe, még az orvosi adminisztráció és az orvosi kezelés ügyei-

lerombolása.

be is beleszóltak, tájékozatlanságukkal
tatlan károkat okozva a kórházaknak.

nem

egyszer helyrehozha-

A kezükbe jutott hatalmat elssorban arra használták fel,
hogy a munkás- és ápolószemélyzet helyzetét
határt alig tartva
javítsák. Az illetményeket azonnal több mint háromszorosára
emelték fel, a vezetk javadalmazása azonban hatszorosra felment.

—

—
A

személyzet kedvezbb elhelyezése céljából a külön szobákat a
személyzet részére foglalták le.

A

személyzet száma a legtöbb kórházban meghaladta az ápobetegek számát, ennek ellenére a kórházaink soha
olyan piszkos, elhanyagolt állapotban nem voltak, mint a diktatúra idején. Különösen kirivó volt a helyzet a szanatóriumokban,
amelyek között volt olyan is, ahol 40 betegágyra 200 jól fizetett,
elsrangú élelmezésben részesül és kitnen elhelyezett ápolón,
lás alatt álló

illetleg

munkás

jutott.

A

hatáskör kiterjesztésének vágya, a kényelmes szolgálatra
és jól javadalmazott állásra vágyó elvtársak elhelyezési lehetségének kibvítése vezetett a szanatóriumok és magángyógyintézetek szocializálásához. Hogy
a tulajdonosaik milyen károkat
szenvedtek a szocializálással, megállapítani nem tudjuk, az azonban megállapítást nyert, hogy az alig ezerre tehet betegágy fönntartása a proletárdiktatúra négy hónapja alatt 20 millió koronánál többe került.
A bolsevizmus anyagi és erkölcsi pusztítása a fvárosi fertötlenitö-intézeteket sem hagyta érintetlenül.
A fváros volt népbiztossága 1919. évi ápriliá hó 8-ikán a fváros területén lév valamennyi temetkezési vállalat összes felszerelését és anyagkészletét minden megtérítés nélkül lefoglalta és a
való összehordását
felszerelési tárgyaknak egy gyjt-telepre
rendelte

el.

Május hó 5-ikétl pedig a temetéseket ingyenessé tette oly
módon, hogy az egységes tipusu temetések után csak az esetben
1000 koronát megtéríteni, ha a hozzátartozóknak
kellett 1000

—
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folyósitlható vagyonuk (betétjük vagy folyószámlájuk) volt.
Ez
a megkülönböztetés azonban csak papíron volt meg, mert az úgynevezett vagyonos-osztály is nagyrészt ingyenes temetésben részesült, ugy, hogy a fizetett temetések után csak 168.000 korona

térült

meg.

Ami

a fváros tulajdonában lév három fürdt illeti, ezek a
a proletárdiktatúra alatt szintén sivár helyzetbe kerültek.
Az uradalmi gazdaságok, amelyek a fváros gabona- és husszükségletét korábban túlnyomórészt szolgáltatták volt, kommunizáltattak,
minek folytán legtöbbször annyit sem produkáltak,
hogy gazdasági cselédségük és munkásaik konvencióját fedezhették volna. A kisgazdák viszont a kommunista fvárossal szemben
ellenséges érzülettel viseltetvén, termeivényeiket vagy egyáltalán
nem, vagy csakis nagy nehezen voltak hajlandók a fvárosnak átengedni, de még ezek a tulmagas árak sem ösztökélték a gazdákat
termeivényeik eladására, mivel az iparcikk-kereskedések kommunizálása következtében a gazdáknak nem volt módjuk pénzükért
iparcikkszükségleteiket beszerezni.

Ennek következtében a fváros lakossága rákényszerült arhogy egyenkint maga menjen ki a vidékre és iparcikkekkel
(ruha, fehérnem, cérna, stb.) való cserélés utján szerezze meg
a gazdáktól az élelmicikkeket. Ezt a mind szélesebb körre kiterjed "batyuzás"-t, azután a kommunisták burzsoa-el járásnak mira,

nsítették és mint! ilyent, betiltották.
Az élelmicikkek termelését a kommunizmus által teremtett
tulmagas mezgazdasági munkabérek is nagymértékben megnehezítették.

A

fváros élelmezését

felette megnehezítette az az anarchia

amely szerint minden vidéki községben és járásban külön munkástanácsok alakultak, amelyek szinte szuveréneknek tartották
magukat és a központi .kormányhatóságok semmiféle rendeletet
nem fogadtak el, ha ezt a maguk szk látkörük szerint nem találták érdekeiknek megfelelknek.
A nagy nehézségek árán a vidéken megvásárolt élelmícikkeket nem lehetett Budapestre felszállítani, annál a nag'y kockázatnál fogva, amelylyel a f elszállítás részint az útközben napirenden

is,

volt fosztogatások, részint az utbaes egyes vidéki helyi direktóriumok önhatalmú lefoglalása folytán járt.
Az élelemcíkkeknek a lakosság közötti elosztását a kommu-

nisták uj rendszerek szerint akarták megszervezni. Elbb azzal
(jegyhez kötött)
kísérleteztek, hogy a hatósági kezelésben álló
élelmicikkeket (liszt, só, burgonya, cukor, zsír) a burzsoá lakosság
jóval drágábban fizesse, mint a proletárok. Majd a lakosságot
három kategóriába osztották, u. m. testi munkásokra, akik az elc^öieiidü élelmicíkkekbl a rendes fejadagot,
a fejmunkásokra,
(hivatalnokok), akik leszállított fejadagot és a burzsoákra, akik
esetleg semmiféle élelmiszerjegyet sem kapnak, vagyis akiknek
még elsrend élelmiszereirl sem akart a kommunista hatóság

gondoskodni.
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A

burzsoának mondott lakosságról a kommunisták egyáltaEzért felhívták a lakosságnak ezt
a részét, hogy hagyja el a fvárost. Majd a pénzintézetek utján
kinyomozták mindazokat, akiknek 25.000 koronánál nagyobb vagyonuk volt és ezeket egyenkint felszólitották, hogy hagyják el a
fvárost, ellenkez esetben a hatóság tlük élelmiszer jegyeiket és
lakásukat megvonja.
A kereskedelmet a kommunisták szukcesszive megszüntették,
így elbb az iparcikküzleteket kommunizálták, majd a lakosság
élelmezését is állami kezelésbe akarták letenni. E célból egymás
után elkommunizáiták a nagyobb fszeres- és mészárosüzleteket
lán

nem akartak gondoskodni.

Munkás Fogyasztási Szövetkezet részére
rendeztek be fiókokat.
De a fváros községi kezelésében lév közélelmezési intézmények sem kerülték el a kommunizálást. így a Községi kenyérgyár, a Községi élelmiszerárusitó üzem és a Községi lóhusüzem
munkásai külön-külön munkástanácsokat létesítettek, melyek ezeket az üzemeket teljesen saját önkényük és intenciójuk szerint vezették, a munkások számlát lényegesen és teljesen fölösleges módon megnövelték,
a munkabéreket pedig két-háromszorosára
emelték.
Egyáltalán a kommunista gazdálkodás a fváros élelmezését
a legválságosabb helyzetbe juttatta. A fváros sima, zavartalan
ellátásának biztosítására a fvárosban felhalmozva volt élelmiszerkészleteket a kommunista uralom teljesen felemésztette, uj
készleteket pedig nem gyjtött.
és azokból az Általános

A

fvárosnak ezen élemezési mizériák okozta károsodása
szintén fölbecsülhetetlen, de még ezen óriási anyagi kárnál is súlyosabb az az erkölcsi károsodás, apiely az élelmezési zavarok
okozta elégedetlenség demoralizáló hatásával jár.

A

községi konyhakerti gazdaság irányítása teljesen kisiklott
a hivatalos vezetség kezébl és a gazdaságban at történt, amit a
gazdasámunkásság, helyesebben a szakszervezetek kívántak.
got formailag is munkástanács vette át s hogy ebben az uj gazdasági rendben mily kevéssé voltak tekintettel az egyes gazdasági
ágak természetére és jövedelmezségére, az mi sem bizonyltja

A

jobban, minthogy a régiekhez képest aránytalanul magas órabér
mellett ebben a gazdaságban épp ugy, mint általában a mezgazdaságban behozták az ipari vállalatoknál szokásos nyolcórai munkaidt. Ennek természetes folyománya a munka- és terméseredmény lényeges csökkenése volt.

A

fvárosi erdk a Károlyiwféle köztársaság kezdetétl fogva
a
a proletárdiktatúra bukásáig sokat szenvedtek, st részben
pesti fásítási övben
végleg ki is pusztultak.

—

—

és mezvédelem sokat szenvedett a személyzetnek állandó gyülésezése és tanácskozása folytán, mely ket kötelességüktl elvonta és figyelmüket meglazította.

Az erd-

Birtokba vették a régi és uj lóversenytereket,
konyhakerti gazdaságokat rendezzenek be.

hogy ottan
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Birtokba vettek 16 kávéházat és vendéglöt, azoknak élére
üzembiztosokat neveztek ki, ezek kezelték a magánosoktól és a városi, bérlktl elvett vállalatokat és számoltak az azokból befolyt
összegekrl. Ezek alapján a tulajdonosok és a bérlk a fváros
ellen a bevételekbl kifolyóan visszatéritési és kártérítési igénynyel lépnek fel.
A bizalmi rendszert a "szociális termelés népbiztossága" az
élelmiszer s a meglev árukészletek igazságos elosztása érdekében az igényjogosultság megállapításának ürügye alatt rendelte
el.
Minden házban minden 5 5 lakás után házbizahniakat kellett választani.
Házbizalmi csak szakszervezeti tag lehetett. Valójában a házbizalmiak nem ezt a célt, hanem politikai célt szolgáltak, a proletárdiktatúrának, a
szakszervezeteknek eszközei

—

voltak.

A hosszas háború nyomán a lakássziikség, mint minden nagy
városban, ugy nálunk is jelentkezett. A proletárdiktatúra alatt
az ügyek vitelét a központi lakásbizottság vette át, a lehetetlenségbe
kiméletlen erszakoskodása a fváros polgárságára súlyos átok gyanánt nehezedett.
behelyezett lakók, a megtévesztett proletárfamiliák, az elvetemült vörös katonák folytonosan remegésben tartották és sok esetben halálba üldözték a lakásadót,
st arra is volt példa, hogy kegyetlenül felkoncolták a lakásadót.
A házak köztulajdonba vétele természetesen a fvárosra íb
anyagi károsodást eredményezett.
A proletárdiktatúra mindjárt uralmának elején "szocializálta", vagyis minden térités nélkül köztulajdonba vette az összes
közlekedési üzemeket, melyek a fváros és környéke helyi forgal-

men

A

mát

szolgálják.

A

"szociális termelés" ezeknél a közlekedési üzemeknél abban nyilvánult, hogy az alkalmazottak létszámának szaporítása,
a munkabérek szertelen emelése és a munkaid leszállítása utján,

továbbá az egyedül irányadó "proletárérdek" érvényesülése mellett minségileg és mennyiségileg mélyen a normális átlag alá sülyedt munkateljesítmény folytán sikerült rövid négy hónap alatt
80 millió koronát meghaladó üzemi hiánsrt elidéznie.
De legnagyobb pusztítást végzett a kommunizmus ez üzemek

munkásaínak erkölcsében, teljesen lezüllött
munkafegyelmet hagyván ránk örökül.
Jellemz, hogy a proletár vezetk a fváros hintós fogatait
állandóan oly szerfölöttí mértékben vették igénybe, hogy arra
azeltt példa nem volt. A híntóknak magáncélokra és nk kíkocsikáztatására való felhasználása mindennapos jelenség volt.
A köztisztaságra a proletárdiktatúra kevés figyelmet fordított, ellenben a munkabéreket itt is lehetetlen magasra fokozta. A
köztisztasági intézmények kára mintegy 7 millió korona.
A proletárdiktatúrát a városi gazdálkodás és pénzügyek terén
is szervezetlenség és káosz jellemzi. Az óriási módon megnövekedett kiadásokkal szemben alig voJt bevétel és a mutatkozó hiányt

alkalmazottainak,

az államtól kapott papírpénz pótolta.
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Jóllehet tehát a régi költségvetés nem felelt meg. uj költséavetés még sem készült s a gazdálkodás minden terv és korlát nélkiadások szinte lavinaszeren
kül teljesen ötletszeren folyt.
emelkedtek, viszont a bevételek nagymértékben leapadtak.
fváros rendes kiadásai az 1919. évre 251,000.000-ban voltak elnirá-

A

A

Kyozva, amibl négy hónapra 84,000.000 korona esik. Ezzel szemtényleges kiadás 57,000.000-rel volt több, tehát kétharmadmegelz év hasonló idssakádal nagyobb, mint az elirányzat.
Hak kiadásaihoz Asszonyit va pedig a proletárdiktatúra ideje alatt
kerekszámban 10Ó,000.000-val több volt a fváros kiadása.
proJetárkidtatura négy hónapja alatt 26,000.000-val volt a fvárosnak
kevesebb bevétele az elirányzatnál és több mint 12,000.000-val
volt kevesebb, mint a megelz év hasonló idszakában. Vagyis
végeredményben a proletárdiktatúra költségvetési mérlege 83 millióval volt kedveztlenebb az elirányzatnál és 112,000. 000-val
kedveztlenebb az elz év hasonló Idszakának mérlegénél.
bfen a

A

A

A kiadásoknak a proletárdiktatúra alatti óriási emelkedését
elssorban a munkásság munkabéreinek szinte elviselhetetlen föl(anelése idézte el. Fokozta a személyzeti kiadásokat a sok uj alkalmazás, jelesül számos, nagyrészt teljesen tudatlan és szakismeret
nélkül való egyénnek a hivatalokban való alkalmazása.
Egyes
munkástanácsok az adót teljesen megszüntették s az adót az önként fizetni akaró felektl sem vették át, mások ellenben a jobbmódu adózóktól teljesen önkényesen szedtek adókat. Végeredményben a proletárdiktatúra ideje alatt a fváros területén állami és
községi adó címén együttvéve 4,000.000 korona folyt be, mig a
megelz év hasonló idszakában 120,000.000 korona volt az állami
és községi adóbevétel.

A proletárdiktatúra

els ténykedése az

volt,

hogy ugy a fegy-

vereket, mint a katonai fölszerelési tárgyakat a polgári lakosságtól
elrekvirálta, ugyanazokat a laktanyák raktáraiban lefoglalta, mi-

nek következtében az igy lefegyverezett polgárság megfelel polés karhatalom hiányában teljesen ki volt szolgálva önkényes eljárásuknak.
Az úgynevezett tanácsköztársaság elrendelte Budapesten a
"Vörös Hadsereg" részére lovak soro25ását. Ezen a lósorozáson,
melyet a diktatúra kétszer megismételt, 1 millió koronán fölüli
téritési összeget fizettettek ki mintegy 1500 besorozott lóért. A
hadügyi népbiztosság állandóan keveselte a besorozott lovak számát, miért is a katonai ügyosztály személyzetét illetéktelenül vidéki lósorozásokra is kirendelte, egyben a katonai ügyosztályt közvetlenül a hadügyi népbiztosság hatásköre alá rendelte.

gárrség

A

vidéken tartott lósorozáson 1500-on fölül besorozott lovak
csaknem 12 millió koronát emész-

téritési dija és sorozási költségei

tettek föl.

—

A

forradalmi kormányzótanács elrendelte a 18 45 év közötti
férfiak soroztatását.
közel két hónapig tartott sorozásokon
80.000 egyén állíttatott el és 11.000 egyén soroztatott be. Ezek
besorozási költsége közel két millió koronát tett ki.

A
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5

Elrendelte,

hogy a fváros alkalmazottaiból egy munkászász-

a legnagyobb presszióval kényszeritették
be a tisztviselket és alkalmazottakat.
lóalj állittassék ki,-.a!hova

A

fváros tulajdonát képez laktanyákban a vörös katonák

teljesen önkényesen helyezkedtek be, azokba önhatalmúlag, minden megkérdezés nélkül, bontottak, épitettek, átalakítottak, 4
millió korona költséget okozva ezzel.

—

A

fvárosi illetség megálíapitásánál a törvényt mibe sem
eltekintettek és minden okmány mellzésével tömegesen állították ki az arra egyáltalán nem minsültek
véve,

minden elfeltételtl

részére a helybeli illetségi bizonyítványokat.

A fváros kegyurasága alá tartozó egyházi épületeket, a templomok kivételével, lefoglalták; a papokat illetményeiktl megfosztották, az egyházak vagyonát (templom-alapot, alapítványokat) elvették a felekezeti anyakönyveket a felekezetektl elszedték s a IV. kerületi állami anyakönyvvezetségnél összpontosították, megfosztván ezáltal a lelkészeket attól a jövedelemtl is, amely
ket az anyakönyvi kivonatok kiállításából járólag megillette.
A kegyúri lelkészek legnagyobb részét lakásaikból kizavarták
vagy legalább is lakásaik nagyolab részébe idegen s lehetleg alkal;

matlankodni és hatalmaskodni kivánó lakókat utaltak be. Megmaradt lakásuk után a lelkészeknek lakbért kellett fizetni ök, holott a
természetben való lakás nekik illetményeik részét képezte.
A nagykorúságot a kommunista kormány 18 évben állapította
törvény szemeg s ezért számos 24 éven alóli korban lev egyén
kötött szüli, gyámi vagy gyámhatórint tehát nem nagykorú
sági beleegyezés nélkül házasságot. Ez alapon számos könnyelm,
meggondolatlan házasság jött létre.
A kerületi munkástanácsok nem egyszer kísérleteztek, hogy az
állami anyakönyvi hivatalokat is hatalmukba kerítsék s ott kedvük
szerint dirigálhassanak, ezek a kísérletek azonban az ügyosztály
erélyes ellenállásán meghiúsultak.
proletárdiktatúra alatti osztályvezetnek pártoló javaslatára vagy anélkül is számos esetben engedélyeztetett névváltoztatás olyanoknak, akik magyar állampolgárságukat vagy erkölcsiségüket nem igazolták s ezzel mód nynj tátott arra, hogy többszörösen büntetett tipikus bnösök uj név alá rejtzve sikeresebben
folytathassák bnözésüket.

—

—

A

A

fváros oktatásügyének intézésével az adminisztrációban
teljesen járatlan, amellett pedagógiai tudásban és tapasztalatban
is szegény tanítókat és tanárokat biztak meg, akiknek a politikai
megbízhatóság és a megelz szakszervezeti agitatív mködés volt
erre egyetlen kvalifikációjuk.

A legféktelenebb terrort fejtik ki abban az irányban, hogy^
bekényszeritsék az egész tanítóságot a szakszervezetbe és magába
nemzeti érzés és a vallásos
a szocialista-kommunista pártba.
áthelyezéssel sújtanak,
Sokat
üldözik.
meggyzdés tanítókat
egyeseket el is mozdítanak. Egyes iskolák tanítótestületét valóság-

A
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gal szétszórják s a szerintük meg'bizhatatlanok kezébl kiveszik
az irodalom és a magyar történet tanítását.
Magát a tanitás szellemét igyekeznek gyökeresen átalakítani,,
hogy minél hathatósabban szolgálja romboló céljaikat.

Mködésük végs eredménye: az iskolák tökéletes lezüllése,
aminek viszont következménye, hogy egy egész nemzedék fogyatékos ismeretekkel és laza erkölcsi felfogással kerül ki

majd

az

életbe.

A fváros szegényházaira a proletárdiktatúra alatt nagy feladatok vártak, mert hiszen kommunista felfogás szerint a munkaképtelen öregeket kivétel nélkül mind ilyen intézetekben kellett
volna elhelyezni.
A fváros árvaházaiban a nevelés szempontjából a kommunista éra csaknem helyrehozlhatatlan károkat okozott, éppen ugy,
mint az iskolákban. Az árvaházi növendékek maguk közül direktóriumokat alakítottak a direktóriumi tagok egyik els kívánsága
volt az intézeti igazgatók eltávolítása; a kisebb növendékeket állandóan izgatták, miért is a tanitószemélyzet helyzetét is tarthatatlanná tették.
Egyik árvaházunkban a direktóriumi tagok izgatására éhségsztrájkot akartak rendezni, reggelijük elköltését meg is tagadták
és mivel az intézet igazgatója velük szemben erélyesen lépett föl,
•t a forradalmi törvényszéknél följelentették. Ugyanebben az árvaházban a házmester a tanítókat kívánta rávenni arra, hogy az
Igazgatót mozdítsák el és
ültessék a helyére.
A népélelmezés kérdésének kommunisfa értelemben való rhegoldása túlságos nagy feladat volt. Hozzá nem ért tanácskozó testületek vetettek föl mindenféle ujitó terveket, tényleg azonban
semmiféle ujitás nem történt.
Mindehhez még hozzá kell számitanunk azt az izgalmat s azt
az állandó zaklatást, amely a durvasággal végrehajtott ruha- és
fehérnemürekvirálás nyomán jeleíltkezett. A lfegyverek, majd a
ruha és fehérnem beszolgáltatásának ellenrzése cimén folytonosan ismétld s igen gyakran éjszakai órákban tartott házkutatások s az azokkal járó izgalmak kínszenvedéssé tették a polgárság
életét. Természetesen ezeken a elmeken tág tere nyílt a leggonoszabb egyéni vállalkozásoknak is, amelyeknek célja a fosztogatás,
;

t

a rablás volt.

A

lehetetlen

magasságba szöktetett cselédbérek

s

a legkülön-

bözbb irányú szertelen igények mellett a szakszervezetek vitték
a dönt szót abban, hogy tarthat-e a ''burzsuj" egyáltalán s ha
igen, tarthat-e vájjon egynél több cselédet.

Az 1919. év tavaszának els napján késn este kitört kommunizmussal a kormányzó hatalmat rögtön elfoglaló proletárdiktatúra a kerületi elöljáróságokon már másnap éreztette teljes' mértékben a hatását.
Volt kerületi elöljáróság, ahol a bizalmiférfiak a kerület elöljáróját már másnap megfosztották az állása hatalmától és helyébe az elülj árói székbe egy általuk kiválasztott hivatalnokot ül129

:

Ahol pedig ez meg nem történt, ott is az els órkban érezerszakának a szele és várható volt, hogy a
kerület elülj árój át a vezetésben föl fogják váltani a diktatúrának
megbizhatóbb emberei. Négy-öt nap múlva meg is jelentek a kerületi elülj áróságoknál a központi forradalmi tanács kiküldöttjei
a politikai meghizottak. Ezek is, kevés kivétellel, mind járt. abban
a széliemben vezették a kerület közigazgatását, ^mely szellem végigvonult a kerületi munkás- és katonatanácsok egész ideje alatt.
A politikai megbízottakat rövid egy heti mködésük után fölváltották a kerületi forradalmi munkás- és katonatanácsok. Április 1-én foglalták el a kerületi elülj áróságok épületeit és ezzel
mindjárt meg is kezdették a kerületek erszakos igazgatását.
A megalakult s kerületenként 20 tagból álló munkás- és katonatanácsok, megválasztván a maguk kebelébl az elnök-, alelnökés titkárból álló hármas direktóriumokat, vezették azután a legerszakosabb módon a kerületek igazgatását egészen a proletártettek.

het

volt a diktatúra

diktatúra bukásáig.

A

kerületi direktóriumok a legtöbb helyütt

lottak, de volt tagjai közt

munkásokból

ál

sok kommunista kishivatalnok ember,

sok olyan, ki állásából viselt dolgai folytán elzen elmozdittatott.
Maguk a munkástanácsok is javarészt munkásokból állottak, de
volt köztük ügyvéd, ügyvédjelölt, kommunista érzés különböz
is, köztük tanítónk is.
kishivatalnok, st sok

n

A kerületi tanácsok a népbiztosságoknak és központi forradalmi tanácsnak sem engedelmeskedtek mindenkor, ezeknek a
féltve rzött helyi
rendeleteit sem hajtották végre akkor, ha az az
hatalmukat csorbítani látszott. S ezért történt meg, hogy az egyes
kerületek igen sokszor egy és ugyanazon ügyben külön-külön boesájtottak ki rendeleteket és hirdetményeket.
A munkatanácsok tagjai, maguknak hatalmat és hatáskört
biztosítandó, a közigazgatásra az elülj áróságokon csoportokat állítottak fel, amelyéknek azután egy kis önállósággal vezetivé
lettek.

A

csoportok száma és ügyköre többször változott, míg végül
tiz kerületben tiz csoport volt.

majdnem egyformán mind a

A

vezetk tudatlanságának volt megfelel az ügyek elbírálása
igazságügynél
a proletáré volt az igazság a burzsujjal szemAz
ben, s a kihágásnál is aszerint szabatott ki a bírság vagy büntetés,
hogy proletár, vagy burzsuj volt-e a kihágó.
is.

Az igazságügyi csoportok egyike-másika a válásokba Ítélkezni hivatott bíróság megalakításáig a hatalma tudatában a
válni és újra házasodni akaró proletár ügyében is ítélkezni akart,
lévén kommunista fölfogás, hogy mindenki azzal éljen, akit szeret
és hagyja el azt a házasságot, amit már nem kíván.
Volt clpöhivatal, ahol százával állottak az apró javításokat
tömegek várták a kis járandóság
sorakoztak a lakásért, nyaralási,
vonalban
engedélyezését. Hosszú

kérk;

volt dohánykíutaló, ahol

utazási s

más értékesebb engedélyekért jövk. S

minden nap a vÖrös katonák
130

és vörös

rök

százával jöttek
a családi DÓtlék és mun-

kabérmegtérités engedélyezéseért. E.két járandóság, továbbá a
proletároknak adott nagyösszegíü segélyek és a közmveldési
csoport által engedélyezett propaganda-pénzek megsokszorozták a
tanácsköztársaság amúgy is mérhetetlen kiadásait.
A kiadások pedig ezek nélkül is tekintélyesek voltak, mert pl.
az egyik nagyobb kerületben a munkás- és katonatanács tagjainak
és alkalmazottainak munkat>ére a diktatúra alatt közel csekély
egymillió koronát emésztett fel. Ezenfelül pedig ugyanebben a kerületben a más kiadások meghaladták a hárommillió koronát.
Ebben a zrzavaros szervezetben dolgoztak a Munkástanácsok csoportjaikkal minden rendszer nélkül, teljesen ötletszerüleg.
De hogyan is lehetett volna rendszer egy teljes rendszertelenségben.

A diktatúra megdlte eltt egy vagy két nappal talán utolsó
ténykedése volt az egyik munkástanácsnak, hogy a tagjai és érdemesebb alkalmazottai részére három-háromezer koronás ellegeket engedélyezett, amit aztán a pénztár kulcsait
két tanácstag a régen rzött 188 darab ezresbankóból volt köteles kifizetni.
Hogy azután megdlt a diktatúra, legtöbbje visszafizette az elleget, de nem az általuk annyira ócsárolt kékpénzben, hanem csak
szovjetpénzben. így a 188 darab ezresbl csak 14 darah maradt a
pénztárban.
A munkástanácsok több tagja, érezvén a diktatúra végének
közeledtét, már napokkal elbb nem ment be a hivatalába, a diktatúra megdültével pedig valamennyien siettek elhagyni helyeiket,
dacára annak, hogy a diktatúrát követ munkáskormány a kiadott
proklamációjában felhivta a munkástanácsokat, hogy további rendelkezésig mindegyik végezze a kötelességét.
Ezzel a siets távozásukkal mutatták meg, hogy féltek az erszakos cselekedeteik következményeitl, s hogy maguk sem hitték
el sohasem, hogy az emberiség javát célzó eszméket szolgálták.

rz
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A

bolsevisták rémtettei
Irta

Pékár Gyula
miniszter, államtitkár

V.

kezemben újra.
de oly idegen, oly szokatlan: agyam
érzékem kába, ujjam gémberedett,
fásult és fáradt

Toll a
zsiibbadt,

.

.

—

vagyok, holtfáradt, mitl? a töprengéstl, tán az iszonyattól? nem
tudom, csak olyasmit érzek, hogy egy esztendei szakadatlan alvás
se tudna megpihentetni a rémek tavaszának, a halálok nyarának
e négyhónapos virrasztásától. Emészt napok, idegöl éjek, elfe^
ledhetjük-e ezeket valaha? Ágyba fekve, tágrameredt szemekkel
bámultunk az álmatlan sötétbe, ugy lestük az ablak alatt elmennydörg ''éjjeli autókat", vájjon megállanak-e ? Mert biztos, egészen
biztos, hogy eljön a perc, mikor az egyik, ily vadul száguldó gépkocsi meg fog állani a kapu eltt; tudjuk ezt elre, várjuk éjrl
éjre az elfogatást, hja, ilyen az élet a magyar chouan-ok, az ellen^
forradalmárok, az összeesküvk világában. Amit eddig sohse tudtunk történetileg rekonstruálni, átérezni, ime itt. az 1793-iki hirr
hedt f ra^ncia "Terreür" mert sohse uj a história és annak a Terreurnak édes testvére, és tán még szörnybb, a magyar bolsevista
Terror!
Várjuk, biztosra vesszük azt a percet, minden kész:
ott az ág}'- lábánál a fogság számára pakolt kis kézitáska és hetek
óta kész ez igy már, hozzá se nyulunk, csak épp az eleséget ujitja
benne napról napra gondos, szeret kéz. Jönnek, mennek az autók,
mázsás törpe kerekeik mennydörögve görögnek végig idegeinken
no most végre, mintha csak roham.késsel vágnák el, csakugyan
megáll a dübörg lárma a házunk alatt. Torz sivitás, a benzin visit, aztán az ajtó csapódik, itt a perc, hamar öltözzünl^
azt mondják a Lenin-fiu'k türelmetlenek. Jönnek már fel a lépcsn. Belépnek. Három alak, szúró szem zord maszkok; kéz a zseben, de á
revolver csak a zseb bels csücskét döfködi s nem kerül el. Nyugodtak, udvariasak: "az iró? Felkérjük, a Tanácsköztársaság nevében kövessen minket. Hová? A Parlamentbe. A Belügyi Népbiztosság Politikai Nyomozóhivatalába"
Furcsa nem bántanak.
;

.

.

.

;

.

Még nem. Mit

jelent ez? Érdekldéssel

.

.

:

néznek szét muzeumszerü

szobámban. Olykor összesúgnak, most az egyik hozzám hajlik s
ismétli, ahá... "egy autotitkolódzva sug valamit. Nem értem,
grammot!" Komikum ketyeg a legkomolyabb percek tik-takjában
is,
de komoly azért a pillanat. Az ember nem feledi el. Az órára
nézek. Félhárom. Messze rég történt ez, jóval Thermidor-julius
eltt még Messidor-juniusban, de ers lhetett a beidegzés; én azóta minden éjjel felébredek pont félháromkor ...
Messidor, Thermidor ... óh hogy ismétldik a történet és
nem különös-e, hogy a história legvérengzbb vérlázai, forradalmai, mind a vérforraló forró júliusra esnek? Ott az amerikai

—
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július 4-ke, a francia július 14-ke, ott a francia

Thermidor 8 (jú28) s végül itt a legutóbbi magyar dátum: augusztus 1. ez a
robespierri naptár szerint Thermidor 12-ike lenne, vagyis a magyar Kun-Rotoespierre csak négy nappal birta tovább "Incorruptible" francia testvérénél. Messidor, Thermidor
holnap már
Fructidor kezddik, vége a vörös végnek, de ha halaványultak is,
azért még mindig közöttünk szökdécselnek a vörös Todtentanz
maszkjai. És valljuk be, minden eddigi halálfarsangoknál félelmesebbek a magyar Lenin-jhónapok e kozákkéses, kézigránátos terror
alakosai. Amióta a világ áll, nem voltak még ily doktorai a testilelki kínzásnak, ily professzorai a kegyetlenségnek;
bizonyára
megnyernék azt a hírhedt dijat, melyet évszázadokkal ezeltt egy
mizanthrop spanyol grand tzött ki volt "uj gyötrésekre". Nem
álmodtak ily tudós halálmesterekrl se Rettenetes Iván (pedig
ugyan szakért volt), se a bázeli zord quattrocento freskófesti.
Mily naiv az szimpla kaszás Halálbácsijuk a Lenin-iskola modern
Halálának az emberirtó gyötrelemtára mellett! Akasztás, nyakazás, karóbahuzás, vizbefullasztás
megannyi vieux jeu, mennyivel elmésebbek a mi neo-modern színmvészeink találmányai: a
hesózással fszerezett élvenyuzás, a kihúzott nyelvnek az 07Ta való
felszögezése, a hírhedt vasabroncsn^k a homlokba, halántékba való
besrófolása, az éheztetéssel komplikált ker észtrefeszités, vagy az u.
n. "has-zsebek" tréfája, midn a pácienssel a kétoldalt felhasított
altest két tátongó sehnyilásába dugatják be a két kezét "hadd szorongassa ott benn a belek bugyéllárísát" , ahogy egják rünk, a
jámbor kievi orosz zsidó hóhér, Iczigovics szerette röhögve mondogatni. A Politikai Nyomozók hóhérjai ugyanis majd mind fanatikus orosz zsidók voltak én sokat beszéltem velük oroszul, fként
a göndöi'haju, göndörorru, mórstilü lábakon biceg Iczigovicscsal, ki, ha a szokásos másfél liter napi rumJ9,t megitta, szellemes
is tudott lenni. Ilyenkor kihúzta kozákkését s tréfából a szemünk
elótt zsonglirozott vele, mondván, igy kell a burzsuj szemét egy
kanyarításra kivenni "mint a magot a barackból" s ezt senki se
Szörny magyar Thermidor, igazán elmúltudja jobban nála
tál volna? És nekem igazán toll van a kezemben újra? Irhatok ismét? Nézem és ugy érzem, láthatatlan láncok hullnak le a pici
ujjongó érzés, de ahogy mártani akarok, egyszerre
szerszámról,
vérré lesz a tinta elttem. Vérré, mely óceánként szélesedik elém,
amelyben nemzeti létünk hajótörésének a roncsai úsznak. Meg
Drága baráti fejek, —- az
ezernyi hunyt szem csonkított fej
elsk, akiket meglátok a Hollánok. Návay, Fery Oszkár ... És a
mártír-emléfelszabaduló, szerény toll els baráti kézvonása az
lius

,

.

.

k

.

.

.

;

.

.

.

—

.

.

.

:

küknek

szóljon.

Ott történt a börtönné lett Parlamentben. Ott voltam együtt
a Hollánok s Návay Lajos gyilkosaival s ott sakkoztam napokon át
régi jó barátommal, a nagysziv és nemeslelk, törhetetlen magyar csendr altábomagygyal, Fery Oszkárral. Elmondom, amit
elmondhatok. Engem az után a fentebb említett elfogatás után zöld
tolvajautón a hajnali derengésíben csakugyan a Parlament minisz-
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téri feljáratá elé vitték. Nyilt

borzalmas alak

az ajtó:

tiz

zsákmányralesö, ugrásra

a lépcs sárosrataposott biborsznyegén,
részint klasszikus fekete brkabátos és brnadrágos Lenin-fiuk
(egy kézigránát ell a mellszijba tzve, két másik oldalt a csip
fölé), részint rongyos, állig fegyveres civil csirkefogók, de mind
olyanok, amilyenekhez fogható degenerált szörny-karrikaturákat
csak a Goya ''Caprichos" és "Des<istros"-a.\humáh&n, vagy a Lionardo oxfordi rajzkönyvének a Judás-tanulmányai közt láthat az
ember. Mily gyojrsak a késvillanásu szemek! nézik, latolják az érkez "árut", a "feldolgozandó anyagot" egyik röhögve teszi a vállamra a kezét,
no most! levisznek-e a pincébe? Jól tudom, ott
vannak a mennyezetig vérrel frecskelt kinzókamarák, ott nyúznak,
csonkítanak, akasztanak, ott kötik ki a melegitcsövön átvetett
kötélre nyolc órahosszat a vallatandókat s ütik a védtelen arcát,
testét Mkacsökkel, bottal, vizes kötéllel {ez a legfájdalmasabb) és
kaucsukbuzogánynyal. De vannak ott aztán apró szögecskék is,
kész^

—

áll

;

—

melyeket Borisék, Ozserovicsék és Iczigovicsék fortélyos ügyességgel tudnak a "vizsgálati foglyok" körmei alá verni,
ott van tán
az a Szamuely -pátenssel jelzett két acélcsápu buzogány is, melylyet

—

egyszerre lehet kiszúrni a makacs burzsujnak mind a két szemét
Persze fáj az ilyesmi s a "gyáva burzsuj" esetleg ordit, no de kifognak rajta Bonyhády és Radványi nyomozóék: a kinzópincék
szelelablakai eltt (ott a parlamenti flépcs oroszlánja táján)
állandóan egy automobil áll az országháznak hatalmas sötét falánál s ha a kinzottak ordítása nagyon felhallatszik, a röhög soffr
menten töffögni kezd s teljes ervel berfegteti a gépét
Mondom, vállamon volt már az egyik orosz hóhér keze, de aztán csalódottan eresztett el: "etot nyet?" (Ez nem?) Szóval, nem vittek le.
Fellélegzettem, íme máris nyerek egy stációt A földszint ugyanis
enyhülés a pincéhez képest, a harmadik fokozat pedig, a képviselházi büffétömlöc, ez már valóságos mennyország. Itt dereng a kínzástól való szabadulás, st egyáltalán a szabadulás sugara; innen
már rövidesen forradalmi törvényszék elé kerül az ember s akit a
büfféig el nem tesznek láb alól, remélheti, hogy a törvényszéktl
is hamarosan megmenekül. Kap ugyan esetleg valami tréfás "életfogytiglant", de. ezt még zord gazdánk, a Balzac4ioz méltó regényhs, a szép Cserny se veszi komolyan ...
.

.

.

.

!

>

—

bevittek a földszinti parlamenti tárgyalóbizottTovább hát
ságok traktusába. Megállok, vémyom a mosdó eltt: "semmi, ezt
nem mi csináltuk", mosolyog egy jókép székely Lenin-fiu, "ezt
egy buta burzsuj maga csinálta; pár órával ezeltt fel akarta
vágni a nyakereit. ." (Akkor még nem tudtam, de utólag értesülésemre jutott, hogy ez az öngyilkosjelölt a mi összeesküvési bnügyünk egyik tagja, Weisz István miniszteri fogalmazó volt.)
Balra a Cserny vallatószobái (ugy mondják, itt vacsorált egyszer
szólóban a hires halálmester s midn egyik detektivje jóétvágyat
kinyitotta a szomszéd ajtót s igy szólt "Köszönöm,
kivánt neki,
van étvágy, mert ma húst kapok és nézze csak, elég húst, hahaha"
Balra
s az ajtó homályából valóban öt hulla képe sáppadt el!)
.

:

—
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Csemy, jobbra a

bizottsági terem, mely börtön és laktanya egyMelankolikus érzések,
hány kultuszjavaslatot referáltam én itt s most már név se vagyok többé, csak szám, a húsz nyomorult cselédágy közül a "8"-ik numerus. Ám hamar felvisznek.
Kjhallgatás! Elegáns, magas szke Lenin-fiu vallat; (ki végeztetésénél ismertem rá: Bonyihády volt.) "vádbiztos?" azt hiszem,
igen de honnan az ördögbl is ismerem én ezt a "kérem* ássan"ozó
ez a "vádbiztos elvtárs" ,ott
alakot? Persze az Angol Parkból,
volt öröm- és hintáslegény, illetleg parketf iu, ha ugy tetszik, táncVissza a rövid vallatás után, az az orosz, aki a vállamra
mester
tette volt a kezét, megint elém áll; "hát még se?" Fejét csóválja,
én pedig leülök egy székre, mert megtiltották, nem szabad lefeküdnöm. Félórák, órák
lassan, bágyadtan virrad a kaszárnyateremben s a szemfedfény a sápadt arcokra esik. Kik ezek? Egy
Lenin, egy fogoíy kiki mellett a maga hóhérja, de mily elváltozottak az arcok! Alig ismerek rá Samassa miniszterre, héá, az ott
Okolicsányi Zoltán lenne? És amaz amott nem Ulain Feri? Most
besiet egy orosz zsidó hóhér és zsargonban költögeti a No 15-öt.
Egy tizennégy éves csöpp zsidó gnóm kel fel s pillanat alatt csukaszürkébe búvik két óriás revolvert csúsztat a zsebébe s kisiklik
az ajtón, ez a hires Pacsi, a Cserny-csoport "házi viperája", a leg«
veszedelmesebb kém és nyomozó, ki ajtók, függönyök mögül, vagy
autóülések alól lesi ki a burzsujok titkait s százszámra vitte már
kés alá az áldozatokat. Viiszik most is fontos ügyben látom az ajtó
résén át, egy pakolóládába bujtatják be, már görgetik is kifelé azt
Valaki
Csend újra. Megfordulok. Ez a köhécselés?
a ládát
felül. Arca négerfekete, orra zúzott, ajka véres, rám néz, de nem
szól, mert itt a földszinten nem szabad beszélni, csak bólogat, Jézusom, ez az agybafbevert Kovacsics Dezs barátunk, miniszteri
Az orosz
osztálytanácsos, kit négyóráig gyötörtek kikötötten.
zsidó hóhérok kievi szokás szerint szíjjal csapták a meztelen hasát, gyomrát, ugy hogy két nap alatt öt kilót vesztett. Mellette hortyog a hóhérja a szomszéd ágyon. Baromi kegyetlen arc, most felébred, ásit és oroszul szól ki. Bejön egy másik muszka, felel
neki "podjomtye^' (menjünk) s felolvassa az Okolicsányi, a Samassa s az én nevemet. Fellélegzünk, indulunk visznek a paradicsomba, a büffébe. Megyünk a képviselház néma folj^osóin s én
a röhögve, fesztelenül beszél két oroszra figyelek. "Te' és az a
fiatal burzsuj (Szörtesy József) még se vall?" "Nem bizony, pedig már (vig röhögés) levágott ujjakat, orrokat, füleket, nyelveket és egyéb testrészeket raktunk gamirungnak köréje... No aztán vért hányt, hát le kellett akasztani s orvost kellett hivni. Most
gyógyitjuk. Ha meggyógyul, folytatjuk"

—

szeürre.

;

—

.

.

.

.

.

.

;

;

;

.

.

.

.

.

.

;

.

Én

.

.

csak hallgatom. Közben töf-töf alattunk, hopp, bizton ismét kínoznak valakit odalent. Megállok. A muszka fiuk összenéznek s röhögve csörgetik a zsebükben dagadó tojásgránátokat.
Tréfálva lökdösik egymást egyik egy ezüst Mária-medáliás aranyláncocskát ránt ki a brkabátból, rámnéz "verdammter Christ!"
láts tovább kacag. Én nem tudom, de mintha a Dezs nyakában
,

;

:
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tam volna ezt a Mária láncocskát
nek-e össze, de zsargonos muszka
.

.

.

!

Nem

tudom, e felett veszszavukból csakhamar a

"Hollán" szót^allom ki.
Pozvoitye
kezdem
ott voltak maguk?
Sunyi mosoly. Nem tudják, titkolódzanak-e, vagy' inkább dicsekedjenek:
Tudjuk, tudjuk.
Az elején volt, áprilisban. Ketten voltak.

—

—

—

— Igen, ketten.
— Na hát akkor még ügyetlenek voltunk. És féltünk Cserny.

.

tl. El kellett valakit pusztítani. Ott a hidnál szálltunk le s mig
az els pillérig vittük ket, három helyt törtük össze a fiatalabbnak a két lábszárát. Aztán felültettük a gránitra, arccal kifelé. És
sorsot húztunk, ki lj je hátba. Durr Nagyot esett, akár egy zsák
hahaiha
!

.

.

.

.

Szegény jó Sándor barátom, rá, az
ders egyéniségére gondolok, de nem nagyon érek rá érzékenykedni : a hozzánk csatlakozó
uj foglyok közt álrabok, agent provocateurök vannak, kikre vigyázni
rembe,

Belépünk a magyar várfestményekkel ékes büffétekgj sorakozik itt a falak cimeres faburkolata
alatt s a hatvannégy kolléga szeretettel üdvözöl bennünket. Hatvannégy ellenforradalmár, kik összeesküvésük szerint mind per
"tolnai 5," "sashalmi 11," "ceglédi 8," "vasutas 16," "vendégli 7"
kell.

— hatvan

kerülnek lajstromba. Épp "törvényesdit" játszanak.
érdeakár csak az 1793-iki Conciergerieben, a magyar chouanok
is azzal mulatnak, hogy tréfára fordítják a mai Fouquier-Tinvillek
szörny szereplését. Minden ismétldik
Fogadok, a derék falusi
gazda, a rengeteg bajuszú, magyar kurtanemes, a dunántúli Dávid
bácsi sohse olvasta a guillotine-memoire-okat s ime mégis ugyanarra az ötletre jut, mint a nagy forradalom marquisjai. Nagy apparátussal játsza a bíráskodás komédiáját egy be nem avatott,
retteg uj fogolytárs eltt, ki reszketve ül a vádlottak székén a
dörg vádbiztosok eltt s szemlátomást egyre végzetesebben gabalyodik bele a vallomásába. Sir már.
no épp idejében érkezünk,
harsogó kacaj tériti magához a szerencsétlent. Megölelem Fery
Oszkárt, meg Tolnay Kornélt, oly jól esik egymásnak panaszkodni
Kornél vállat von s nevet, de Oszkár arca gondteli.
fítb.

.

kes ez

.

!

.

—

.

.

.

.

— No mi Oszkár? Tán lent
a pincében?
— Lenn bizony,
Három napig.
— Bántottak?
— Nem épp. De
már a sz^kállamhoz kapták.
— Eh —
közbe Kornél — meglásd, innen már hamar
baj,

te is

voltál

pajtás.
kicsit

szól

kiszabadulunk.

Oszkár csak a fejét rázza:

\

— És ha kiszabadulok meglássátok, az én ügyem akkor se
befejezve. Meglássátok, jön még valami utána.
— Ugyan már!
Az altábornagy a terrasz ajtajából a Dunára néz
— Nagyon utaznak rám.
is,

lesz

.

Azzal elfordul
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Borhy

ezredessel sétál tovább.

.

Suttogva tár-

:

: :

.

!

!

—

gyalják bünpörük eshetségeit. Én körülnézek,
hohó, hisz itt
is vannak közöttünk. A tolnatamási összeesküv, a kis Göllner
hadnagy, felvilágosit

nk

—

Ezzel a három emberrel nem érintkezünk. A férfi nem más,
mint a hirhedt Annucskay András, alias Tóth Béla, alias Bán József, de mi a rabnak koppasztott gorillafeje után csak "Lombroso"nak, vagy *Titavar'-nak hivjuk. Ez a Pitaval négy évet ült Vácon,
mint rablógyilkos s ezzel a kvalifikációval a Vágó népbiztos titkárává lett, st egy adott pillanatban már a Dunántúl teljhatalmú
diktátorává tolta fel magát. Neje, az a pisze, vastag asszonya Sári
Etel, hirhedt zsebtolvaj
s Annucskay vele mködött a makói
vérfürdnél. Tizennégy milliót loptak itt; a pénz eítünt a kezükön,
elbb azonban az a másik csinoska n, a fitos Strasznoffné (a hirhedt nemzetközi szélhámos "neje") ellopott tlük 2.200.000 koronát... így jutottak közénk, politikai bnösök közé (?!). Ott jön
már Pitaval, mindjárt bemutatkozik... Mert nagyon tartanak az
etikettre. Strasznoffné mindenáron elnökölni akar a mi pilseni
sörcsarnokbeli ebédeinken ...
S hol vacsorálunk?
Itt az Országház-kávéházban. Indulunk is már.
Tessék,
bátyám.
Négyes sorba állunk. Én balra ell vagyok a flügelmann,
mellettem Tolnay Kornél, rajta tul Perényi Zsigmond barátom,
mellette a szegény, töpreng Fery Oszkár. Mögöttünk Samassa,

n

—

-

—

.

.

Borhy, Szopkó, Menkina alezredes.
Ki, ki! Megyünk az Országház oroszlánjai eltt; a kommunista ifjúság zajongva türelmetlenkedik: "hát még se lesz kivégzés?" No jön a vörösek csapata, hoznak valakit. Férifi? Nem, tán épp n. A lépcsk gránitján fehér
pettyek látszanak, a tegnapi kivégzés golyóinak a nyoma
"Razdva!" (Egy-kett!) üvöltenek a hóhérok s még pár kellemetlenebb
.

.

.

.

.

muszka szót süvöltenek felénk. Megyünk. Ell Iczigovics, oldalt
két orosz és hátrább két vörös magyar hóhér,
a csöndesebb
közönség megáll. Többen leveszik a kalapjukat, páran sirnak. S én

—

tisztán hallom a szót

—

Nézzétek, orosz zsidó hóhérokkal kisértetik a magyar hazafiakat
Holdas éj.
büffé a maga fenséges, gót ablakaival ugy fest,
mint valami operai elbvölt lovagterem.
sugárkévék ezüst pora
fehérre tisztítja a szennyes nyoszolyákat. Sóhaj a szomszédból. Én
!

A

A

felülök.

— Még
Oszkár? Ne töprengj már.
— Nagyon utaznak rám, pajtás.
se alszol,

.

Csend. De ersen, egyre érsebben porzik a sok megtör holdsugár s a szegény rabok nyugtalankodni kezdenek. Nyögések, fojtott szavak; látom, a közénk spékelt álfoglyok már szintén felülnek
s figyelnek, ki mit árul el álmában a titkaiból ? Egyszerre egy éles
kiáltás. Borhy csendrezredes álmodik

—

Ne, ne bántsatok, megvallom.
Meghalok, de nem vallom be Üss, fáj
.

!

.

.

Várjatok.
Nem,
jaj Hallgatok
.

.

.

.

még

se

!
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Hamar, hamar, odafutunk,
magadat."
gyúl ki

.

A

felrázzuk. "Vigyázz, el ne áruld
negyedik ágynál egy tolvaj lámpás villanykévécskéje

.

— Nézd, Oszkár, az a gazfickó már megint
A

Künn a terraszon
bércnek a kékl

nappalok dersebbek.

mi szivesen álmodjuk

s

ir.

.

velencei a hangulat

János-hegyet. Sakk
a divat; én könyörtelenül viaskodom jó Perényi barátommal, de
most végre Oszkárral ülök le. Oly szórakozott.
Hová gondolsz?
körülnéz
friaiili

—
— Csakhogy elment a
ez az Annucskay.
— Ott beszél Dávid bácsiékkal. Hallgassuk csak. Hova
S tisztán halljuk a Pitaval-szömy szavát:
— .hát
senki más, csak én egymagam
ez

gibic,

lett?

.

.

igenis, ezzel

.

dicse-

kedhetem!

A

Felkelünk.
csattogó állkapcsu gorillafej ádázul bólogat a
felhúzott alattomos válak közül,
a hang rekedt
Igenis, én voltam az én ásattam meg Návay Lajossal a sírját és én lttem le, én, én, én Én és nem az a hitvány Vogl
Ki ez a Vogl? Nem tudjuk. De sakkozni sem tudunk többé.

—

—

:

!

Oszkár

fellöki

— No

lesz

:

.

könyökével a királyát

matt Szegény Návay Lajos És emlékezz a szavamra
!

!

még több Návay Lajos
Lett,

.

maga.

A

is

daliás,

szabadult, de hiába. Jött
muely kétezres listáján,

kemény Fery Oszkár. Igaza

volt: ki-

még valami utána,
állt elsnek
t még sikerült éltenni láb alól.

a Szais el-

—

ment Návay s a Hollánok után. Édes Oszkárom, Isten veled,
a
magyar Thermidor már csukódó kapujára utolsónak a te mártirvéred freccsen
*

Kik voltak és honnan jöttek azok az emberek, akiket a proletárdiktatúra kikiáltása elhívott a mélységekbl s akik négy és fél
hónapon keresztül a legrettentbb gazságokat követték el Magyarországon?
felé özönlött már a háború
háború végén valóságos banditaközpont lett a
fvárosból. A pályaudvarok környékén és a sötét külvárosokban
katonaszökevények százai bujkáltak, a galiciai gettók söpredéke
barátságos fogadtatásra talált már korábban itt letelepedett honfitársaiknál s az Oroszországból a bolsevizmustól megfertzött hadifoglyaink is hazatérve, nagyrészt Budapesten várták a biztosa*
bekövetkezend forradalmat. A Károlyi-forradalom csakhamar lehetvé tette mindezen elemek érvényesülését s nemsokára a rengeteg leszerelt és munkanélküli forradalmárral megszaporodva,
kitn barátokra talált tömegeikben Kun Béla és néhány társa,
kik kész tervekkél és rengeteg pénzzel érkeztek haza Oroszország-

Az egész ország szemetje Budapest

alatt s különösen a

ból.

'
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— hogy a
,

A

Károlyi- és

késbb a Berinkey-kormány,

politikai

—

meg ne sértessék
a végletekig engedékeny és gyönge volt' a kommunista agitációval szemben.
polgári pártoknak és vezéreinek szervezetlensége és gyöngesége, a kormány akkori szociáldemokrata tagjainak ingadozása,
kétszinüsége, ijedtsége és árulása szabadította rá a gyönyör és
szabadság, mint forradalmi vivmány

A

vereségében is nagy Magyarországra ezt a vörös söpredéket, kik
aztán a diktatúra ezerféle uj hivatalában helyezkedtek el, aranyat,
pénzt és vért facsarva irtózatos mohósággal a halottá dermedt
burzsoá társadalomból.

Március 21-ének éjszakáján még közönséges fosztogatók, betörk és rablók voltak ezek az emberek, akik néhány nap múlva
már mint politikai és egyéb megbízottak rohantak a gazdagoktól
elrablott automobilokon.

A

polgárság ijedten nézte ezeknek a
és faragatlan embereknek dzsöl felvonulását a városba és reszketve, kétségbeesve három nevet kezdett

szörny külsej, durva
megtanulni

:

"Szamuely, Korvin (Klein) Ottó és Cserny."

Szamuely és Korvin-Klein Ottó: két degenerált, vérbajjal fertzött zsidóvallásu, mindenre kész és mindenre kapható nyomorult
és Cserny: egy keresztény, vad betyár, ki tengerész-forradalmár
volt, félmüveit, zabolázatlan s végre az évekig tartó háborús fegyelem halotti torán megittasodik a népbiztosok testrparancsnoki
méltóságától ime ez a három ember lett a burzsoák réme négy és
félhónapon keresztül. Elttük és utánuk a többi söpredék sorako:

zott feletteseik, akik részben irányították gaztetteiket,

részben
szemet hunytak fölöttük és alantasaik, akik közönséges rablógyilkosságaikat a proletárság dics küzdelmének, erélyes és nagyszer
harcának minsítették.

Egészen különös, érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy
hogyan tapsolhatott a munkásság ezeknek a szörnyeknek, akik
autón, repülgépen, táviródróton halált hordoztak szerte az országban s a demarkációs vonalakon belül végigakasztották egész Magyarországot.

A

kezdetlegeSzamuely az ellenforradalmak elfojtó hse volt.
sen és gyöngén szervezett helyi ellenforradalmakat verte le, akként, hogy túlervel jelent meg a' helyszínen s néhány akasztott
ember jelezte az illet város vagy falu fterén, hogy Szamuely elvtárs ottjárt látogatóban. Sin-autón, szalonkocsiban ós különvonaton járt, ez utóbbit egyszeren "akasztó-vonatnak" keresztelték el
s ezzel a vonattal rándultak le pribékjei többek közt Makóra is,
honnan Návay Lajost, a képviselház volt alelnökét is elhurcolták
miután saját
túsznak, aztán Pestre jövet egy közbees állomáson
agyonltték.
sir ját elbb megásatták vele

—

—

Ahova ez az akasztóvonat befutott, rémülten menekült polgár,
munkás, ellenforradalmár és jobbérzésü szocialista egyaránt,
nem volt akkor menekvés senki számára, véletlenek döntöttek élet
katonatisztet, polgárt, paés halál felett. Szolnokon 57 embert
Kalocsán 19-et, Kapuvárott 7-et, Dunaparasztot és gyereket,
ta jon 62-ót, Dömösön 9-e't akasztott a halál vonat parancsnoka és

—

—

—
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száma azoknak a helységeknek és városoknak, ahol Szamuely Tibor meg nem tizedelte volna a becsületes és munkás magyarságot. Válogatott höhérgárda kisérte, akik válogatott kinzásokkal, röhögve és kárörvend káromkodások közt végezték ki ál-

se szeri se

A

dozataikat, a forradalmi törvényszék halálraítéltjeit.
forradalmi törvényszék ezeken a kirándulásokon "rögtönitél törvényszék"
volt s egyetlen tagja minden alkalommal maga Szamuely. Néha,

ha már megunta

ezt a formát: vésztörvényszéket alakított esküdvésztörvényszék elnöke ugyancsak maga volt, esküdtjyei
a kíséretében lév Lenin-fiuk. így volt ez például Kalocsán is, hol
az ottani törvényszék termében tizenkilenc halálos Ítéletet mondott ki gyors egymásutánban, minden megokolás, vagy hosszabb
tékkel.

A

kihallgatás nélkül.

Könny pózban állott a birói emelvény eltt, félkarjával a
katedrára támaszkodva és cigarettázva. Igen vidám hangulatban
volt, gúnyolódott és vicceldött a deliquensekkel, akiket egymásután vezettek eléje. Egy görböhátu paraszt állott eltte.
Na, maga elvtárs, mit csinált?
Én kérem, tekintetes ur, nem csináltam semmit, a többlek
kényszeritettek rá, hogy velük menjek.
Szamuely elnevette magát és intett az esküdtek padja felé.
Vigyétek!
Két Lenin-fiu ellépett a padokból, megragadták a parasztot,"
de Szamuely utánuk szólt
Ennek megkegyelmezek, mert nyomorék ember, ne akaszszátok fel, hanem
ljjétek fbe.

—
—

—

—

—

A

Leninek elhurcolták a parasztot és pár pillanat múlva lövések dördültek a törvényszék udvarán, hol a rögtönzött akasztófákon már sorjában, némán, üveges szemekkel himbálództak a megcsonkított és összevert korábbi elitéltek hullái
Kapuvárra kétszáz terroristával rándult le Szamuely, mikor
.

'

.

a dunántúli ellenforradalmak diktátori elnyoniója volt. .A terroristák hajításra kész kézigránátokkal vonultak be a faluba, közrefogva vezérüket. A vendégl eltt megállt Szamuely és bekiáltott
Jöjjön ki a vendégls
felelte ijedt alázatossággal a
Itt vagyok, kérem szépen,
szegény ember.
mondta kurtán Szamuely.
Menjen a fa alá,

—
—
—

—

—

Végigjárta a futcát s az utc^ minden fája alá egy-egy elitéltet állított, akiket aztán rövid id múlva hóhérai ugy akasztottak
fel, hogy saját maguknak kellett kirugniok a zsámolyt a lábuk alól.

Ez

volt az akasztóvonat útja

Magyarországon.

Munka után aztán nekilátott a sötétlelkü gyilkosfiu gárdája a
rablásnak. Sarcot vetettek a városra, vagy falura "kék pénzben,"
vagy élelmiszerben, amit halálbüntetés terhe alatt mindenkinek be
kellett szolgáltatni. Egy másik csapat "vörös" ezalatt a "túszokat"
szedte össze, akiket aztán Pestre szállítottak, de bizony sokszor
megesett, hogy lerészegedve már a vonaton összeszurkálták ket s
egyszeren kihajították a haldoklókat a kocsiablakon. A hazatér
'
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akasztó-vonat vaggonszám hurcolta magával a vidéken összerabolt
holmit, ékszert, pénzt, hort és élelmiszert, marakodó osztozkodás,
ittas lárma, duhaj énekszó és mocskos káromkodás hangja töltötte
meg a gyönyör elsosztályu Pullman-kocsikat s a szántóvet paraszt keresztet vetve megborzongott az alkonyatban, mikor földjén
az orditó, énekl, kivilágított halálvonát dübörögve, füstöt okádva,
véres kezekkel keresztülrohant

.

.

.

Szolnokon a felakasztottak hozzátartozóinak Szamuely parancsára végig kellett haladniok az akasztófák eltt, számtalan esetben akasztás eltt a hóhérok magánkedvtelésbl kitolták az áldozatok szem ét,, összeszurkálták testüket, utolsó perceiket rült kínzásokkal gyötörték meg. Egy Telek Ilona nevezet orvosn kisérte
rendesen a gyilkos csapatot, hivatalos minségben, a bekövetkezend halálesetek megállapítása céljából. Ez a teljesen abnormis,
férfias külsej n, kinek arcát és mellét ers szrözet borította,
leírhatatlan dolgokat müveit a kivégzettekkel. Szamuely és a köréje
csoportosult válogatott gazemberek, gyilkosok és haramiák az áldott magyar vidék legderekabb] aínak ezreit pusztították ki s ebben
a rettenetes munkájukban a diktatúra jobbérzésü harcosai, sem
az egyre csak fellobbanó, de hírtelen kíalvó ellenforradalmak, sem
az ántánt-missziók ismétld jegyzékei nem akadályozhatták meg

ket.

A triumvirátus másik tagja Korvin (Klein) Ottó, a belügyi
népbiztosság politikai nyomozó-osztályának vezetje volt. ö nem
vérengzett közvetlenül
legfeljebb egy-két vidéki kirándulás vérfürdjében vett részt személyesen
ellenben sunyin, gyáván, mások mögé lapulva, alant?i£aíra hárítva a felelsséget, gyilkoltatta
le kiszemelt áldozatait. Fery Oszkár, Borhy, Menkina csendrtörzstisztek, a két Hollán meggyilkolása az
lelkét terheli, állandóan listákat készített, túszokat fogatott össze, kémnket tartott,
akik behatolva a polgári társadalomba, fogságába juttatták azokat,
akik vigyázatlanok voltak és könnyelmek. Titkos utasításai, melyeket alantasaínak
a terroristák vezérének, a vörös rség
parancsnokaínak, vallatóínak és nyomozóínak adott,
épp oly
kegyetlenek voltak, mint Szamuely véres és borzalmas cselekedetei.
A frendiházban székel "belügyi politikai nyomozó osztály" az
lelkét terheli a
rendelkezése alatt állott s jóformán teljesen az
május 2-iki túszok listájának összeállítása is. Borzalmas éj volt az
Budapesten, a teherautók szünet nélkül szállították az ágyaikból
kirángatott polgárság legjobbjainak százait, akiket összezsúfolva,
.szennyes cellákban, egymás hegyén-hátán zártak össze, anélkül,
hogy csak egy is .valami bnt követett volna el tényleg a diktatúra
ellen. A Markó-utcai törvényszék eltt nagy tömeg cscselék táborozott fáklyafénynél, polgári ruhás proletárok fegyverrel és derekukra övezett patrontáskával üvöltöztek az elcsarnokban, ha egyegy ujabb szállítmány érkezett s minduntalan megjelent közöttük
László Jen, a f vádbiztos, bort és szivart osztva szét a söpredéknek. A tábori konyihák szakadatlan fzték az ételeket és hajnalig
tartott a majdnem népünnep jelleg vidám virrasztás, melynek

—

—

—

—
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során fenyeget üvöltés, gúny és szitok köszöntötte a szuronyos
és kézigránátos terroristák kíséretében érkez uj és uj áldozatokat.
Minden emberi idegzet egy évet öregedett és romlott akkor éjjel
Budapesten.

Ezen az éjszakán kezddött az a kálvária, mely a Markó-Utcai
törvényszék celláiba bezsúfolt ártatlanok életében sötét és kegyetlen emlék lesz mindhalálig. A vasrácsok között, hol egy puskacs
rémlett be tétován és "ljj a kutyák közé!" hangzott fel kívülrl*,
hol egy rohamkés villant meg az ajtónyilásban. Az udvarról fegyverropogás csattant fel, aztán kinyílott az ajtó és véres zsebkendvel jött be néhány elvtárs a foglyok közé.

—

—

Azokkal már végeztünk, reggel majd ti jöttök sorra!
mondták kegyetlen röhögéssel és tényleg mindenki biztosra vette
azokban az órákban, hogy a holnap reggel "utolsó" reggel lesz

mindnyájunknak.
A cellák rei válogatottan kegyetlen gazemberek voltak.
Minduntalan sorba állították, megszámolták a foglyokat
-— Holnap lesz a kivégzés
mondogatták egymás közt.
Elhalasztjuk az akasztást, mert ugy rendelték, hogy agyon
kell lni a burzsuj kutyát,
ilyen és ehhez hasonló kijelentések
!

—

—

—

vigasztalták a foglyokat. Ételnek moslékot adtak nekik, piszkos
csajkában, mágnások, írók, képviselk és bankigazgatók dideregve,
étlen-^zomjan, összezsúfolva, megrémítve és agyongyötörve,
hozzátartozóik pedig félrülten az ijedtségtl és bizonytalanságtól,
kétség'beesve virrasztottak az éjszakában.

—

Korvin (Klein) Ottóval a diktatúra bukása után a gyjtfogház egyik cellájában találkoztam. A púpos és halott-sápadt ember
a rab-ágyon feküdt, púpját mélyen a párnába ásva és izzó gylölettel tekintve rám, mikor a cellába beléptem. Szemei szúrósak és gonoszak voltak, pillantása sötét, cinikus és hátborzongató, rjöngött örömében ez a beteg, törpe és nyomorék ember, mikor akkor
éjjel Budapesten ismeretlen szenvedések felé indultak legjobbjaink
és a két Hollán már kicsavart végtagokkal, orvul agyonlve s a
Lánchídról gyilkosaiktól a Dunába lökve, halottan és némán úszott
!e a fekete vízen. Minden emberi gonoszság sötét tüze ott villogott
a Klein Ottó szemében, mikor rámtekintett s minden emberi gonoszság eszembe jutott, mikor rápillantottam.

Ez az ember volt a titkos mozgatója a fvárosban titkon és
banditáknak, ez volt a titkos halálraitélje a gyagonoszul
nútlan polgárnak, ez volt sötét kutatója, réme, veszedelme az ellenforradalmi szervezkedéseknek. Ez volt az, ki tolvajnyelven, zsidó
j argonban irt utasításokat alantas gyilkos közegeinek a foglyokat
kisér aktákra, ez volt állandó titkos összeköttetésben Cserny vei
és a vörös rség hírhedt rablóyezéreível Schön Gáborral, Jancsikkal, Juhászszal stb.

mköd

:

Különösen Csernynek adott sok munkát Klein Ottó s itt meg
emlékeznünk Csernyrl és gárdájáról: a Lenin-fiukról, akik
közvetlen elköveti voltak mindannak a kegyetlenkedésnek és
kell
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éryilkosságnak, amely a diktatúra alatt Budapesten és a vidéken
rémületbe kergette az egész lakosságot,

Cserny már a diktatúra eltt szervezett Kun Béla anyagi sekommunista tengerész-századot. Ez a titkos szervezkedés a kommunisták uralomra jutása pillanatában vált nyilvánossá, Cserny százada volt magja a Lenin-fiuk csapatának, kik
mindjárt az els pillanatokban összeralboltak vagy 25 gépkocsit,
elfoglalták az oktogon-téri Batthyány-palotát, megrakták munícióval, élelemmel, kapuja elé gépfegyvert és aknavett állítottak,
szóval ottionosan és kedélyesen berendezkedtek a fváros kells

gítségével egy

—

közepén.
A palota eltt állandóan táboroztak elállítatlan motorral a
gépkocsik, egy-egy népbiztosi telefonüzenetre négy-öt legény
autóra kapott s mikor visszatértek: rendesen valamely ismert
"burzsuj" kuporgott a kézigráná-tos gazemberek foglyaként az
automobilban. Budapest a legfantasztikusabb mende-mondákkal
volt tele a Lenin-fiuk gazságaíról s ma már tudjuk, hogy minden
mende-mondának volt alapja s hogy a Lenin-fiuk gaztettei, kegyetlenségei és gyilkosságai túlhaladtak minden emberi fantáziát.

Fekete brkabátban, dus fegyverzettel, hivalkodva jártak kamajd késbb az általuk rizett Szovjet-ház és a parlament eltt. Nagyrészük szibériai orosz volt, de akadt közöttük
minden foglalkozásbeli, hivatásos gyilkos, rovott multu betör leginkább. Cserny nagy tekintélyt tartott közöttük s némi romantikus
lendülettel játszotta a forradalmi vezért, de mikor elfogatása után
lekopott róla a vörös és hamis máz:. is torsainak közönséges gonosztév színvonalára sülyedt, legfeljebb vallomásában, beismerésében és halálában volt bátrabb és félfíasabb, mint társai.
A Lenin-fiuk fegyver- és élelmiszer kutatás ürügye alatt gyakran járták rabolni a polgárokhoz. Egy helyen egy mérnököt és
feleségét ágyban ltték agyon, mikor a mérnök tiltakozni próbált
az erszak ellen. Az általuk elfogott politikai bnösöket a legvadabb kegyetlenségek közt igyekeztek vallomásra birni, a cikk elején
szárnyájuk,

említett szörnységek korántsem mende-mondák, hanem való igazságok. Ha egy-egy osztaguk vidékre rándult, teljesen fékezhetetlenek voltak. Egyik faluban megtörtént, hogy az ellenkez parasztot felakasztották, feleségével az akasztás után halotti tort készít-

tettek s az asszonyt is odakényszeritették a lakomához. Vacsora
uán az asszonyt is felakasztották, gyermeke szemeláttára s végül a
gyermeket is kivégezték.

A Batthyány-palota és a parlament pincéjében a legraffináltabb és a legszörnybb kegyetlenkedéseket követték el a foglyokon,
akik félholtan kerültek ki kezeik alól s gyötrelmeik közt olyan dolgokat is vallottak, amit soha eszük ágában seiii volt elkövetni. A
Lenin-fiuk naponta kapták friss foglyokat a vörös rségtl, vagy
Korvin utasítására maguk szereztek egyet-kettt s Isten irgalmazott annak, aki kezükbe került. Tüszurásokkal, karcsavarrásokkal,
gummibotokkal, rúgásokkal kínozták az embereket, papírvágókést, vagy rohamkést dugtak a védtelen ember torkába és testébe.
14S

Az

áldozatokat a kinzás eltt levetkztették s aztán szegestalpu
csizmával táncoltak az alattuk vergd, meztelen emberi testeken.

Mikor a vörös hadseregben a fegyelem lazulni kezdett, a
Lenin-fiuk egy része, mint tábori csendr, a vörös katonák közt is
kegyetlenkedett. Gépfegyvert állitottak fel a hadsorok mögött s
egy-egy lankadó rohamot puskatüzzel élesztettek hátulról
régi
orosz mintára. Egy alkalommal az egyik elégedetlenked gyalogezredbl harminc embert felakasztottak, st Gödölln Böhijmek, a
"vörös marsallnak" udvari vonatára is rálttek
kedvtelésbl,
vagy idtöltésbl
ki tudja? Mindenesetre meg kell állapitanunk,
hogy úgyszólván minden tettükrl tudtak feletteseik, csak hivatalosan nem vették tudomásul kegyetlenkedéseiket. így aztán a külföldi jegyzékek jóidéig eredménjrtelenek maradtak, intervenciók
ós fenyegetések hiábavalók. Végre, mikor a két Hollán eltnésé
után egyre több és több gaztettük került napvilágra, kisebb csoportokra osztották fel ket s más név alatt, más helyen
ugyanúgy
garázdálkodtak továbbra is. (Elég talán annyit megjegyezni, hogy
a front mögötti vésztörvényszék elnöke is Szamuely volt.)

—

—

—

—

A két Hollánt aN Lánchid közepén ltték agyon éjjel, mikor a
toszok összefogásának éjszakája volt s a hídról a Dunába lökték
ket, hogy gaztettük titokban maradjon. Dobsa zászlóst, kit ártatlanul vittek be a vörös rségre, a legszörnybb kínzások közt végezték ki, aztán éjjel a Dunába lökték holttestét. A Pest alatti
dunamenti községek népe nap-nap után halászott ki akkoriban
holttesteket a habokból. Fery, Borhy és Menkina csendrtisztek is
a Lenin-fiuk kinzókamrájában haltak szörny halált s holttesteiket
ugyancsak éjjel adták át kegyetlen /közönnyel a sötétén hön:ipölyg
Duna hullámainak. Szamuely akasztó vonatának vérengz rsége
és legénysége szintén a Lenin-fiuk egyik osztaga volt, a június
24-i ellenforradalom kitörése után pedig a szovjetházban székel
gyilkolták le akkor este Berend
csapatuk lepte el a Dunapartot,
Miklós egyetemi tanárt s aztán kirabolták a halottat. A Lenin-fiuk
cimborái ltték agyon a vörös rségen Lemberkovits századost, az
gyilkolták
ellenforradalom egyik vezérét és két tiszt-társát,
meg Madarász orvostanhallgatót, azért, mert az ellenforradalom
éjszakáján,^ikor minden lámpát el kellett oltani a lakásokban, ö
nem vett tudomást a parancsról, hanení még kés éjjel is szigorr
amit aztán ellenforradalmi cselekelatra készült és világított,
detnek minsítettek. A Lenin-fiuk kordont vontak az Oktogontéren, mikor az ellenforradalom vezetit a tér négy lámpavasára
akarták felakasztatni a népbiztosok s a rettenetes aktus csak azért
maradt el, mert az olasz misszió és Romanelli olasz alezredes erélyesen közbevetette magát. Sokat tett a foglyok és halálraítéltek
kimentése ügyében Haccius Rudolf, a genfi Vörös Kereszt svájci
képviselje is. A Lenin-fiuk járták be a diktatúra utolsó napjaiban
páncélos automobillal a várost, halálra rémitve az agyonéhezett és
agyongyötört lakosságot a gépfegyveres kocsikázással s akkor
egészen nyíltan terveztek egy kétezres lista szerint végrehajtandó
tömeges "burzsuj gyilkolást," aiigusztus 5-ikére és 14-ikére, ami

k

k

—
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azonfcan
hála Istennek
elmaradt a hirtelen és alaposan megérdemelt összeomlásban.
Ezek a szörnyetegek itt, Európában, az 1919-ik esztendben,
nagyhatalmak és ers kultur-népek tszomszédságában, egy kulturország elkel és gazdag fvárosában négy és félhónapig garázdálkodhattak, anélkül, hogy elzárt határainkon keresztül mentszó,
tiltó fenyegetés, segit kéz, tiszta fény fegyver kívülrl fenségesen és ersen megfenyegette volna ket. A legbarbárabb gyötrelmek, a legvadabb kegyetlenkedések, a középkort messze túlszárnyaló kínzások az egész müveit Nyugat tudomása és indolens aszszisztenciája mellett ugy pusztítottak itt, vörösen, kétseégbeejtön
és megalázón, mintha egészen természetes dolog volna az, hogy
Magyarországon nem számit az emberélet. Négy és félhónap szörnysége kellett ahhoz, hogy a mentkéz önzn magához kaparitott
mindent, amit még a vörös gyilkosok meghagj^ak s ma itt heverünk szédülten Európa szégyenpadján, koldusán, kifosztva, a bolsevizmus fertzésétl terhelten és elátkozottan.
De örök szégyene marad Európának, hogy pillanatok alatt,
nem végzett ezzel az egészen közönséges rablóbandával, mely a
tömegekkel el tudta ugyan hitetni, hogy "eszmét" szolgál, önmagában azonban annyira hitvány és hazug vojt, hogy inkább a teljesen
ájult polgári társadalom gyöngesége támogatta, mint a proletárság
ereje s az eszmébe vetett hite és meggyzdése. Csak az, aki végigszenvedte az egészet s ökölbe szorított kézzel, kétségtbeesve látta,
mint gyötrik és pusztítják a szélhámos Kun Bélák és Pogány Józsefek, a rablógyilkos Szamuelyk és Klein Ottók ezt az országot,
csak az vághatja fölényesen Európa szemébe: hogy Európa ezerszer bnösebb volt abban, hogy Magyarországon megtrte a bolsevizmust, mint Magyarország abban, hogy kaput nyitott a bolsevízmusnak.

—
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A kommunista

egyházüldözés

Magyarországon
Irta

Dr. kakucsi Liebner János
pápai kamarás

A bolsevista Magyarország történetében a vallásnak és különösen a katholikus egyháznak üldözése egészen külön fejezetet
alkot.

Ha a kommün kultúra valamennyi ágában pödátlanul dühöngött és igyekezett mindent romokba dönteni, ami egy keresztény alapokon berendezett társadalomra emlékeztet:- akkor jogosan törekedett arra, hogy vallási téren tegyen tönkre mindent és
úgyszólván itt tombolja ki magát.
A régi monarchista kormányzatot, amelyet az egyház, a maga egyházpoitikai tendenciái következtében, kétségtelenül gyakran igyekezett a saját céljainak elérésére kihasználni, a Károlyiforradalom tüzében ^ületett fiatal népköztársaság feloszlatta.
Mindamellett, hogy a kormányforma meg is változott, az állam
korábbi taktikája, a kormányzást illetleg, ugyanaz maradt.
Az uj kormány arra törekedett, hogy az egyházat a köztársasági eszmék támogatására megnyerje és igyekezett általa,
mint szálláscsináló által, a népiélekben gyökeret verni. A látszat
szerint ennek sikerülnie is kellett volna, mivel a népköztársaság
bölcsjénél keresztapaként a klérus is állott, amelyik a demokráciára szállt föl és ezen az utón az úgynevezett egyházi demokrácia vizeibe sodródott. Az a monstrum, amely ebbl a felkarolásból kintt, a papitanács nevet viselte és határozottan tekintélyes
támaszát képezte azoknak a téveszméknek, amelyeknek az volt a
hivatásuk, hogy a "forradalom vívmányai" megersítésének szolgálatával, Károlyi gyalázatos cselekedetét a nacionalista gondolkodású lakosság szeme eltt rokonszenves szinben tüntessék föl.
A papitanács a forradalomnak torzszülöttje volt, s hogy a
forradalmi tartalmat elrejtse, piros-fehér-zöldre lett festve:
magában csalódva, csalódásra volt berendezve és idealistákból
állott, akik Magyarország egyházi állapotait javjtani és a magyar
egyház helyzetét, annak legsúlyosabb napjaiban mindenesetre biztosítani akarták. Csakhamar kiviláglott azonban, mily kevéssé
voltak ezek az urak hivatottak és alkalmasak erre és a papitanács
erszakos halállal múlt ki, mivel Róma e testület vékony életfonalát rövid utón széjj elszakította. A kormány felfogása azonban
nyiltan látható volt: az egyháznak megint az uralkodó politikai
párt játéklapdájává kellett volna válnia; és bármennyire harcoltak a forradalmárok Magyarország püspökeinek egyházi bizantizmusa ellen, és bármily buzgón prédikálták az egyház most már

—
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absolut szabadságát, azt éppen ineg nem látták, hogy ez egyszer
a történelem újból megismételte önmagát, csakhogy az uralkodó
ezidszerint sem liberálisnak,
amelyhez csatlakoztak
pártot
sem konzervatívnak, hanem demokratának nevezték és annak
szociálforradalmi irányzata volt. Áz egyház szabadságáról csak
annyiban lehetett szó, amennyiben ez a szó az egyházi törvényhozás alól való felszabadulást jelentette, mivel ez az uj kurzussal,
illetleg annak kinövéseivel nagyon nehezen volt összhangba hozható. Amennyire ez az államhatalom elnyomása alól való megszabadulást jelentette volna, az uj helyzet bizonyosan rosszabb volt,
mint a régi, mert akkor legalább senkit sem sújtottak börtönnel
politikai nézetei miatt. (Eképp internálták Mikes János grófot,
Szombathely püspökét, mivel az uj népköztársaság elnökének fkegyúri jogát kétségbe vonni merészelte. A királyság bukása után
fkegyúri jogról természetesen sz sem lehetett)

—

—

.

Szakítás minden eddigivel, egyúttal azonban a szocialista
eszmékkel való kompromissum volt az alapja a kultuszminisztérium elkülönítésének a közoktatásügyi minisztériumtól, amit addig teljes egységes alapon kezeltek (vallás és közoktatásügyi minisztérium) az iskolát azonban mint
minden "befolyástól meninté2nnényt kellett beállítani, amelyiknek a kultusszal
tes"
semmi közös kapcsolata nincsen.
Az egyház "felszabadítása" tehát megkezddött!
És azután még másnak kellett jönnie!
A politikai kalandor, akinek a kormányhatalom kezében volt,
a szerencsétlen Károlyi gróf, március 21-ikén átjátszotta a hatalmat a kommunistáknak, akiket a hatalom átvétele céljából a
gyjtfogházból kellett kiszabadítani. Az úgynevezett "kis fogház" irodájában proklamálták a tanácsköztársaságot, abban ^a
fogházban, amelybe késbb Kun Béla uralma alatt Magyarország

—

—

,

elitejét hurcolták.

A

tanácsuralom els éjszakája hozta meg általában az els
lökést a gylölt intézmény ellen, amely a felülrl származó tekintély elvének alapján, tehát a kommunista módon felfogott demokráciának ellentmondó alapokon állott, az egyház ellen; sietve
mondották ki az egyház és állam széj jelválasztását, s egyúttal
minden törvényes védelmet, amelyet eddig az egyház, mint olyan,
az állam részérl élvezett, tökéletesen megvontak. Minden adózási
kényszer egyházi célokra megsznt,
igy hangzott az egyház
ellenségének uj evangéliuma, minden kényszeradomány egyházi
célokra be lett szüntetve és most azt hitték, hogy a játékot a;
egyházzal és vallással szemben, ezáltal általában megnyerték.

—

Kun Béla gaz kormánya azt gondolta, hogy a vallást is, mint
egy pénzügyi alapokon megszervezett részvénytársaságot, lehet
felfogni. Most azonban döntleg csalatkoztak.
A széltében hosszában hirdetett elkülönítés küls dokumentálására, a közoktatásügy számára egy
népbiztost neveztek ki
ugyan, ezzel szemben az egyházi ügyek számára népbiztost, a hatalom uj birtokosainak nyilvánosságra hozott listájában, találni
nem lehetett. A vallásnak
a szociáldemokrata elvnek megfe-

—

147

,

—

az egy km magánügyévé kellett válnia; az állam, mint
olyan, vágási tekintetben indifferens.
közömbösség azonban
csakhamar a szólásmondás szerint: "aki nincs velem, az ellenem
van" nyilt üldözéssé változott.
kommunizmus ideológiája hozza azt magával, hogy minden az államban, mint közösségben összpontosul. És mindennek
szocializálódnia kell. Ez viszont azt hozta magával, hogy az összes

lelen

A

A

szociális berendezéseket

közgazdasági nézpontból

kell értlemezni

és mint olyanokat, az állam, azaz a közösség részére, hasznositani
kell. Az államkötelék kereteiben e szervezet tehát minden tartozékával az államhoz tartozik és ennek megitélése alatt áll a materialista hasznossági elv nézpontjából kiindulva.
így történt ez az egyházzal íq. Az uj, a nyers materializmuson felépült rendszer, mint közgazdasági szervezetet bírálta el,
amely az eddigi osztályuralom támogatását szolgálta volna. Vallás és egyház két különböz fogalom lett volna az els magánügy,
és az állam számára közömbös, amig politkát nem üz (és politika
minden, ami nem csupán érzelmi dolog, hanem általában küls
:

egyház ezzel szemben, mint közgazdasági
szervezet, a forradalom eredményeivel ellenkezésben áll (tekintély elve) s ezért niint ellenforradalmárt kell számításba venni
és kezelni.

vallási ténykedés), az

Mint közgazdasági szervezet most már azon törvény alá taramely a magántulajdon kommunizálását mondotta ki. El
kellett veszíteni "ferejét" (!): mködésének pénzügyi alapjait:
javait be kellett vonni és az államhoz csatolni. A kommunista formába öntött szekularizáció ezért a rendszer eredménye volt, ha
a többi nézponttól
különösen a gylölettl
el akarunk tekinteni. Ezért tehát, mikor minden közgazdasági vállalkozást államosítottak, a gylölt egyház sem képezhetett kivételt, st mint
a régi rezsim legersebb bástyája, elssorban jött tekintetbe.
Az egyházvagyon liquidálását ezért ennek megfelelen elrenmint teljhatalmú liquidátort
delték és az egész ügy élére
Fáber Oszkár expiaristát állították. Segítségére a hasonlóan egytozott,

—

—

—

—

kori piarista papot. Apáti Istvánt osztották be.
I-

Fáber, az egykori szerzetes, aki azonban a rendet még teolótanulmányainak második évében, a fogadalom eltt elhagyta,
ritka karrierrel dicsekedhetik. Mint középiskolai tanuló elhagyta
protestáns hitét, átlépett a katholikus egyházba és felvétette
magát a piarista rendbe. Mindamellett két év múlva elhagjrta azt
és nyomban a szociáldemokráciához pártolt, amelyben a kommunizmus kitörésével a katholikus egyház és egyházi rendjei ellen érzett gylöletének szabad folyást engedhetett.
Mint ahogy nyomban kijelentette, liquidátorrá való kinevezése
után, a katholikus egyházat Míigyarországon teljesen mfeg akarta

giai

semmisíteni és az egyházi rendeket hasonló sorsra juttatni. A
templomokat, a közt szolgáló helyiségekké akarta átváltoztatni.
Ezeknek mint zene- és énekcsarnokoknak, mint mozgó-: és eladás-
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helyiségeknek, a lakosság kultúráját, felvilágosítását éi, szórakozását kellett volna szolgálniok. Mint raktárak és depótok, a közgazdaság számára lettek volna hasznositandók.
Nagyon jól tudta azonban, hogy a keresztény nép, különösen a
vidéken, sohasem ment volna bélé, hogy a liquidátor istentelen kulíurterveit elfogadja. Ezért óvatosan akart dolgozni, hogy az oroszlánt, melynek karmaitól általában félt a tanácskormány, fel ne

"A papok mostan megmutathatják, — mondottá gúnyo—
milyen befolyást tíjdnak gyakorolni a lakosságra. Nehogy
san
izgassa.

vezetesen a helyi munkástanács határozata lesz a mértékadó, hogy
egy község egyháza továbbra is a maga eredeti céljait, vagy más
célokat köteles szolgálni. A papok ezért erre vonatkozólag az
sokat hangsúlyozott befolyásukat saját községeikben messzemen'leg
érvényesíthetik."

Az

apostata kényszerrendszaJbályokat

is

helyezett kilátásba.

Nevezetesen fellhivták arra a figyelmét, hogy az
ténykedése a
vidéken nagyobb néplázongások oka lehet. Erre azt válaszolta,
hogy a rend fenntartásának ugy fogja gondját viselni, hogy a papok körébl túszokat szed, akiket
amennyiben félkelésre kerülne
"halomra fog lövetni." Tobzódó dühhel jelentette ki, hogy
a sor
"itt a vérnek patakokban kell folynia."

—

—

E tervek kivitelére azonban nem került a sor: a kormány
rögtön belátta, hogy a liquidátor olyan utat választott, amelyik
véres fölkeléshez kell, hogy vezessen és az uj rendszer népszerü=iégét (?) veszélyeztetni fogja. Ezért egy jobb módszerhez fordult
és elhatározta, hogy ideiglenesen nem a nyilt, hanem az indirekt,
illetleg rejtett* egyházüldözés útjára lép. Hogy azokkal a "hírekkel" szemben,- melyek az egyházak és a szent edények kisajátításáról szóltak s amelyek a kommunizm^ust különösen a katholikusok
szemében, valóban nagyon kedveztlen megvilágításba helyezték
volna, a tanácskormány jól felfogott érdeke szempontjából szembeszáll janak, a kormányzótanács abba a kényszerhelyzetbe került,
hogy errl az ügyrl nyilatkozni volt kénytelen. A taktikát meg
az napnál világosabb volt elttük
kellett változtatni
és most
a "leszerelt államférfi" szerepét kellett játszani. Kunfi Zsigmondnak, a közoktatásügy népbiztosának, akinek hatáskörében folyt a
liquidáció is,_kellett a mondott szerepet átvennie,
azonban ezt
nagyon rosszul játszotta, olyan módon, hogy a vallás ellensége rögtön átlátott a szitán és rendeletének hivatalos kommentárja nem
hagyott többé semmi kétséget az valódi nézeteit illetleg.

—

—

Húsvét hetében, annak végén (1919. április 18.) megjelent a
hivatalos nyilatkozata, amelyben a fentnevezett népbiz-

kormány

tos a legteljesebb vallásszabadságot hirdette ki.

—

Nem

igaz

—

szól

a többek között
hogy a szovjet-kormány az Istenházát más
profán célokra akarja felhasználni, ez épp oíy kevéssé a felfogása,
ez

mint az a másik dolog, hogy a családi élet eddigi rendszerét romokba döntse. Most ezt az egyet jól meg kell jegyeznünk.
Ezt a rendeletet a szeparáció nagyobb tiszteletére, a népbiztos
rendelete alapján, három egymást követ vasárnap, az összes tem-

^
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plomokban, az istentisztelet alkalmával, ki kellett hirdetni. Való-ban a kormány nem avatkozott bele a templomok bds életébe.
A hivatalos kommentár azonban a "Vörös Ujság"-'ban ezekrl
a dolgokról lendületes cikket irt és üdvözölte a rendeletet, mint
olyasvalamit, ami végre képes lesz a vallást az
megillet helyre
emelni. Szabadulnia kell most már az
eddig hatalmában tart«
politikai kötelékeiktl, amely a vallást az osztályuralom eszközévé
alacsonyította le és minden jóhiszem keresztény a kormány ilyen
gondoskodásával szemben csak hálával lehet eltelve. Egyidejleg
kilátásba helyezte a hivatalos orgánum, hogy a jövben az egyházi
tanok semminem propagandáját trni nem fogják, amelyek
"ellenkez felfogásúak" volnának. A skeptikus lelkek megnyugtatására azonban egyidejleg közhírré tették, hogy a tanácsköztársaság egy uj természettudományos vallásnak is gondját fogja viselni, amely hivatott lesz arra, hogy a kommunista érzelm munkásokat kielégítse. Ugylátszik, hogy ezt az uj vallást is Faber találta
ki, mert egy budapesti lelkésznek megmagyarázta, hogy "a vallás
csakhamar el fog tnni, helyét azután a természettudományos világnézet fogja elfoglalni." Ennek dacára korlátlanul beszéltek a
vallás szabadságáról és mindenkit, aki fejét kétkedve rázta, a forradalmi törvényszék büntetésével fenyegettek. Nem csodálható,
hogy csak keveseknek volt bátorságuk nyíltan és világon ellent-

t

t

mondani az

ilyen eljárásnak.
tervezett templomrablás tehát a keresztény lakosság állhatatosságán hiúsult meg, amelynek részérl a legrosszabbtól tartottak. Magában Budapesten —r bár félreértésbl kifolyólag
izgatott jelenetek játszódtak le.
nép állandóan a templomok köri
tanyázott és valamennyiben folytonosan egyházellenes erszaktól
tartottak. Beszéltek már az oltári szentség elrablásáról, a katonák
erszakos benyomulásáról a templomokba, stb. Ezek az események

A

—

A

mindamellett nem fordultak el. Késbb azonban, mikor a feltámadási körmenetet a Várban és a Krisztinavárosban (mindakett
Budapesten) megzavarták és az utóbbi a vörös zászlónak nyílt
utcán való elégetésével és a magyar nemzeti Himnusz eléneklésével ellenforradalmi demonstrációvá vált, nemcsak a zsidók ütlegeUgyanez történt az
lésére került a sor, hanem lövöldözésre is.
Angol kisasszonyok templománál Budapesten, ahol a felizgatott
néptömeg a nevezett kolostor evakuálását megakadályozta. Ezek
az esetek azonban a templomok "kisajátításával" nem állottak
összefüggésben.
Miután most Fáber terve a templomokat illetleg eredménytelen maradt, annál energikusabiban folytatta az egyházi vagyon
liquidálását. Fáber annyira szociáldemokrata érzelm volt, hogy
katholikus létére a dolgok valódi állásáról nem voltak tiszta fogalcsak az egyház financiális erejét látta és erkölcsi hatalmát
mai,
az elstl különválasztva láthatólag nem^ tudta elképzelni, ö képtelennek tartotta a papságot arra, hogy az apostolok szegénységével mködhessék, másrészrl a hívket képesnek tartotta arra,
hogy papjaikat magukra hagyják. A kígyót tdiát a fején kellett
volna eltaposni. A vallás- és közoktatásügyi minisztériumban van
•
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egy

még

kimutatás a kommunizált (konfi&kált, de más célra

statisztikai

nem

használt) egyházi vagyonról pénzben és értékpapírokban, mert az ingatlanokat rögtön állami kezelésbe vették át,
liquidáaz egyházi kincseket ezzel szemben nem számították be.
lás az összes templomokra, rendekre és vallásos, egyházi alapokból
fenntartott intézniényekre kiterjedt, az összes csak szociális szervezetekre is, amelyeknek felekezeti jellegük, vagy vallási színezetük volt. Azaz nemcsak a káptalanok, szemináriumok, konviktufcok, iskolák és más hasonló intézmények, hanem a Szent Imrekollegium is, a keresztény háztartásibeli nalkalmazottak közvetít
egyesülete, a katholikus legényegyletek, a népszövetség, a katholikus lapkiadóhivatalok és igy tovább, áldozatul estek.
Leghamarább természetesen a fvárosban liquidáltak.
fentemlitett statisztikai kimutatásról a következ adatokat veszem át:
fel

A

A

Budapesten átvettek, illetleg elvittek korona értékben:
r.

készpénzben

:

értékpapirban

:

k.

:

nem maradhat és csupán
hónapokról van szó, még mindig jobb lesz, ha a lefoglalt egyházi
javakat becsületes kezek rzik, mint hogyha azokat tolvajok lopják
el. Azonkívül ezeknek az uraknak csaknem
valamennyié magas
állami funkcionárius volt, akiknek az uj rezsimmel kapcsolatban
semmi tennivalójuk nem volt. így történt, hogy
ahol ilyen urak
jelentek meg
"kutatás" sohasem történt, hanem csupán azt
liquidálták, amit éppen eléjük tettek s igy néhány oly tárgyat
hagytak figyelmen kivül, ami rosszakaratú elemek számára magas
érték lett volna. Ezenkívül szakítottak arra elég idt, hogy ne
kelljen több kárt okozniok, amennyi éppen föltétlenül szükséges
a kommunista rendszer tartósan fenn

—

—

volt.

—

Egészbe véve a vidéken ezért és más okokból kifolyólag
különösen azonban az id rövidsége miatt
tulajdonképpen nagyon keveset liquidálták. A fenti stajtisztikát a vidéki liquidáció
eredményeivel egészíthetjük ki tökéletesen.

—

Az

ingatlanokat és egyházi kincseket, valamint egyéb berennem számítva, a vidéken

dezést ide

299 római katholikus helyen
"
76 evangélikus
"
62 református
-

"

3 unitárius
4 görög keleti
4-2 zsidó

"
"

liquidálták és 90,190.765.91 korona összeget az állam részére

le-

foglaltak!

Ebbl

esik a
róm. kath.

evang.

gór. kel.

ref.

unit.

izr.

kész-

pénzben

617.967.54

19.453-09

18.528.47

37.43

84,835.631.21

1.673.304.30

884.160.77

31.20S.SÓ

2.081.23

30.588.—

—

2,076.075.01

érték-

papírban

Ez

2.000.

jelent:
85,453.328.75 koronát
"
1,692.757.39

katholikusoknál
evangélikusoknál

reformátusoknál
görög keletieknél
unitáriusok
a zsidók
az

•

"

902.689.24
31.246.29

"

4.081.23

"

2,106.663.01

"

90,190.765.91 koronát

Összesen

A liquidált összeg tehát összátnézetileg 204,575.608.05 koronát
mutat

fel,

amiben
a katholikusok
a

evangélikusok
reformátusok

a

görög keletiek

az

unitáriusok
zsidók

\7.

i

a

részesednek.
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114,704.695.80 koronával
16,332.584.14

26,290.163.64
1,397.020.42
.

.,

.-.

.

1,269.516.89

44,581.627.16

"

"
"

"
"

II.

A
dett,

liquidálás tovább haladt, de Fáber nemcsak aj^rá törekeés kolostorokat elpusztítsa, hanem hogy

hogy a templomokat

a lelkipásztorkodást

is

széjjelrombolja.

a katholikus papságot — minden igazságtalanság si
mindazon
—
akarta megsemmisíteni és erre a sorsra
ségét

ellen-

kellett

terveivel szembehelyezkedtek. És
is tudta véghezvinni, ez valóban
nem az erélytelenségének, hanem a Jklérus bátorságának és hségének és a keresztény hivsereg és papságának áldozatkész, hsies

lelkészeknek jutniok, akik az

ha e megsemmisít munkát nem

odaadásának köszönhet.

Elször csábításokkal akart dolgozni, azonban a
nyomásnak sem volt szabad kimaradnia.

terrorista

Miután az egyházi javakat bevonták,. az állami és egyéb fizetéseket beszüntették, ezer meg ezer pap maradt kenyér nélkül s
kényszerítve volt arra, hogy bármin kereseti forrás után nézzen.
Püspökök, kanonokok, lelkészek és káplánok, hitoktatók, a teológia
professzorai, valamint a kóriiázi és intézeti lelkészek, stb. választás
eltt állottak vagy egy nagyon kétséges papi sorsnak néznek elébe,
amely a keresztény népnek jóakaratától függ, vagy uj hivatást vá:

lasztanak, amely lehetvé teszi számukra, hogy napi kenyerüket
szellemi vagy testi munkával megkeressék.
^
Világos, hogy némelyek nemcsak hogy nyíltan az els megoldást választották, de kötelesség is volt az, amelyik ket helyükhöz kötötte és a keresztény nép teljesen magától értetdnek tarlelkipásztorait. Az élelmiszerek hiánya
totta, hogy megtartsa az
mellett, amelyeket jegyekre osztottak, e vállalkozás a lakosság részérl igazi hstett volt és joggal állapithatjuk hieg, hogy a hivk

szeretete és ragaszkodása valóban csodát müveit. Saját maguktól
vonták meg a szükségest, hogy a lelkészeknek mértéken felül nyújthassanak mindent s ha lelkipásztorok nem küzdöttek volna e túláradó jótékonysággal szemben, ugy még többet kaptak volna. Amit
egy szegény pap állított, hogy kényszer nélkül többé semmit sem
ezerszer többet adfog kapni, az éppen megfordítva történt:
tak, mint akkor, mikor a járulékok még törvényesen voltak megállapítva. E téren Fáber alaposan elszámította nlagát.

k

Más papok viszont senkinek sem akartak terhére esni és más
hivatást kerestek. Lfeginkább olyanok, akik sohasem állottak a
lelkipásztorkodás szolgálatában (tanárok, stb.). A kommunista
államban azonban mindenki állami tehát minden hivatal is: az
állam azonban alapjában véve semmiféle lelkészt nem alkalmaz.
Ez az elv. A lelkészeknek tehát elször dönteniök kellett afell,
hogy továbbra is papi hivatalukban, illetleg hivatásuk körében
maradnak, vagy pedig lemondanak róla (katholikus felfogás szeválasztást nekik megkönnyítsék,
rint ez lehetetlen). Hogy a
azonnal jó állásokat magas fizetéseket és hasonló kedvezményeket ígértek, egyidejleg azonban egy nyilatkozatot is terjesztettek
"a papi
eléjük aláírás céljából, amelyik azt tartalmazta, hogy
:

k
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állásból kilépnek és mint egyházi személyek többé
számitásba,"

nem jönnek

A

lelkészek most szilárdan és híven kitartották hivatásuk
mellett és az aposztáziáról semmit sem akartak tudni. Hasonlókép
cselekedtek a szerzetesek, akik elé egy hasonló reverzálist terjesztettek aláirás céljából. És igy történt, hogy a hivatásukhoz hü
egyének nyers kézimunkát (kertész, szerel, stb.) vagy pedig iromintsem hogy ledai foglalkozást választottak magánosoknál,
mondtak volna hivatalukról.

Kiszámithatalan következményei lettek azonban ennek a fédekrétumnak az apácákra nézve, akik természetesen
miután az
éppen ugy vonakodtak a reverzálist aláírni. Ezek
helyütartózkodási
eddigi
kommunízálták
egyházi épületeket is
sokan öreg korukra
ket kiüríteni voltak kénytelenek és
azeltt a kérdés eltt állottak, hová most? Mint szolgálók, magántanítónk, házvezetnk, stb. ugyan találhattak volna alkalmazást, de csupán akkor, ha a megfelel szociáldemokrata szakszervezetbe beléptek volna. Ide azonban nem vették fel ket szívesen,
mert nem tartoztak a "megbizíható elemek" közé. Az irgalmas nvér, aki negyven éve viselte a fátyolt, világi ruhát kellett, hogy
öltsön és mint takarítóri penzióban a szobauraknál szolgáljon,
mert hü maradt a rendhez és mint ilyen, a betegápolónk egyik
szakszervezetében sem kapott felvételt. A másik szakácsn lett
egy proletár konyhán. A harmadik privát órákat adott idegen
nyelvbl, ismét másokat jószív emberek vettek fel, ami azonban
mint fena keresztény nép nagy megterhelését jelentette, mivel
s
kimérték
pontosan
élelmicíkkeket
az
megemlítettük
tebb
ehhez járult még az, hogy a nélkülözhet lakosztályokat, amelyek
nem voltak feltétlenül szükségesek, tulajdonosaiktól a proletárok
betelepítése céljából, kényszereszközökkel elrequírálták.
És még sem került ki egyikük sem az utcára Hogy azonban
végezetül
ha ez, a szerencsétlen kor még soká tartott volna
kérdés,
olyan
prédájává:
nyomor
némelyikük
a
nem esett volna-e
amelyre, hála Istennek, nem kell válaszolnunk.
A szocializált rendházak és papi intézetek ezután az általános
népjólét szolgálatába állítattak: nagyobbrészt penziók vagy más
találkozó helyei Jettek a proletárságnak. így lett a jezsuita kollégiumból elször diákotthon, egyetemi hallgatónk számára, azután
diakok számára, végül a katonai Ludovika Akadémia ínternáltjainak kaszárnyája, mert ez intézet fiatalsága az ellenforradalommiután
ban oly állhatatosnak mutatkozott, hogy büntetésül
"kolostoréletüket Romanelli, az olasz alezredes, megmentette
ba küldték" ket. Ugyané célt szolgálta késölpb még az irgalmas
nvérek nagy rendháza és iskolája, amit Ranolder püspök alapíakadémiája is a proletariátust
teológiai
tott.- A reformátusok
szolgálta. A ciszterciták kollégiuma lett azon apostaták otthona,
a kommunista propaganda
papi hivatásukat elhagyva
akik
harminc volt, akik
körülbelül
száma
Ezek
állottak.
szolgálatába
a különböz felekezetek között oszlottak meg. A premontreiek háza diákotthon lett. A katholikus egyetemi hallgatónk nagy kollélelmetes

—

—
—

—

—

—
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giuma (Marianum) lett a kommunista tanitó-propaganda bölcsje. A Szent Vincérl nevezett nvérek anya-otthona csecsemotthon lett (a nvéreknek civilruhában kellett maradniok)
stb. stb.

A rendeknek és a klérusnak: ez általános üldözése mellett
minden nap ujabb meglepetést hozott, az atrocitásokat tekintve,
amelyek mind a fvárosban, mind a vidéken a vörösök bnéül roha száinuk nem is tul
vandók fel és ezek a véres események
az együiázüldözésnek legszomorúbb következményei. Isnagy
métlen: nem sok ezeknek a száma és ez a papiszemélyekre vonatkozik, mert a meggyilkolt hivk szerfölött nagy számát bemutat-

—

—

ni e skiccnek keretén kivül esik. Egyúttal hangsúlyozni

kivánom,

hogy csak azon eseteket hozom föl, amelyek történelmileg és aktaszerüleg állapíttattak meg. A többi esetet, ahol kutatásoknak még
nem jártak végére, egyáltalában érinteni sem fogom. Hasonlóképpen mellzni fogjuk azon számtalan papnak és lelkésznek nevét, akik börtönökben és fegyházakban várták ki a végét és ott
oly szenvedéseken mentek keresztül, amelyek azután el is pusztították ket: mint ahogy ezt például az irgalmas nvéreknek próféta-utcai házában a fnökn esetében konstatálták, aki a fogságban kiütéses tifuszt kapott és azután meghalt. Sikoljunk át ezeken
a "csekélységeken".

elssorban a fülesi római katholikus
Megállapittatott
aki mindjárt a dikNyugatmagyarországon,
papnak tragédiája
tatúra elején, mint annak els áldozata, pusztult el. Az ellenforforradalmi
radalom vádjával illették és ez az életébe került.

A

törvényszékek érdemeket igyekeztek szerezni. Golyó által múlt ki.
Hasonló sorsra jutott Budapest mellett a fiatal szentendrei káplán, Kucsera Ferenc dr. Ezt egy nyilvánvalóan hamis vád alapján éjszaka elfogták, a szemétdombon agyonltték, azután
a városi
miután reggelig otthagyták feküdni, st rizték is
szemeteskocsi vette fel és a temetbe vitte, ahol azután koporsó
és beszentelés nélkül temették el. Késbb a lakosság nyomására
megengedték, hogy egy más temetés alkalmával a sir szélén egyházilag beszenteljék és koporsóba helyezzék.
Wohlmuth Ferenc lelkész Császár községben Gyrmegyében
magára vette
hogy az hiveit a vörös 'bosszútól megmentse
egyházközségéa felelsséget az ellenforradalomért, amely az
ben kitört. Ezért életével lakolt és a község bikájának* kötelén
pusztult el, amelyikre felakasztották. Kartársai: Trubinyi János
dunamocsi lelkész, korábban a magyar parlament tagja, egy hajóiáncre kötve fejezte be életét. A megszállott területre való menekülés közben ismerték fel Vermes Gyulát, a keresztényszocialisták vezetjét a terroristák, az álruha nem használt semmit és a
tr teljesítette kötelességét. A fiatal pap lelkét a vörösök lövései
közben lehelte ki.
Megrázó halállal múlott ki a két lelkész Kosa József a pap
és Hornyik Károly a káplán. Jászkaraj enn. A papot felszólították, hogy dobja el a papi talárt, mert az "a hazugság ruhápa".
A bátor lelkész kijelentette, hogy az papi ruhájáért, amelyet

—

—

—

—
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egész életében, mint az igazság ruháját, örömmel viselt és amelyet
életét is feláldozza. Mindkettnek kiláazért szeret és tisztel,
tásba helyezték, hogy kilépés esetén megkegyelmeznek életüknek.
Mivel ezt az ajánlatot visszautasították, revolverlövésekkel megölték ket. Közvetített utón Csincsák János római katholikus káplán is áldozata lett a vörös forradalomnak, mivel a Szentest megkáplán szobáját használták föl
szállva tartó vörös csapatok az
telefonközpontnak. Amint a vörösök kivonulása után, illetleg a
romának megjelenése után Csincsák káplán elhagyott szobájába
visszatért, körültekintés céljából, hogy az vájjon lakható-e, abban
ott a román elrsök és azt álitva, hogy
a szituációban találták
ö a vörösökkel telefonösszeköttetésben áll, a helyszínen agyonltték.
E vázlat megvilágitásában azt gondolhatnék, hogy ha az
egyházüldözés ugyan ers volt is, mégsem volt rendkívül szigorú.
Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a hóhérlegények kormányzata csupán négy hónapig tartott s ezért egyrészrl a rendeleteket még nem hajtották végérvényesen és egészen végre, másrészrl a szükséget szenved egyének anyagi eszközei és megtakarí-

—

t

pénze nem merültek ki teljesen. Ha a kommunizmus még csak
a télig tartott volna s az élelmiszerek mindjobban elfogytak volna,
a legrettenetesebb eseményeknek lehettünk volná tanúi, amelyek
az egyház ellenségeinek vörös vallásgyülöletében gyökeredztek.
így azonban meg lettünk attól óva, hogy az egyház üldözést a

tott

zenithjén láthassuk. A nemzeti kormány újra megindult
rekonstrukciós munkája igyekszik "a kommunizmus kárát enerkeresztény kurzus bevonulásával a
gikus kézzel megjavítani.
vallásszabadság a legnagyobb mértékben felújult ismét és a szabaddá lett keresztényszociális gondolkozás a nyilvános életben a
maga legszebb gyzelmeit ünnepli. Uj élet lüktet a nemzet ereiben, félig elfelejtett, régi igazságok uralkodnak újból a legmodernebb felfogásban az országban. Tavaszi fuvalom járja be a
sikot és fájdalmasan tekintenek le ránk a Kárpátok hóval fedett
teti, ami egykori hazánk határrei, mintha vágyólag várnánafe
arra a napra, amelyiken meg is fürödhetnek az újjáébred magyar kereszténység friss áramlatában. És ki az, aki nem érti meg

maga

A

ezt a
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vágyódást?

A

bolsevista sajtó
Irta

dr.
az

Kun Andor
Ujságiró-Egyeaület

"Otthon"

alelnöke

A sajtó Magyarországon is, mint mindenütt, csak tünet, az
uralkodó közhangulat egy megnyilvánulási módja. Ha ez a sajtó
beteg volt, ugy ez nem is jelent mást, minthogy kóros volt az az
eleven organizmus,
amelynek idegfeldultságát, fertzöttségét
szemmelláthatóbb fekélyessémutatta
és sokszor okozta is
gében ez a sajtókelevény. Nem a sajtó volt egyetlen elidézje
annak, hogy úrrá lehetett a letiport, megtépett szerencsétlen oramely
szágon az az ázsiai járvány
az a morbus asiáticus,

—

—

—

dühöng

—

mindent

legázoló, romlboló furorral tiporta itt
le a fejldést, a kultúrát, a vallásos hitet és a nemzeti érzést, a

terrorral,

szabadság minden reményét.
Megállapítandó azonban, hogy a mi sajtónk meg'hunyászkodóbb, üzleti rugalmasságával alkalmazkodóbb volt a kelleténél,
hiányzott belle a nacionalista öntudat bátorsága és hogy azok a
hirlapirók, akiket a forradalom vihara sepert az élre, kialakulatlan, tudatlan s tág lelkiismeretübb álforradalmárságukkal mélyebben merültek he a destruktív irányú terrorba, alaposabban
kihasználták egyéni érvényesülésükre a forradalmi zavarokat s
•ezzel súlyosabban is kompromittálták a sajtót, amelynek vezéreiül
feltolták magukat.
Bizonyos, hogy ha a mi sajtónk gerincesebb lett volna, ez a veszedelem nem szakadt volna ilyen .könnyen a nyakunkra s az is
lehetséges, hogy a sajtó ilyen könny behódolása nélkül talán nem
bolsevizmust
is állottak volna el azok az állapotok, amelyek a
jólét és a

eikészitették.

els pionérjai már a háború eltt kezdsajtóba, de a mérsékelt gondolkodású,
magyar
a
tek besettenkedni
konzervatív hajlandóságú magyar népben közvéleményt teremteni nem tudtak s csak egy vesztett háború idegbomlásának önkívületbl kicsiholt forradalom khaotikus zavarosában kerekedhettek a terror, szervezett erszak eszközeivel a megkábult közhangulat felé, ragadhatták el a vezetést és alakíthatták át szélsségekben tomboló ideáik képére majdnem az egész sajtót, amelynek
egy része riadtan adta be a derekát, másrésze az utca népszerségének üzleti kihasználása céljából hangosabban s türelmetlenebbül
radikális lett a hóditóknál is s végül a sajtó azt a r^gszét, amely
megakart maradni a mérsékelt és nemzeti érzés alapjain, ledorongolták a sajtó forradalmi terroristái, a hozzájuk dörgölöd konhelyesl kórusának hangjai
junktúra-radikális sajtó biztató,

A

destruk-tiv áramlat

közepett.

Egy

kis csoport,

amely a magyar radikális és szociáldemok157

ráta sajtó expón eseibl került ki, nyíltan arra szövetkezett a for-

radalom kezdetén már, hogy megszünteti a kritikát, elnyomja a
mert a radikalizmus, és szocializmus, amelynek
mély gyökerei a magyar néplélekben nincsenek, csak igy tarthatja
fenn törpe kisebbséget képvisel uralmát. Olyan hallatlan sajtóterror kezddött, amely példátlan a forradalmak történetében is.
Ausztriában és Németországban,
ahol ekkor a forradalmak komolyabbak voltak s terrorban sem volt hiány,
még volt valamelyes bírálati szabadság. Nálunk semmi. Pedig nálunk még ekkor nemsak hogy ellenforradalmi, de ellenzéki mozgalom sem volt.
Mindenki behódolt, vagy félrevonult, s ha erszakos forradalmasítással a legszélsbb balra, a forradalmi rjöngés legvégs túlzásajtó szabadságát,

—

—

saiba nem kergetik terrorisztikus kíméletlenséggel és célzatossággal a kormányzást, mindenki támogatta volna is a békekötésig az
uj uralmat.

A sajtó e forradalmár vezérei egészen urai lettek a sajtónak.
Szabadszervezet cimén mköd, eddig
helyes
gazdasági célokat szolgáló egyesületük kezébe ragadta a sajtó irányítását.
Szerkesztket csapott el, megszabta a lapok irányát, lehetetlenné
tette még a leghalványabb kritikát is és ha egy-egy lap egyszermásszor mégis birálni próbált: akkor menten megjelentek az
Pogány József gyerkciíjságiróból lett katonatanácsi elnök:
nyomkatonái, feldúlták a lapok szerkesztségeit, lerombolták
dáit s halálos fenyegetésekkel fojtották bele az önérzetesekbe az

—

szinte

—

szót.

Január 1-én a "Pesti Hirlap" nyugodt hangon kéri a katonáhogy álljanak ellent minden izgatásnak s ezért másnap felizgatott tömegek romokba döntik a lap helyiségeit. Február 9-^n
katonák jelennek meg a keresztény "Uj Lap"-nál, elviszik könymegjelennek az
veit, kéziratait, címszalagjait s ugyanez napon
ugyancsak keresztény "Alkotmány" szerkesztségében.
kat,

A

Nemzedék" helyiségeit szétrombolják, a
"Pester Lloyd"-ot tüzérek támadják meg, s kijelentik,
hogy legyilkolják a szerkesztséget, ha még egyszer bírálatot me20-ikán demolálják az "Apostol"részel gyakorolni. Február
nyomdát, amely a keresztény lapokat állitja el s kifosztják,
szétszedik a "Sziv", "Sajtó", "Magyar Kultúra" szerkesztségeit.
nacionalista "Uj

liberális

Az újságírók nagy többsége agyonterrorizálva, kétségbeesett
dühhel nézi, hogyan rombolják le a sajtószabadság utolsó pillérét
is és még azt is kénytelen kinos tehetetlenségében eltrni, hogy
ahányszor
hivatalos testülete, az Újságírók Szabadszervezete,
kifosztanak, szétrobbantanak egy-egy redakciót, nem a sajtószabadság e f lagráns megsértése ellen tiltakozik, hanem mindig ilyenkor tüntetleg a sajtó ellenforradalmi hangja ellen. A szabadszervezet terrorral a "Budapesti Hirlap" igiazgtóságából kilépésre
kényszeríti a régi, nacionalista érzelm igazgatóságot, a "Pester
Lloyd" megjelenését pedig büntetésbl betiltja egy napra, mert

—

neki
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nem

paríroz.

A

szociáldemohrata sajtó a sajtószabadság eüen.

A szociáldemokraták nyomására a nyomdászok csak a pártnak tetsz cikkéket nyomják, a vasutas és postás szervezetek pedig
csak a pártnak tetsz lapokat továbbítják. A kormányon lév szociáldemokrata párt hivatalos lapja, a "Népszava" féktelenül izgat
Február 7-iki számában például azt ajánlja, hogy "le kell
bunkózni a szemtelenked, pimaszkodó ellenforradalmárokat,"
mert Gyöngyös városa tiltakozik a terror ellen. "Egy jó, hvös ki&
cella' és napi nyolc órai fegyenc-munka majd lehti az ordítozó
betyárok vérét,"
irja. Amikor pedig az egyetem tanárai kérik
autonómiájuk megtartását, 'Tl/etömi Letartóztatni," cimen ir ve-

—

!i

zércikket február 4-én.
sajtószabadság eltiprására egyenesen felhiv minden nap ez
a lap. Amikor a Pesti Hírlapot szétronnbolták,
a Népszava
büszkén mondja: "tanuljanak a Pesti Hirlap esetébl.
forradalom nem tri, hogy a sajtószabadsággal visszaélve, perfid rágalmakkal aláaknázzák a forradalom vívmányait." Február 21-én
kijelenti, hogy az ellenzéki sajtótermékek megjelenését "m^g fogja
Akadályozni s igy védi meg a sajtószabadság tisztaságát." Január
30-án pedig igy ir:
"A sajtószabadság banditái, akik valamikor fogvacogva esküdtek a Nemzeti Tanácsra, nagyon merészen kidugták a fejüket a
gallérjukból, ahova eddig gyáván behúzva tartották és mert nem
a rémüldözve remélt akasztófát látják maguk eltt, hanem a forradalom vívmányait: a sajtószabadságot, a gyülekezés, az egyesülés jogát és a véleménynyilvánítás szabadságát, azt hiszik, hogy
minden szabad és azt remélik, hogy a forradalmi vívmányokkal
törhetik le magát a forradalmat. Gyáva és pimasz had támad neki
a forradalomnak, gyáva és alávaló, mert hazugság és rágalmazás a
fegyvere. Miért nem vágnak nyomban a szájukra? Hát nem fogják
merni sokáig.
sajtószabadságnak és minden szabadságnak ban!"
ditáival el kell intézni a dolgot, más eszközökkel
Közben megtörténik az els lapkommunizálás is. A "Déli
Hírlapot" megveszi egy nacionalista csoport s a lap munkatársai
fegyveres matrózok segélyével sajátítják ki a lapot és adják ki az
uj tulajdonos pénzén, de ellene. Ekkor már Göndör kézigránáttal
3 agyon veréssel fenyegeti meg azt lapjában, aki birtokába akarja
adni jogos tulajdonosának a lapot.
Március 12-én a Lovászy-párt tiltakozik a sajtószabadság
megsértései ellen s ekkor a lapok utasításra e lépéséért reakcionárius gazembernek minsitik Lovászyt s a Göndör lapja "politikai
"politikai
csirkefogóknak"
nevezi a sajtószabadság védit,
zsebtolvajoknak, akik ellopják a becsületes munkával gyjtött
értékeket."

A

—

—

A

A

—

A

—

Vörös Újság megszületése.

Ilyen körülményekkel készítik el a forradalmár sajtóvezérek
forradalom elején a kommunisták
még nem szerepelnek. Novemberiben érkezik meg Kun Béla több
bolsevistával Oroszországból. Rögtön lapot is alapítanak Vörös
és

orgánumok a bolsevizmust.

A

•
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Újság címmel.
lapot Oroszországból hazatért újságírók csinálják
itthon mellzött szacialistákkal. E lap nyíltan a rombolást hirdeti.
Nyíltan követeli a hadsereg dezolálását, a szabotázst, gyárak demolálását, a házbérfizetés megtagadását, a munkásság felfegyverzését és a polgárság megsemmisítését, mert csak ebbl alakulhat ki
az uj rend.
Százezreket vernek a lapba s a millióikból, amelyet Oroszországból hoztak, nemcsak nyíltan bérelik fel lázadásra a katonákat,
rokkantakat, munkanélkülieket, de százezerszámra ontják lázító
röpirataikat is.
A lapok csak a Papirközpont engedelmével jelenhetnek meg,
nyomda csak a Papirközpont papírját dolgozhatja fel s a Vörös
Újság ennek engedélye nélkül mégis megjelenik. A kormány tri,
hogy nyomdájuk a lapot kinyomja, hogy részükre papirt csempészszenek s szabályellenesen lapjukat terejszthessék. Minden jobboldali halovány, szelíd kritikát is terror ver le, de a Vörös Újság
és a "Vörös Katona" lazítása ellen nincs szava sem a rendrségnek,
sem a bíróságnak. A sajtó-szabadszervezet ez ellen nem tiltakozik
s a behó'dolt polgári lapok egy része undorító bolseviki rokonszenvtl hangos. Mentségükre csak tudatlanságuk szolgál: nem tudják,
hogy a kommunizmus ket fogja kivégezni legelssorban.
Amikor pedig összeütközésre kerül a szociáldemokraták közt
a sor, a radikális polgári sajtó a kommunistákat támogatja s amikor Kun Béláékat letartóztatják, mert véres utcai harcot provokáltak a Népszava ellen, a polgári lapok zokognak az elfogott bolsevikiek testi épségéért.
Hogy a sajtó ekkorra már milyen elvadult, azt fényesen jellemzi az egyik bolseviki vé vedlett szocialista újságíró, aki közvetlenül a bolsevizmus kitörése eltt így ír
" Golyót és bitófát.

..r

vagyunk a halálitéletnek. Osupán nekik kívánjuk
mert egy ország tragédiája és százezrek halála kiált bo-

Ellenségei
a halált,

szuért az égre.

Követeljük, végezzék ki, akasszák fel vagy löjjék agyon:
Gróf Berchtold Lipót és
gróf Burián István volt külügyminisztereket,
gróf Czernin Ottokár volt külügyminisztert,

Hazay Samu honvédelmi minisztert,
báró Szurmay Sándor honvédelmi minisztert,
gróf Esterházy Móric és
Wekerle Sándor háborús miniszterelnököket,
Teleszky Jánost és
Klebelsberg Kunó grófot, Tisza bizalmasait és
Herczeg Ferencet, a harmadik bizalmast és nagy köszöntt,
Szterényi Józsefet,
Windischgrátz Lajost és
gróf Hunyadi Józsefet, a király rossz tanácsadóit,^
gróf Andrássy Gyulát és
gróf Apponyi Albertet.
"*
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Ezenkívül életfogytiglan internálni kell az összes kabinetek
mint bntársakat és néptörvényben kell kimondani,
munkapárt, alkotmánypárt és Apponyi-párt tagjai
semmin nyilvános szerepet nem kaphatnak.
minisztereit,
hogy a régi

Halált akarunk a bnösökre! Vesszenek! Lógjanak! Gebedjenek!"
E cikket a Város cimü lapba egy Róbert Oszkár nev jelentéktelen hirlapiró irta, aki a forradalmak alatt sajtóvezér lett

A sajtó ily bnös önmagamégfeledkezése járult hozzá, hogy
rászakadhasson erre a szerencsétlen országra a bolsevizmus.
Korrj.munizálják a lapokat.

kommün

Most már
s sok mindenre világosság derül.
hogy azért nyomtak el mindent, züllesztették szét
a hadsereget, tették produktív munkára képtelenné az ipart, tiporták el a sajtót, mert csak így készíthették el a szocialista forradalmat. Össze kellett törni, le kellett rombolni mindent, mert
amely konzervatív -- sohasem
máskülönben ebben ai országban
sarjadhatott volna ki az a kommunista forradalom, amelyre szocialisták s bolsevisták egyaránt törekedtek, ha más utakon is.
nagyobb
Izzó koponyájú,
kevesebb részében: fanatikus,
részében minden áron érvényesülni akaró exaltádók szervezték és
készítették el a forradalom els percétl a kommunizmust, mert
e magyar lélektl, idegen forradalmi kalandorok csak így lehettek
urai ez országnak, amelynek érzései, rokonszenve s pszihéje tlük
távol állott. Le kellett törniök hát mindent s mindenkit elbb, kicsavarni a nemzet kezébl a fegyvert s megmételyezni a közvéleKitör a

nem

is titkolják,

—

—

—

ményt.
Kis, jelentéktelen újságírók, akiket csak a mindenáron való
érvényesülés mohó vágya ftött, kerekedhettek a sajtó fölé,
egy-két meggyzdéses szocialista és egy rakás tehetségtelen strémert
vállalkoztak arra, hogy megfélemlítik, letörik á
ber,
lapokat. S minthogy katonák terrorja állott rendelkezésükre, a
kormány teljes támogatása, az egyedül felfegyverzett munkástömegek, a sajtó becsületes munkásait félre is tudták tolni, a lapokat dirigálhatták s olyan közhangulat látszatát keltették, amely
ellen a nagy többség vére lázadozott.

—

—

k

S amikor uralomra jutott a bolsevizmus, ezek a radikális s
már az els percben keservesen jutottak tudatára annak, hogy megcsalták ket is. Felhasználták ez
állapotok elkészítésére, de most már sutba dobják ket is, mert a
puccs elkészíti annyira urai lettek a helyzetnek, hogy nincs már
Dolgozhatnak
szükségük kihasználható sajtó-forradalmárokra.
egyedül, csupán a most már nyilt, puszta terrorral.
Els cselekedetük volt, hogj;^ a lapokat kommunizálták. Egyszeren elvették tulajdonosaiktól, nyomdástól, papírkészletestl,
házastól együtt, rátették a kezüket a magánvagyonukra, elszedték
szocialista sajtó-dirigensek

•

készpénzüket, betéteiket, folyószámláikat, követeléseiket. Egy
szelhet létesítettek, amely a laptulajdonosok egyesitett pénzébl
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tartotta fenn ezután a sajtót.

Csak a szocialisták lapja, a '*Népseaya" maradt ezután is a párt magántulajdonában.
Már az els napokban megszüntették a nacionalista "Budapesti Hírlapot" s a keresztény "Alkotmányt", majd a liberális
"Napot", sorsukat a többi lap is követte s május közepére megszüntettek a két szocialista lapon a "Népszaván" s "Vörös Újságon" kivül minden újságot.
ságírókkal

egy-két

uj

Helyükbe válogatott

szocialista új-

lapot

alapítottak a "Világszabadságot",
"Volkstimmet", "Vörös Katonát", egy pár uszitó folyóiratot "Ifjúmunkás", "Nmunkás" stb. cimmel.
polgári lapok közül cöupán
a "Pester Lloydot" vették át.

A

A megsznt lapoknak nemcsak

vagyonát rabolták el, de könynehogy valaha is feltámadhelyiségeikbe pedig kommunista újság szerkesztsége-

yeit, címszalagjait, feljegyzéseit is,

—

janak,
ket, kiadóhivatalokat telepitettek

—

s

más kommunista

vállalkozá-

sokat.

Az

újságírók

helyzete.

A kommün els éjszakáján már elcsapták a nekik meg nem
bizható szerkesztket, helyükbe saját embereiket ültették s minden laphoz cenzorokat küldtek. Olyan förtelmes cenzúra kezddött, amelynek nem volt még soha párja. Véleményt nyilvánítani
csak a kommunista pártlapoknak volt szabad, a többi csupán a
rendeleteket s hivatalos kiadmányokat adhatta le. A közoktatásügyi népbiztosság utasította naponként a lapokat, hogy mily cikkek jelenjenek meg s mit hogyan kell kommentálni.
Amíg a kommunizált volt polgári lapokat megtrték, minden
igyekezetük oda irányult, hogy a volt polgári újságírókat minél
szorosabban rántsák magukkal és minél mélyebben komprommittálják. A jelesebb hirlapirók mind inkább ki akartak bújni e népbiztosságtól dirigált cikkek irása alól s ekkor Lukács György nép-

hogy mindenkinek alá kell irnia azt a cikket,
amelyet a népbiztosság megrendelt. Naponként kijelölte a népbiztosság, hogy mit kell irni, elírta a cikk gondolatmenetét, slágwortjait és azt is, hogy e cikket ki irja és fedezze a nevével. Természetesen a legnacionalistább érzelm Írókkal a legvéresebb, leguszitóbb bujtogatásokat irattá és irattá alá.
Ekkor
május 9-én
igy ir errl a "Vörös Újság" és e cikk
hangja jellemzi a kommunisták és a kommunista kormány vélebiztos elrendelte,

—

ményét

—

a hirlapirókról
proletárdiktatúra megvalósítása után az uralomra került
proletariátus kegyelmes volt a háborúból él és a dolgozók nyakán
már valóságos osztályfölötti osztálylyá fajult újságírók henye
kasztjával szemben, Magyarországon, ebben a balkáni torzállamban, amely a nyugati fejlett országok termelését csak nagy hanggal és sok szélhámossággal tudta utánozni, aihol az uralkodó osztályok valóságos paródiái voltak a Nyugat elnyomóinak, a nyugati
méretekhez képest egészen természetellenes arányokban fejldött
ki az újságírás. Ez a mesterség egy egész nagy és fölösleges kasztot nevelt Magyarországon, amely a bürokraták mellett hasonló
erszakossággal és szívóssággal feküdt rá mindenre és óriási tá-

"A
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borát képezte a heréknek és dolgozni nem akaróknak, egyúttal
valóságos rezervoárját azoknak az embereknek, akikbl
ahogy
itt mondják
"minden lehet." Ezek az ujságirók tudatlan, renyhe, opportunus sarlatánok és szélhámosok.

—

—

"A

proletariátus az átalakulás munkájában nem ért rá a férnem rázta le magáról ezeket a szívós állatkákat.
Nem ütött szét a pesti sajtódzsungelben. Kegyelmes volt. De a
morál insanity lovagjai rútul visszaéltek jószivével. Megtelt a

gek eltaposására,

mérték

"Már megtörtént az els intézkedés a sajtóbrigantik ellen,
rendelet jelent meg, hogy a volt polgári lapok cikkeit aláírva kell
közölni, "Mitriechen !"
vonjátok le a konzekvenciát: aki mit
irt, állja is érte a helyét, ha pedig szabotál, nem akar és mer irní,
pusztuljon!
"Nagy kavarodás támadt erre a sajtó berkeiben. Az évtizedes
\ ezércikkirók
egyszerre halálos betegek lettek, irógörcsöt kaptak
az elyhü kezek, öreg cikkírók gyorsan átvették a vizállásrovatok
szerkesztését. Fiatal, eddig soha felszínre nem került, kezd embereket toltak eltérbe, soha nem látott nevektl lettek tarkák a
lapok. És ha mégis muszáj volt írni a régieknek, szürke témákon
köszörülték szakavatott pennájukat. Hát most már elég volt tiszproletariátus diktatúrája nem komédia. Trhetetlen,
telt urak!
hogy a kommunizmus igéje körül még most is csábtáncot lejtenek
ezek az óvatos duhajok. Betelt a mérték!"

—

A

És a szegény újságírók, akik fizetésükbl tartották családjukat, kénytelenek voltak írni a megrendelt cikkeket. Különben elvesztették kenyerüket, elvették volna lakásukat, élelmiszer-jegyeiket s börtön, esetleg halál várt volna rájuk, mint ellenforradal-

márokra.

A kommunizmus

véleményét egyébként a sajtószabadságról
jellemzi legélénkebben:
"A sajtó a kapitalísztíkus társadalmi rendnek éppen olyan
jellegzetes terméke, mint a nagybank, a tröszt, vagy a prostitúció
modern formái. A proletárállamnak tehát ezzel a szabadsággal
éppen ugy le kell számolnia, mint a nagybankkal, mint a prostitúcióval. Nem lehet trnie, hogy ez a neme az ember lelki megmérgezésének bármilyen ürügyek alatt tovább is fennmaradjon.
A szocialista nem ismeri el a burzsoá véleményszabadságát és az
újságíró, aki éppen ugy kifejti a forradalom, mint az ellenforradalom véleményét, olyan, mint a gyülevész-proletár. Ezért kell
a

"Vörös Újság"

velük leszámolni."

Á

itt

következ citátuma

—

lapok megszüntetése után 400 500 újságíró lett munkáttöbb ezer kíadóhivatali tisztvisel és vagy tízezer rikkancs,
kihordó, nyomdász. A proletárdrktátorok egy darabig trték is ezt
a helyzetet, mig végre felmerült az a terv, hogy az újságírókat
részben, mint analfabéta-oktatókat kell elhelyezni, részben mezei
munkára, méhészkedésre, selyembogártenyésztésre, kertészkedésre
lan,

kell kényszeríteni.

—

—

elször
Akkor
július 8-án merészeltek szervezetükben
Tiltakozni az újságírók a proletárdiktatúra ellen. Hallatlan vak163
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m erség

volt ez

kínozták

meg naponként

abban az idben, amikor százával hurcolták el,
a diktatúra pribékjei, amikor egy fehér
zsebkend kabátzsebbe való kitzéséért embert öltek, s elegend
volt, ha valaki önérzetesen lépett fel
mint a kis Dobsa zászlós
arra, hogy szadista kínzások után kivégezzék. Ekkor történt
meg az els nyilt szembehelyezkedés a diktatúrával egy gylés kerétében, amelynek Szász Zoltánon és Kis Józsefen kivl egyik
Bzónoka épen e sorok irója volt. A gylés határozati javaslatot
fogadott el, amely tiltakozott a sajtószabadság eltiprása ellen és
az ellen a rendszer ellen, amely "a fegyintézetek szellemét vitte be

—

—

a társadalomba, leslyesztette a rabszolgaság színvonalára a huszadik század államéletét s feltartóztathatatlanul idézi el erkölcsi,

gazdasági és m.üveldési leromlásunkat."

A

"Népszava"

e

gylésrl másnap

igy irt

"A

polgári sajtó összes újságírói is belekerültek az újságírók
szervezetébe, közöttük számosan olyanok, akik a legszélsbb reakciót szolgálták és akikbe igy annyira belegyökeresedett a kapitalista sajtó korrupt ideológiája, hogy még ma sem tudják és nem
is akarják felismerni minden dolgozó, minden munkás osztályhelyzetét. Kialakult tehát az a félszeg, hazug helyzet, hogy egy
szervezetben a munkásság osztálytudatos forradalmi szervezetében
lényegében azok voltak többségben, -akik nem állanak az osztályharc alapján, akik nem osztálytudatos munkások, akik az ellenforradalom gyzelmére' spekulálnak. Ez a félszeg, hazug helyzet
robbant ki kedden az újságírók taggylésén. A korrupt, bankpausálés polgári sajtó néhány munkatársa alkalmat szerzett arra,
hogy a proletariátus diktatúrája ellen foglaljon állást, hogy visszakövetelje a burzsoá-lapok kiadóinak pausálés, lefizetett "sajtószabadságát." Igen jó tanulság volt ez a proletariátus számára."

E gylés után egy kommunista újságíró revolvert is ragadott
egyik hirlapirótársára s másnap az ujságirómozgalom vezetit
kézigránátos, szuronyos Lenin-fiuk kisérték be a terroristák borzalomtanyájára. Ekkor azonban hirtelen kitn pártfogót nyertek
az újságírók Eomanelli olasz ezredesben, aki a legkíméletlenebb
retorziót helyezte kilátásba, ha az újságírókat rögtön szabadom
nem bocsátják. És Kun Béláék fogcsikorgatva voltak kénytelenek
szélnek ereszteni kéjjel kiszemelt áldozataikat.
Az újságírás kiemelked nagyságait egyébként már a proletárdiktatúra elején elfogták, hónapokon át kínozták, lelki tortúrákkal gyötörték Huszár Károlji;, Haller Istvánt, a 78 éves Rákosi
Herczeg Ferencet,
Jent,
a legnagyobb magyar újságírót,
Pékár Gyulát, Lovászy Mártont, Légrády Imre dr-t, a Pesti Hírlap
világtalan szerkesztjét, Zsembery István fszerkesztt, Malcsiner
Emil, Hacsak Géza szerkesztket, Frühwirth Mátyást, Ábrányi
Kornélt és még sokakat, többek közt az ultraradikális Fényes
Lászlót is.
A proletárdiktatúra, amikor kivette az újságírók kezébl a
tollat, egy egész légió ismeretlen obskúrus emberrel gazdagította a
hiriapirók kasztját. rjöng banktisztvisel-fanatikusokkal, félmvelt munkásagitátorokkal, a radikális ifjúsági egyletek kifor-

—
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ratlan, de véresszájú gyerkÖceivel, rendrspiclikkel, a kloákák
söpredékével. Nagy újságszerkesztvé léptettek el például egy
Lékai-Leitner nev húszesztends sihedert is, akinek egy kvalifikációja volt csak. Az, hogy revolvermerényletet kísérelt meg Tisza
István ellen. A vidéki lapok élére pedig leggyakrabban nyoradáscokat állitottak.

A

gylölet, uszítás sajtója.

E lapok tenorja a féktelen piszkolódás, az osztálygyülölet tébolyodott tobzódása volt. Véres, bujtogató gylölség lobogott és
tüzel mindenki ellen, ami a munkás fölé emelkedett értelemben,
pozícióban, vagy jövedelemben.

A munkásság ünnepén, május elsején is ilyen hivatalos lapjuk
örömhangja:
"És ahogy egymásba kapcsolódnak a munkáskezek, ahogy
közös vérkeringésben egyesül a felszabadult proletárer, egyszerre
összeroppant az öreg földnek korhadt gerendás szerkezete és abból,
ami régen az uralmuknak, az erejüknek, az életüknek a szimbóluma volt, még fejfa sem maradt m_eg sírjaik fölé. Az ötágú
i'örös csillag jelenti a pusztulást azok számára, akik évezredeken
át a ti véreteket pusztították. Félelmes jel ez, reszketve néz rá a
burzsoá, bntudattal hajtja le a fejét, összeroskad a vörös kalapács
ereje alatt."

Lapjaik naponként igy irnak a polgárságról:
"Csak feküdj és dermedte riadt lelkedbl leheld ki ezt az
utolsó ruthídeget. Fázol, ugy-e? Hideg van? Évezredek bne száll
most a fejedre, évezredeken át való eltiport jaid olvassák most
fejedre a nagy számadást; akiket állati sorsban rugdostál, viziós
szemeddel látod most azoknak szörny, embertelen szenvedéseit!
Jó volt melegedned évezredeken át a rabszolgamilliók véres robotjánál! Most hideg van, ugy-e?"
"Tele vagyunk utálattal,
írja például a Vörös Újság május
7-én,
nem tudunk titeket undor és megvetés nélkül nézni. Utálunk, lerázunk és lemetélünk benneteket magunkról."
Ez a hangja még a "Népszavának" is, amely pedig a mérsékletet képviseli és gyakran száll síkra az emberszeretet és könyörületesség érdekében. így ír például április 11-íkí számában:
"A volt hatalmasok, a volt félelmetesek, a volt elnyomók, mint
döglött férgek peregtek le az életnk fájáról és, mi gyztesen, lombosán és virággal, gazdagon állunk a tavaszí ég alatt és a virágaink
gyümölipcsé teljesedését várjuk. Mit tördik az él lombos fa a
lehullott pondrókkal. Nem érdemesek arra sem, hogy gylölje
ket."
Hogy a vak gylöletnek mily rült orgiázása volt a proletáruralom lapjaínak minden hasábja, annak illusztrálására álljanak
itt szemelvényként ezek a citátumok, amelyek a "Vörös Újság"

—

—

egyetlen

számában jelentek meg:

burzsoázia els ájultságában fekszik, még alig nyitotta ki
szemét, alig ocsúdott,
az els ökölcsapás csak elkábította, még
alig dereng, sajgó homloka mögött a hogyan és miért. Tudjuk,

"A

—
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hoífy szembe íogunk még állni, mért már készíti álnok fegyvereit,
mert szembe kell állnunk, de ha nem volna elég ers a vértele*

nem fogja célját és hatását téveszteni a véres terror.
szabad tehát senkire sem tekintettel lenni."
"Az eddigi eredmények igazolják, hogy a polgári "Mitláuferek"-kel szemben tényleg csak egy nagyon erskez, kegyetlenül
egyenes utón járó diktatúra képes megállani, mért a folyondár,
mely átöleli a törzset, valójában élsdi s a legersebb fát is megdiktatúra,

Nem

fojthatja."

"A

burzsoáziát elnyomni a végletekig, mert

hogy hol üsse

k

Ha már

még

leselkedik,

megtörtük és
is részt akarnak
venni és hasznos munkásai akarnak lenni a Tanácsköztársaságnak,
akkor jól vizsgáljuk meg, hogy nem-e inkább kerékköti a prolefel fejét.

tariátusnak."

"A

burzsoá, ha fenn akar maradpi, ott dolgozzon, ahol nekünk
rá. Ezt megköveteljük. Ezért a papok nem papi
szakszervezetet, hanem ipari vagy mezgazdasági tartaléksereget
fognak alkotni. Mert irányítani a munkát, öhhez csak a proletárnak van joga, ereje és képessége."

szükségünk van

"Nem lehet szó oly mértékben való részvételrl, amely a munkában burzsoá irányítást s, szervezést tenné lehetvé. De nem is
errl az oldalról kell a dolgot nézni, a burzsoázia szemüvegén, hanem a mi szempontunkból s ebbl tekintve, a helyzet az hogy a
burzsoáziát kényszeritjük arra, hogy segítsen saját hatalmának
:

lerombolásában, kiszolgáltassa azokat az eszközeit, amelyeket az
uj társadalom kiépítésében felhasználhatunk, egyben pedig szolgáltassa az er, energia egy részét az épités nagy munkájához.
Nem az a fontos, hogy a burzsoázia mit szeretne, hanem hogy a
mi érdekünk mit követel?"

"A volt burzsoá fnök legfeljebb segédmunkása lehet az üzem
vezetségének, ha arra megfelel, de irányitója semmiesetre sem.
Mert éppen a régi igazgatók volnának azok, akik most mozgalmat
szítanak, hogy a proletariátus egyen etlenkedése esetleg az
m^almukra hajtsa a vizet. Vigyázzunk, mert fél, hogy a burzsoázia
oly nehéz kölönc lesz, hogy egy harmadik forradalom kell majd a
lerázására. Ezt elkerülni csak tiszta proletárpolítíkával lehet."
-Sajtójuk gylöletet szít mindenki ellen, aki nem proletár. A
jogászokat ki kell irtani, mert lelküket a jogtudomány megmételyezte, a kereskedt, önálló iparost, nehéz testi munkára kell fogni.
Gylöletük a legvadabb a papokkal és tisztviselkkel szemben.
"Az egyház volt mindvégig a fcinkosa,
írja például március 28-iki számában a Népszava,
a rabszolgatartó kapitalizmusnak a maga szellemi fegyvereivel, lélekgyilkos tanításaival,
vette
a kezébe az életnek induló gyermeklelkeket, hogy formálja, elnyo'moritsa, tehetetlenné és terheltté tegye az egész életre a kapitalisták kizsákmányoló törekvéseível szemben. Elaltatták a nyomort,
hogy ne lássa az
dzsölésüket. így neveltek évszázadokon át
nemzedékeket, a legsötétebb és legbódítóbb dogmákkal tömve és
kötözve meg a gyermeklelkeket az iskolában és folytatva lélekgyilkos munkájukat a templomok prédikáció székeiben. Most a

—
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Jölemelt proletárököi ebbe a nyomasztó, sötét éjszakába is belekapott és elkergeti a gyermekek melll a léleknyomoritó fekete
kísérteteket és fekete tanokat."

S amikor egyes papok kényszerségbl önként
feogy szolgálni fogják az uj

jelentkeznek,
világrendet, nincs kegyelem velük

szemben még akkor sem.

—

—

ir róluk április 5-én a Népszava,
"A fekete rém,
mint a
mesebeli szörnyeteg, nyomban megjelent, hogy lomha testével ráfeküdjön milliók izzó fájdalmára. Befurakodott mindenüvé. Szószéket csináltak az iskolából, az orgona könyörg hangjából üzletet
varázsoltak, a keresztre feszitett Krisztussal a proletárok millióit
küldték a vágóhidra. Most pedig a pécsi és nagykárolyi tanárpápok elhatározták, hogy belépnek a szocialista pártba, hogy hittel
és akarattal kívánják a proletárság fölszabadító küzdelmét szolgálni. Vörösre festik hát a reverendájukat. Ki velük, a papokkal,
eeek a legfékevesztettebb szolgái az istennek, a nagytke istenének,
az istennek, a nagybirtok, a kizsákmányolók, az elnyomók istenének Ezek a feketék, akik mára vörössé váltak, ezek a feketék, akik
mára forradalmárokká lettek, mert ma már vörösnek és forradalmárnak lenni az egyedül üdvözít dolog! íme, a papok: sötét,
fekete lelkiismeretei a félrevezetett tömegeknek."
!

Naponként megjelennek a cikkek, hogy ki fogják dobni álláminthogy munkásokkal tudják ket helyettesíteni, mert, mint a "Vörös Újság" május 24-iki száma irja:
saikból a tisztviselket,

"A tisztviselsereg szerves részét képezte az osztályelnyopió
államnak, egyik jó eszköze volt az állandó hadsereg mellett, annak
az u. n. közhatalomnak, melyet a burzsoázia felépített abból a célból, hogy vele a proletariátust állandó elnyomásban tartsa. A bürokratikus katonai államgépezet ferssége a burzsoázia zsoldjában álló hivatalnoksereg volt, melyet a burzsoázia a munkásság
fölé emelt s az izgatást külön funkciójává tévén, külön kasztot
csinált belle. S mikor a proletárdiktatúra egyik ffeladata éppen
ennek az osztályelnyomó bürokratikus-katonai államgépezetnek
összetörése, megsemmisítése s nem pedig átvétele, akkor nem kiyánható a munkásságtól, hogy a legszelídebb érzelmeket táplálja
ezen összetörend államgépezet megtestesíti, a hivatalnokokkal
szemben."
"Mindenekeltt vaskézzel tisztítsuk meg az uj bürokráciát!

—

—

Tisztítsuk meg, hajtsunk ki belle minden nem
írja máskor.
odavaló és befurakodott burzsoá és félburzsoá elemet. Pusztujja!"
Hak éhen Nekünk nem kellenek
Hogy ily körülmények közt milyen kedvvel dolgozott nekik
annak
még a legalkalmazkadóbb, legszolgalelkübb tiszivisel is,
fantázia
elképzeléséhez nem kell szárnyaló
!

—

A

gyilkos bolseviki sajtó.

csupa gylölet
tudó boszu.
nem
megbocsátani
Tolt és könyörtelen, semmit soha
Minden lapjának minden hasábján azt harsogta, hogy még enni
sem szabad adni a volt burzsoának, el kell venni még a ruháját, a

Az egyenlség

és szeretet uj világának sajtója
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lakását is. Kényszermunkára kell fogni, még pedig a legaljasabbra,
a legobskurusabbra, amelyet önérzetes munkás nem vállalhat.
"A burzsoá még mindig él, st jól él,"
tör ki június 14-én

—

egy Biermann nevezet elvtárs.
szeretet egyik apostola, Pogány József népbiztos azt harsogja május 3-án, hogy ne ujjongjon a burzsoá, ha leverik a románok a proletárforradalmat, "mert minél inkább közeledik az ellenség, annál elviselhetetlenebbé tesszük m'egkinzásukat s mieltt
elbukna a vörös lobogó, burzsoák vérével fogjuk még vörösebbé
festeni." Ugyanez napon egy Surek nev "államférfi" azt ajánlja,
hogy a bukás éjszakáján mészárolják le a polgárságot s már a IV.
kerületi (belvárosi) munkástanács össze is irta a lemészárlandók

.A

listáját.

A bajorokat szidja június 7-iki számában a "Vörös Újság,"
mert nem voltak elég kegyetlenek a polgársággal szemben s ezért
bukott el ügyük. Szent dolog, ha a proletariátus kegyetlen,
írja
május 10-én,
mert magasztos eézmét szolgál, nem ugy, mint a

—

—

burzsoázia ellenforradalmának kegyetlensége.

Amikor egy Herczeg Géza nev tisztviselt kivégeztek, mert
ellenforradalmi röpcédulát találtak nála, amit kiváncsiságból olvasott el, a "Vörös Újság" fölujjong június 25-iki számában

"A példás büntetés egy idre el fogja venni a sötétben ólálkodó ellenforradalmi banditák kedvét a proletáruralom ellen, a
kizsákmányolás visszaállítása érdekében folytatott aknamunkától
és fel fogja nyitni azoknak a szemét, akik eddig megtéveszteni
hagyták magukat a vallás jelszava alatt, a kizsálgnányolás és
munkanélküli jövedelem visszaállítása érdekében dolgozó ellenforradalmi burzsoásöpredéktl. Golyó és kötél a megérdemelt bünte-.
tése annak, aki fel merészeli emelni kezét a dolgozók vérrel és

kinnal kmarcolt uralma ellen

!"

—

—

"Föihaooritó,
irja a Vörös Újság,
hogy akad ma, aki a
halálbüntetés ellen mer beszélni, pedig sajnos, nem is volt olyan
veszedelmes a halálbüntetés terén az, amit eddig csináltunk. Tudjuk, hogj' Budapesten oly kevés burzsoá-ellenforradalmárt végeztek ki. Nekünk' arra kell törekedni, hogy ha sikeresen akarjuk
befejezni küzdelmünket, hogy a rémület lidércnyom.ása ülje meg
állandóan mindazon lelkeket, akikben meg van a hajlandóság
arra, hogy ezt a mi küzdelmünket megakadályozza. Bennünket
csak egy gondolat vezérel, hogy a legélesebb eszközöket alkalmazzuk, ha a diktatúrát a legnagyobb ervel gyakoroljuk."

"A

legkiméletlenebbül, kegyetlenül kell letörni a burzsoáziát,

— hirdeti a Vörös Újság június
számában Kun Béla és be— hogy a központi intéz-bizottság arra való
27-iki

tekintettel,

jelenti

hogy a diktatúra enyhe kezelése nem hogy észretéritené a burzsoáziát, hanem ellenforradalmi magatartásra biztatja, elhatározza, hogy a proletariátus diktatúráját a legteljesebb mértékben
a legkönyörtelenebb eszközökkel alkalmazza."
irja ugyané lap
"Még fogcsikorgatva trik a burzsoák,
a proletariátus diktatúráját, még biznak
április 4-iki számában,
az entente katonáiban, még remélik a kapitalizmus feltámadását.

s

—
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Az ideológiájuk még ép Még osztály a burzsoázia, és mint osztálynak meg vannak az osztályérdekei. Ha részt vesznek a forradalom
munkájában, akkor cselekvésüket osztályszempontok fogják irá!

nyítani. Ezért hát céltudatosnak kell lenni a forradalom érdekében. Kegytlennek kell lenni.
Igen természetes, hogy a gyilkosságra való felbujtás, a kegyetlenkedésre való uszitás a kevésbé intelligens vidéki sajtóban
nyilt, még kvalifikálhatatlanabbul brutá"Halál az ezerholdasokra!" "Lámpavasra az urakkal!"
"Kinozzátok meg a burzsujokat !"
ezek voltak a cimei a vidéki
Timesek és Figarók "vezércikkeinek." Nem is volt feltn például
a "Somogyi Munkás"-ban, amikor azt irta, hogy "gyáva, rongy
polgárok vérével kell lemosni multunk szenvedéseit s a legkevesebb, ha ma életével lakol minden kizsákmányoló, amiért idáig
érte szenvedtünk."
Meg is volt e cikkeknek a hatása. Budapesten a Leninnfiuk
kínoztak, gyilkoltak halálra bárkit, akinek az orra nem tetszett,
s hogy a szadista terror deleljén mégis mérsékldött ez az orgiázás, az nem is rajtuk, de az entente missziókon, s fként Romanelli
olasz ezredesen múlott, aki gátat tudott szabni az rjöngésnek,
amikor a közeli vég sejtelme gyáva behódolásía késztette a kommunizmus Néróit. Vidéken azonban dühöngött a vad és a vak boszu.
Alig van vidék, ahol akasztófát ne népesitették volna be a kicsi
falvak ftereit, ahol halomra ne ltték volna az ártatlanok törnegét, s ahol a kis f utcácskák akácfáin ne lógtak volna a föld népének legtudatosabb, legértelmesebb vezérei. S e tömeggyilkolások,
a nekivadult kegyetlenkedési düh rettegett apostola: Szamuely
Tibor, egy tehetségtelen, jelentéktelen ujságiró, gyorsíróból
"vezérré" kintt rémregényhs volt. Neve annyira a (íínikus, --talán beteges
kegyetlenkedési, gyilkolásí mánia fogalma lett,
hogy még legtöbb vezértársa is undorral irtózott vértl fertzött
kezétl. S a legjellemzbb erre a sajtóra az, hogy széls orgánuma,
a "Vörös Újság" állandóan dicshimnuszokat zengett róla. Amikor
vérbe akartak fojtani mindent, június 20-án, így zengedezett róla
ez a vérrel irt újság:
"Statáriumot követelünk az ellenforradalom ellen S követel'
jük, hogy a> statáriális intézkedések végrehajtásával azt a férfiút
bízzák meg, aki erre egyedül alkalmas Szamuely Tibor elvtársat.
Bátor és erélyes ember Szamuely Tibor. A forradalomért tud
szenvedni és tudna meghalni, de már kíméletlen is lenni. Mert a
kíméletlennek is kell tudni lenni. A
forradalomért,
ha kell,
proletárkatona odakünn a fronton öl, hogy megvédje a forradalmat és dicsség jár ki neki érte. A másik itthon tizedmagával
lever a Dunántúlon egy ellenforradalmat, ez épp oly dicsség, mint
a katona hstette. Tisztelet annak, aki a forradalomért semmitl
vissza nem riad, akinek van annyi kultúrája és boldogsága, hogy
erélyesen, forradalmi hittel és tudattal menjen a forradalmiak
kikerülhetetlen szükségességü utján, a Saint-Justeok és Maratok
utján Minden helyen az alkalmas módszert, minden helyre az alkalmas embert Az aljas ellenforradalomnak statáriumot, az ellen!"
forradalom leverésére Szamuely Tibort

még szemérmetlenebbül
lis

volt.

—

—

!

:

—

—

!

!
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Az a szerencse, hogy a gyilkolási dühtl habzó szájú e sajtókulik fohászát még a diktatúra vezeti sem fogadták meg,
illetve merték megfogadni, mert különben e torz kis Saint-Justenak,
Maratnak lett volna annyi "kultúrája," hogy a fél fvárost vérbe-

—

fojtsa.

—

A toll, amely tud a boldogság varázsereje, a becsület kardaz emberi elveaz igazság pallosa és a tudás szövétneke lenni,
temedettségnök, a fantaszta vakságának, a rombolás dühének inkviziciönális kinzóeszköze lett e rövidke élet söpredék-korszak
kezében.
Összetörtük ezt a tollat Visszakerült az a tisztesség, okosság,
épitési buzgalom, nemzeti reneszánsza eszközéül. S ahogy ez a szeamelyben forr az ser, energiák s képessérencsétlen nemzet,
fel fogja tudni épiteni leégett hajlékát, fel
gek készsége izzik,
fogja tudni emelni ledöntött, megpiszkolt öltárát, fel fogja tudni
vissza is fogja tudni szerezni tolvirágoztatni legázolt vetését,

—

ja,

!

—
—

—

lának azt a becsületét, presztízsét és elismerését, amit egy ki«
ország ezredéves kultúrájának fejlett, ertl duzzadó és nagy akarásoktól lázas sajtó-törekvése
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megérdemel

A

bolsevizmus külpolitikája
Irta

Dr. Praznovszky Iván
rendkiyüli követ, meghatalmazott miniszter

A bolsevizmus alapelvei annyira homlokegyenest eUenkeznek a meglév világrendszer felfogásával, hogy sem
evolúció, st
erszakos átalakítások utján sem volnának megvalósíthatók.
Csakis a múlt világ romjain tudnák
felépíteni
ha ugyan tudnák

—

—

a bolsevista-kommunista rendszeren alapuló uj világot.
Ebbl következik, hogy irányzatuk teljesen destruktív;
mindenekeltt
rombolniok kell és mikor elpusztítottak minden oly fogalmat,
mely
az egész emberiségnek
és pedig szegénynek vagy gazdagnak
egyaránt
addig szent volt: Isten, a haza, a jogrend, a tulajdon,
a becsület fogalmát, és amikor elpusztítottak mindenkit,
akik ed.
digi hitükkel és meggyzdésükkel szakítani
nem akartak: akkor
kezdhetnek csak az
hangzatos, de alapjában véve végtelen naiv
vilagfölfogásuk gyakorlati megvalósításához.
A programmjuknak tehát éppen ezen els része, melyet gyakorlatilag bemutatni
képesek voltak, a legborzalmasabb, midn átmenet nélkül, a
józan
észt, a meglév, él, reális világot tagadó
theoríájukkal romlásba
dönteni próbálták évszázadok verejtékes munkájának
gyümölcseit,
midn irgalmat, kíméletet nem ismer módon akarták milliókra
ráoktrojálni rületes eszméiket. Alkotásig nem jutottak
el soha
és sehol, \se nálunk,
se Oroszországban.
De nem is juthattak,

—

—

ha még ugyan sikerülne is valahol egy talpalatnyi földet szerezniök, hol megvethetnék lábokat, az általok ledöntött régi világ
romjai a logika örök igazságai alapján ket is magok alá fogják
m.ert

temetni mindenütt. A pusztulás, a halál nem szül uj életet.
Ezen, a bolsevizmus lényegét magában foglaló igazságnak
megfelelen a bolsevisták külpolitikája szintén destruktív. Célja
a világforradalom, eszközei: minden, ami ehhez a célhoz vezet,
vagy ket ehhez közelebb juttatja. Érintkezést, barátságot, szövetséget keresni olyan államokkal, hol a forradalom fejét felütötte, összeköttetésbe lépni a még polgári társadalom
alapján álló államok forradalmi elemeível, terjeszteni mindenütt, sokszor még
a siker reménye nélkül is, eszméiket, és pedig terjeszteni propagandával, pénzzel, terrorral, pihenés nélkül, szakadatlanul fanatikusan.
Nincsen tehát pl. orosz vagy magyar bolsevista külpolitika, mert sem céljaikban, sem eszközeikben nincs különbség,
csak bolsevista külpolitika van. Sikere: a bolsevizmus, az anarchia terjedése, eredménjrtelensége a polgári társadalom fennmaradása vagy felülkerekedése.
Ebbl a szempontból megítélve, Kun Béla külpolitikája az
eredménytelenség láncolata volt. Apróbb, múlóbb sikereket elért és pedig ott, ahol tagadhatatlan ügyességgel az ellenfél gyen:
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ge oldalát és bizonyos konjunktúrákat kihasznált és pillanatnyilag felül maradt.
De ez éppen az szempontjából csak látszólagos, küls siker volt alig hihet, hogy ö ne lett volna tisztában
külpolitikája teljes csdjével.
S múló sikereit is csak a legirreálisabb va banque politikával érhette el: neki nem volt mit veszite^
nie.
Mig más államférfit, külpolitiküst, a felelsség érzete köt,
amig más mérlegeli, hogy a kitzött cél elérhetési esélyei arányban
áilanak-e az eszközökben rejl kockázattal, addig a bolsevista életfelfogás ilyen aggályokat nem ismer egy hangyabolyért lerombol,
ha kell, egy várost évszázados kultúra, történelmi emlékek, mindaz, amit az emberiségnek pretium affektionis tesz értékessé, számukra nem létezik. Odavetik gondolkodás és a következmények
horderejének mérlegelése nélkül egy pillanatnyi múló sikerért,
egy múló bajból való futólagos kibújásért. Az ethikai alap ilyen
;

:

;

teljes elvetése mellett

nem

kell államférfiúi bölcseség

vagy

diplo-

máciai genialitás ephemer sikerekhez.^ Kun Béla külpolitikájának:
voltak ilj'^en pillanatnyi sikerei, csakhogy milyen eszközök árán!
Ha a minimumért a maximumot kockáztatom, akkor nem szerezhetek jegeimet államférfiúi babérokra, csak a szerencsés játékosok irigységére. És ilyen volt a bolsevista politika az antanttal
szemben. Az antant nehézkes, sokfelé lekötött, mindent mérlegel és a lassan ható, de a biztosság valószinüségével biró apparátusával szemben könny volt idközi tiszavirágsikereket felmutatni annak, aki meggondolás nélkül mindent kockáztatott, ami a
odavetett, Magyarország területe, élete, gazdasámásé! Amit
gi jövje, az rá nézve nem birt értékkel: neki a mi hazánk nem
volt haza, a mi multunk nem jelentett semmit, a mi jövnk nem az
jövje! A mobbal szemben a panem et circenses álláspontjára
helyezkedtek, a kulturemberek milliói pedig pusztulhattak Mindez nem zavarta az antantot abban, hogy a bolsevizmus teremtette
!

zavarokat promgrammja végrehajtására felhasználja. A magyar
nemzeti külpolitika szenipontjából soha rosszabbkor nem jöhetett
volna a bolsevizmus. Éppen akkor, midn ellenségeink országunk testére áhitozó terveiket tárták az antant elé, Magyarország
•

hallgatásra volt kényszerítve. Millió bels sebbl vérezve, némán
nézte, mint éri utói a nemzetek legtragikusabb végzete, a feldaranégyes tanács már majdnem a sanctiót is hajlandó
boltatás
lett volna megadni azzal, hogy a territoriális integritás feláldozásával felkínálkozó bolsevistákat meg akarta Parisba hivni a békét
Jóformán csak egy csoda mentette meg az országot etaláirni.
!

A

tl a szégyentl

és katasztrófától!

Itthon milliók és milliók vágyva, remélve és bizakodva néztek a nyugat felé, várva a megváltást hóhérlegények és rablók
karmai közül, a bátrabbak és elszántabbak Bécsben és Szegeden
próbálták az uj Magyarországot megteremteni és mindez csalóka
Ha akkor
ábrándkép volt. Mennyire igaz, hogy a hit boldogít
szenvedémi
másoknak
a
volt
mindegy
milyen
hogy
volna,
tudtuk
sünk, talán még tragikusabb lett volna sorsunk! Ha tudtuk voljelentette,
na, íhog>' mindaz, ami nekünk világunk rombadlését
megkönyelérésének
céljaik
volt
eszköz
epizódszerü
másoknak egy
!
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nyitésére! A magyar nemzet magas kultúrájú nivója éppen abban
nyer beigazolást, hogy hitt a kultúrember érdekközösségében, a
civilizáció nemes internacionáléjában, a söpredék romboló, hazátlan internacionálé jávai szemben.!
*

Kun Béla factotuma és külpolitikájának végrehajtója Alpár
Gyula "elvtárs" az általok létesített úgynevezett "Marx-Engels
Munkásegyetemen" a proletárállam külpolitikájáról eladást tartott, melybl csak két gondolatot emelek ki a téma kimerit megvilágítására.
Az egyik azt mondja, hogy "a proletariátus külpolitikája mindig csak a közösség nagy közös érdekeit tarthatja
szem eltt." A másik az ebbl levont gyakorlati következtetést állapítja meg, hogy "olyan külpolitikára van szükségünk, amely minél jobban elsegíti a világforradalmat".
Nem lehet tehát a boL
sevizmus semmiféle idpontjában sem oroszbarát, németbarát,
vagy akár ántantellenes politikáról beszélni csak forradalmi cin-

—

—

:

kostársaság vagy polgári társadalom-elleijés (a bolsevista phraseológia szerint antikapitalista) politika létezett.
Ha ettl helylyel-közel eltérni látszottak, ez az eltérés nem ,volt szinte a viszonyok kényszerít hatalma folytán a megalkuvás életfilozófiájához nyúltak ugyan
is, de ezzel csak életöket akarták meghoszszabbitani, hog^ azután a. kedvez pillanatban diadalra vigyék aí
vörös zászlót!
;

k

A

magyar bolsevizmus

kitörése tulajdonképpen szintén külokokra vezethet vissza. A négy és féléves háború után
a
antant egy minden erforrásaitól megfosztott Magyarország elfásult közvéleményével találta magát szemben, mellyel kénye-kedve szerint vélt eljárhatni. Minthogy pedig a nyugati
hatalmakat semmiféle bölcs politikai mérséklet sem vezette, Magyarországon a gyzk bosszút álló, indokolatlanul megalázó bá-

politikai

gyz

násmódja következtében ellentállásra képtelen kétségbeesés vett
ert, melyet a szélsséges irányzatok hivei fképpen Budapesten
az utca népének lazítására és ezáltal saját önz céljaikra használtak ki. Mivel pedig a demagóg és minden súly, tekintély és hatalom
nélküli Károlyi-féle kormányok balról jöv követeléseknek az el-

minden kisérlete nélkül, szinte céltudatosan engedtek,
csak egy lökés kellett ~^a bolsevizmus kitöréséhez. A lökést Vyx
alezredes március 20-iki jegyzéke adta meg, melynek tartalmában
jó- vagy
az ország akkori vezeti. Károlyi Mihály és hivei,
az ország területi inrosszhiszemüleg, ez ma még nyilt kérdés
tegritásának oly csonkítását látták, mely életképességünk kockáratételét jelentette s melyért nem akarták a további felelsséget
Átadták a hatalmat Kun Bélának, ki Leninek által kivállalni.
oktatva, már hónapok óta készítette el a talajt a kommunizmus
uralomraj utasára. A hatalom átadásának körülményeibl magyarázható azonban az, hogy a bolsevista mozgalmat az európai
közvélemény az els hetekben korántsem ítélte meg oly módon,
mintahogy azt a dolgok helyes megismerése esetén kellett volna.
St még Magyarországon is voltak egyesek, akik mint a nemzeti
kétségbeesés kitörését kezelték a bolsevizmfüst, mely csak múló jelentállás

—

.

—
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de talán az ország földarabolását akadályozhatja meg.
a bolsevisták siettek ezt a jóhiszem tévedést kiaknázni és
terjesztették a közvéleményben az eszmét, hogy Erdély és a tót
föld megmentése csakis kommunisztikus alapon érhet el. Az ellentmondás, mely a haza fogalmának tagadása és az ország területi integritásának állítólagos megóvása között fennállott, akkor
még nem ötlött ugyan szembe. Csakis az a tény, hogy a kommunista kormány tagjai és környezetük majdnem kivétel nélkül az
ország legkétesebb elemeibl verdtek össze, keltett a jobbérzésüeknél gyanút, mert valószíntlennek látszott, hogy a legrosszabb
elemek menthetnének meg egy jó ügyet. A külföld pedig, mely
a magyarországi viszonyokkal, különösen személyi tekintetben
nem volt ismers, ahelyett, hogy az egész emberiségnek, a világkultúrának veszélyben forgó ügyét védte volna meg a magyarországi bolsevizmus letörésével háborús céljai még el nem ért részének, vagyis Magyarország feldarabolásának megvalósításával tördött, a zsákmányra éhes környez kis államok örömére. Ennek
folytán a bolsevista külpolitika két irányban mozgott. Az egyik,
az
tulaj donképeni szivük szerinti politikájuk a világforradalom
terjeszté.se és a kommunista eszmék propagálása volt, a másik arra irányult, hogy a gyzedelmes imperialista kapitalista antantlenség

lesz,

Maguk

államokkaF szemben apróbb-cseprbb csalafintaságokkal, kicsinyes ügyvédi fogásokkal, st közönséges hazudozásokkal is existenciájukat a lehetségig nyújtsák. Azonban az elsre, a világforradalomra alapítottak tulajdonképpen mindent. Ennek szentelték figyelmöket, munkaere j ket, ügyességöket és rabolva szerAz antanttal szemben mködésük csak abból álzett millióikat.
lott, hogy mikor bajban voltak
vagy általában valamely kérdés
akuttá vált, igyekeztek hamarosan kibúvót találni.
Külföldi segítségre csak Szovjet-'Oroszországban számíthat(A sors
tak, ahonnan pénzt és katonai támogatást Ígértek nekik.
iróniája ugy akarta, hogy késbb a katonailag bajba került Szovjet-Oroszországon a kis magyar vörös hadsereggel kellett volna
Azonban az orosz segítség messze volt és egyre bisegiteniök!)
zonytalanabbá vált; másfelé kellett tehát nézniök. Mindjárt az
els napokban megindult a legvehemensebb ervel Magyarország
megszállott területein a kommunista-propaganda és hihetetlen rövidlátással egyik terminust a másik után szabták meg és emlegették, melyben a kommunizmusnak ezen országrészeken is ki kellett
volna törnie. Tették ezt persze azért is, hogy bels helyzetüket
megszilárdítsák. A kommunizmus azonban sehogysem akart terjedni a megszállott vidékeken, igy tehát rávetették magukat a gazdaságilag és politikailag szánalmas állapotban lév Német-AusztEgyben legszoriára, mely számukra alkalmas talajnak látszott.
rosabb összeköttetés felvételét kísérelték meg a berini Spartacusmozgalommal, késbb a müncheni, fájdalom tragikus és vérengz
A sikertelenség
biró operettkommunizmussal.
részletekkel is
nem kedvetlenítette ket el, hanem kitartásukat fokozta. Münchenben az rület uralmának hamarabb szakadt vége, mintsem
hogy azt az elégtételt megérhették volna Kun Béláék, hogy Szovjet-Magyarország követsége bevonulhatott volna a bajor reziden174

Legkitartóbban Bécsben agitáltak, hol a vörös követség
pénzt és fáradságot nem kímélve, a megvesztegetés egyszer esaközeitöl kezdve a legfantasztikusabb terveken keresztül próbálta
a szovjeturalmat megteremteni. Kisebb zavargásokban nyilvánuló sikerektl eltekintve, egyik felsülés érte ket a másik után.
Nem egy kalandjuk a nevetségbe fúlt, mig végre is az osztrák kormány a józan lakosság és az antant nyomására, véget vetett machinációjuknak.
Amig igy a kommunista mozgalom terjesztésén fáradoztak,
szoros kapcsolatban a velk szikratávíróval állandó összeköttetésben álló Leninékkel, addig az antant a magyarországi zrzavaros
állapotot felhasználva, elvben elintézte de nobis sine nobis a magyar kérdést. Ebben az eszmetársulásbaiji elérte Kun Béla azt a
politikai "sikert",
amit az antantbarátsággal kérked Károlyirezsim
elttük elérni nem tudott, hogy az antant szóbaállt velük.
Mindjárt néhány héttel a bolsevizmus kitörése után megjev
lent Budapesten az antant megbízásából Smuts tábornok és meghívta a Kun-kormány képviselit Páriába, egy, a nagyhatalmak
elnöklete alatt Cseh-Szlovákország, Románia, Jugoszlávia és Német-Ausztria képviselivel megtartandó közös értekezletre, feltételül szabva egy neutrális zna tiszteletbentartását,
mely zónát
antantcsapatok szállnának meg. Egyben a blokád rögtöni megszüntetését helyezte kilátásba.
Kun Béla válasza az üg3rvédi csalafintaság megtestesülése
diplomáciai mezbe öltöztetve. Ugy tesz,
mintha mindent elfogadna, csak a mellékesség látszatával biró feltételeket szab, melyek mögött azonban a bolsevizmus ideológiájának teljes arzenálja rejlett. Egy dolgot azonban nem sikerült lelepleznie: a territoriális integritást odadobta csalétkül és ezzel az országban eljátszotta/ a lehetségét annak, hogy a nemzeti alapon álló tömegeket
ciába.

.

továbbra is félrevezesse.
Ez egyezség az antanttal nem jött létre. A diplomáciai eszközök igénybevétele szünetelt és a helyzet eltolódott katonai térre.
A hadi sikerek elmaradtak, a vörös hadsereg vereséget szenvedett és május els napjaiban ugy látszott, hogy Kun Béláék
sorsa meg van pecsételve.
A megváltás órája azonban még nem ütött Bámulatos ellentállóképességgel, a legkíméletlenebb eszközöktl, a legvéresebb terrortól sem riadva vissza, lassan-lassan ismét erre kap a szovjeturalom Magyarországon!
Ettl kezdve az ország belsejében pokol az élet! A Lenin-fiuk
a kommunizmus rületes eszgarázdálkodása és bestialitása,
méinek megvalósítása a polgári társadalom, az intelligencia és
földmves osztály megfélemlítését célozza! S mindez az antanPróbálnak ugyan enyhíteni a bajon, igyekeztot hidegen hagyja.
nek gyilkosságokat megakadályozni és megtorolni, de ez is inkább
egyes antantállamok budapesti képviselinek emberiességébl törKun Béla totént, mintsem az antant politikájából kifolyólag.
vábbra is laviroz a Scyllák és Oharipdisek között, folyik a jegyzékváltás felváltva a hadi akciókkal, sehol semmi dönt siker, sem
!

—

dönt

vereség!

1T5

!

!

:

Végül is június 13-ikán Clemenceau táviratilag közli Kun Bélával az ország uj határait, de akkor á* kommunizmus világveszedelmének szele megérintette az antantot! Munkásmozgalmak,
sztrájkok, zavargások tettek tanúbizonyságot, hogy Szovjet-Magyarország, amig az antanttal szemben diplomatizál, kéz alatt
nagy összegek feláldozásával óriási propagandahálózat kiépítésével törtet a világforradalom felé vezet utón elre És ettl kezdve az antant már nyíltabban és kifejezettebben ketts célt követ
a magyar kérdést a bolsevizmus zavarai között Magyország rovására végleg megoldani és egyúttal a magyar bolsevizmust területileg korlátozva végkimulásra Ítélni
Ezzel szemben Kun Béláék élete már csak a lassú haldoklás
sikerült is jóformán
volt, ha ezt kifelé bámulatos ügyességgel
utolsó percig maszkirozniok
A propaganda nem sikerül! Német-Ausztria, melyre a legtöbbet építettek és melytl annyit vártak, sikeresen ellenáll a bolsevizmusnak és Kun Béláék akciói botrányba fúlnak. A jegyzékváltás Bauer Ottó, az osztrák külügyi hivatal vezetje és Kun Béla között már minden kétséget kizáró módon kifejezésre juttatja,
hogy a magyar szovjet-uralom továbbterjedésének áthidalhatatlan gátat Vetettek. A küls segítség elmaradt, Szovjet-Oroszország katonai balsikerei és lassú gazdasági összeomlása, a nyugati
államok munkásosztályának józansága mindmegannyi csalódás
Az ország a blovolt a magyarországi vörös uralom vezetinek.
kád és a készleteket felemészt bolseviki gazdálkodás következtében, mely ujat produkálni képtelen, a legteljesebb pusztulás képét
nyújtotta, az összeomlás bekövetkezett. Még próbáltak egy enyhébb árnyalatú vörös rezsimet egy szocialista kormány képében
megteremteni, hogy Budapest maroknyi munkásságának uralmát
az ország más gondolkozású milliói felett biztosítsák, de az idk
szele elseperte ezeket is néhány nap alatt.
A világforradalom, melyre romboló terveit Kun Béla felépítette, nem következett be és igy el kellett bukni ok, hátrahagyván
egy gazdasági életében évtizedekre megbénított országot és az
egész emberiség ügyét érint nagy, súlyos tanulságokat, melyeknek árát azonban egyedül Magyarország fizette meg!
!
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A

bolseviki világpropaganda

módszerei, eszközei és eredményei
Irta

dr. Fábián Béla
kir. törvényszéki biró

Nem a tavaszi szell a forradalmasító, hanem a tavaszi éhség.
Dezorganizált államokban, ahol a közigazgatási szervezet mködésében zavarok állottak be, ahol a földmüvelés elhanyagolása az
élelmiszerellátást, az ipari termelésben beállott rendellenességek,
valamint a kereskedelem szünetelése, avagy abnormitása az állampolgárok elsrend egyéb szükségletekkel való kielégítését teszik lehetetlenné, a téli éhezések, a téli nélkülönzések után a folytonosan csökken készletekbl a tavaszszal még kevésbé táplálható, ellátható tömegek kész eszközei minden oly törekvésnek, mely
az állam uralkodó rendjének megbontására törekszik.
Az éhség
és az ellátatlanság tehát mindig az uralkodó rezsim ellen lázitja a
tömegeket, legyen bármin az állam rendje: forradalmi, autokratikus, avagy legszélsbb jogkiterjesztésü népképviseleten alapulóan demokratikus. Az uralkodó rend, mely a tömegeket ellátni a
jelenlev készletek csekélysége miatt képtelen, az autokráciákban
és a forradalmi diktatúrákban külön hatalmi szerveket teremt
magának, melyeket külön kasztként kezel, kiváltságokkal lát el, a
nép többi rétegeivel szemben különleges ellátásban részesit, melyeket tehát létfeltételeikben és eljogaikban magához láncol. A
priviliégiumokkal rendelkez kasztok minden tagja érzi, hogy kiváltságaiban és egész létében a rezsimhez van kapcsolva, annak
bukása az pusztulása. Ilyen kivételezett helyzetben él rend volt
a középkori államban a nemesség, a cári Oroszországban a kozákSzovjetság, a rendrség, a katonatiszti és a közhivatalnoki kar,
Oroszországban a kiváltságos ellátásban részesül alkalmazotti
kara a népbiztosságoknak és a szovjet-intézményeknek, valamint
A cári Oroszország megbukott, mikor az állam
a vörös hadsereg.
védelmére hivatott s a háborúban elfáradt kozákság és a nélkülörends kiváltságos helyzetét többé nem érz
zéseknek kitett
rség és köztisztviseli kar soraiba az elégedetlenség utjain befúrta magát a forradalmi propaganda s mégtörte ezen osztályok

—

—

—

ellenálló képességét.

A forradalom ellen is leghatásosabban az éhség, a nélkülözések forradalmasítanak. Szovjet-Oroszország területén a szerve177

rendelkez ellenforradalmakon kivül egymást érik a szervezetlen, az öt- és tizdekás kenyéradagokra fogott
munkástömegek és az északi ellátatlan kormányzóságok parasztjainak lázongásai, melyek a lakossághoz képest négyszeresen elkülönösen pedig
látott és a nép panaszait nem ért nemzetközi
zett és hadseregekkel
,

kinai kulikból szervezett

—
— csapatok erivel kíméletlenül

foj tat-

Szovjet-Oroszországnak is a téli bajok után elkövetkez
tavasz mindig a legkritikusabb idszaka. A kormányzatnak eminens feladata tehát a nélkülözkben éppen e kritikus idben annak a reménységnek felkeltése, hogy közel a megváltás. 1918ban a háború vége és a népet a mezgazdaság és ipar fellendülésével kecsegtet breszti béke volt a csalétek, 1919. és 1920. években pedig a szovjet nagyszer agitációs erivel az antant-államok
ellen megindított békeoffenziva és az Európából forradalmakról
érkez hirek, melyekrl plakátok jelentették az orosz városok utcáin, hogy Európa proletariátusa segítségére siet a szenved orosz
testvéreknek. Az 1919-ik év tavaszán megindított béke-offenzitehát a szovjet-kormányva eredménye az orosz kormányoknak
tárgyalások végett, mely
Herceg-szigetekre
meghivása
a
nak is
konferencia csak a Parisban székel nagy-orosz értekezlet megbízottai által informált Franciaország erélyes közbelépésére ma-

nak

el.

—

—

radt

el.

1920. tavaszán megindított és nagyszeren elkészített
békeoffenziva vezetje és a bolseviki világpropagandának legfbb
irányitója a III. Internacionálé, mely nem egyéb, mint a világ bol-

Az

seviki jelnek szövetsége

Moszkva központtal.

Vezérl egyénisége

Lenin és Troczkij mellett a bolseviki vezérl triumvirátus harmaZinov^rjew.
A III. Internacionálé feladata
dik tagjaként
a szakadatlan, meg nem alkuvá, örök harc a világforradalom kirobbantásáért. Nem hivatalos, nem állami, hanem nemzetközi
szervezet, mely azonban a propagandára költött óriási összegeket a szovjet pénztáraiból kapja. A nemzetközi forradalomnak
örök tzhelye és központja, melyet semminem külszerzdés nem
Szovjet-Oroszországnak az a szerve,
köt, de nem is feszélyez.
melynek feladata a forradalmasítás azokon a terleteken, ahol a?
államot a szerzdések feszélyezik vagy ahová az állam nehézkelásd Troczsebb keze el nem ér. Szovjet-Oroszország ugyan
kijnak a breszti béke megkötése után a pétervári vörös napon tett
kijelentéseit, Bucharin könyvének a külpolitikára vonatkozó részeit
a burzsoá államokkal kötött szerzdéseket magára nézve
köteleznek nem tartja, mivel azok a szerzd államok polgári
társadalmával köttettek, nem pedig azok elnyomottjaival, mégis
politikai okokból a szovjetre nézve sokszor kívánatos, hogy a világpropaganda ne hivatalos állami tényezk, hanem nemzetközi
szervezet által intéztessenek. A breszti béke után, mikor Oro^ország szerzdésileg kötelezte magát arra, hogy a központi államok területén, valamint a hadifoglyok között zött propagandával felhagy, a központi államok és a hadifoglyok forradalmasité

mköd

—

—
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orgánuma volt a IIL Internacionálé és csak Joffe ügyetlenségére
hogy a német császári diplomácia vaksága is meglátta, hogy

vall,

a hivatalos berlini orosz misszió és a központi államok területén
Zinov^jew sze-

zött propaganda között megvan az összefüggés.
rint

:

—A

Internacionálé feladata a világforradalom kirobba.
Ezt a munkát folytatni fogjuk s reánk
nézve egészen mellékes, mi történik legális és illegális utón. A
szovjetkormány kötelezheti magát, hogy tartózkodni fog a világpropagandától,
a III. Internacionálé soha ilyen kötelezettséget^
magára nem vállal és feladatának megvalósítására irányuló munkájával fel nem hagy.
(Zinov\^jew nyilatkozata a New York
World kiküldött tudósítója eltt.)
III.

násának elkészitése.

—

A

III. Internationale mhelyébl kiinduló nemzetközi agitáció a világforradalom kirobbantására irányuló célját misztifikációval törekszik elsegíteni.
Az egész világot, az oroszországi

helyzetet, a szovjet-kormányzat eredményeit
és céljait illetleg
oly tévedésben törekszik tartani, mely a kitzött cél elérésére néz-

ve a legkedvezbb. A misztifikáció
propaganda eszközei: a drótnélküli

s ezzel

egyszersmind a világ-

táviró, a sajtó,

követségek,
konzulátusok, missziók, távirati ügynökségek, hadifoglyolí és polgári internáltak, szkölköd orosz alattvalók részére felállitott
segélyez állomások, Oroszországból exportált és belföldi származású agitátorok.
a) Drótnélküli táviró.

A forradalmasítás legalkalmasabb eszköze. Leggyorsabb és
leghatásosabb,
mert reagál a forradalmasítandó ország napi esea
ményeire. Mint Andrejev^r Leonid mondja a világ népeihez intézett felhívásban (S. 0. S. 1919. február), ez mérgezi meg a levegt a bolseviki bacillusokkal. Hirei veszedelmesek, mert ellenrizhetetlenek, a szovjet távirati ügynökségén kivül nincs Oroszországban egy másik, mely Európát azonnal a való helyzetrl tudósítaná s mert nagyszeren vannak szerkesztve: minden társadalmi osztály megtalálja benne a vágyainak kielégítésére szolgáló
Ígéretet.

Veszedelmesek továbbá azért

Amerika sorsát intéz nagy politikusok

is,

és

mert az Európa és
ezeknek szervei

telje-

sen tájékozatlanok a bolsevizmus terrénumain, nem ismerik a bolseviki propaganda fegyvereit s igy áll el sokszor az a helyzet,
hogy a szovjet-ügynökség lényegükben forradalmi, els tekintetre ártatlan sürgönyei éppen a hivatali távirati ügynökségek által
adatnak át rendeltetési céljaiknak, vitetnek át a lapok utján a
köztudatba. Néhány példát fogok bemutatni az alábbiakban: a
táviró munkája a szovjet 1920-ik évi békeoffenzi vajában. Egyszersmind karakterisztikuma a polgári sajtószolgálatnak és a kormányok munkájának. Mindezen hirek kommentár nélkül adattak át az idegeiben nagj^ mértékben igénybe vett közönségnek. A
hirek után adom a szükséges kommentárt.
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február 26-iki lapokban

Lenin Szovjet-Oroszország békekézségérl.
Berlin, február 25.

Egy Oroszországba

kez

küldött londoni laptudósító a követbeszélgetést foljd^atta Leninnel

Az

egész világ tudja

— mondotta Lenin, — hogy olyaa

vagyunk készek megkötni a békét, mélyeknek tisztességét még az imperialista és kapitalista államok
sem kifogásolhatják. Több alkalommal kifejeztük azt a
kényszer helyzetünkbl fakadó óhajtásunkat, hogy engedményeket akarunk tenni a külföldi tkének. De nem akarjuk viszont, hogy minket megfojtsanak, békét akarunk. Nem
látom be, miért ne köthetne egy szocialista állam üzleteket
Nekünk nincs kifogásunk a kapitakapitalista államokkal.
lista lokom.otivok és mezgazdasági gépek ellen, miért kapálódznának a kapitalista államok a szocialista búza, kender és
feltételek mellett

platina ellen.

A

február 29-iki lapokban

Oroszország felajánlotta a nemzetgyüléé egybehivását.
Az orosz korTYiány uj békejavaslata.

Nev7 York, február 27.

Az

Associated Press washingtoni levelezje táviratozHivatalos moszkvai tápárat Szovjet-Oroszországnak a
nagyhatalmakhoz intézet ujabb béke javaslatát tartalmazza.
Eszerint a szovjet kötelezi magát, hogy Oroszországban demokratikus politikát követ és alkotmányozó gylést hiv egyígéri továbbá, hogy visszavonja azt a dekrétumot, mely
be,
az orosz külföldi adósságot törölte és ezeket hatvan százalék
ígéri, hogy megfizeti a hátralékos kamaerejéig elismeri.
A szovjetkormány késznek nyilatkozik, hogy jetokat is.
ad, különösen, hogy angol és amerikai
biztosítékot
lents
szindikátus javára lemond a gazdag platina- és ezüstbányák-

za:

—

ra bírt engedményeirl.
Ezzel szemben azt követeli az orosz tanácsköztársaság,
hogy a hatalmak tartózkodjanak az orosz ügyekbe való mindennem beavatkozástól. Egyben azt a kivánságát fejezi
ki, hogy az Egyesült-Államok nyissanak hitelt Oroszország

számára.

E

táviratok célja

A

világ kapitalista köreit izgatni az oroszországi zsákbányakoncessiókkal, a platina- és ezüstbányák
kihasználására irányuló engedélyekkel felkelteni Amerika és
Anglia kapitalista köreinek féltékenységét, hogy az esetben, ha
1.

mánynyal.

A

az antant és Szovjet-Oroszország között a gazdasági megállapodás létre nem jön, mindezen kincsek az Oroszországgal állítólag
tárgyaló német tke martalékai lesznek. Tehát az antant nagy
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tkései kényszerítsék kormányaikat a g-azdasági összeköttetés
felvételére.
Természetesen sehol egy szó sem arról, hogy az
oroszországi bányák produkciója az éhez munkások szabotázsa
következtében a minimumra redukálódott és hogy a kiaknázás az
üzemi eredmények csökkenése és a munkabérek emelkedése következtében egyáltalán nem gazdaságos. (Egy példa: A Donmedence Oroszország leggazdagabb szénbányaterülete. 1915-ben kiaknáztak a Don bányáiban 26.24 millió tonna szenet, 87.6 százaléka az egész orosz széntermelésnek.
Az 1910-tl folytonosan
haladó tendenciákat mutató termelés a forradalom kitörésével
egyszerre csökken irányzatot mutat. A munkástanácsok beiktatása után 1917 novemberében a termelés már csak 1,870.000
tonna, 1918 májusában pedig 440.000 tonna. A német megszállás
tartama alatt (1918 május október) a munkástanácsok befolyásának megsznésével a havi termelés 1918 októberében ismét
800.000 tonna, 1919 június havában azonban már csak 240.000
tonna. Hogy egy munkás termel tevékenysége mennyire csökkent az uj rend mellett, annak szolgáljon bizonyságául a követkekis táblázat: 1913-ban havonként 12.3 tonna, 1918 június 3
tonna, 1919 június 1.97 tonna.)
A másik csalétek a nemzetközi
tke megszerzésére a kölcsönök és azok kamatainak visszafizetésére irányuló Ígéret: A kölcsönöket 60 százalék erejéig elismeri
és megfizeti a hátralékos kamatokat is.
Ha szovjet-rubelekben
kell a kölcsönöket visszafizetni és nem mint eredetileg köteleztetett frankokban, a visszafizetésre a szovjetkormány egész könynyen vállalkozhatik, ha kap az antant-államoktól a bankjegyek
nyomásához szükséges papirt, lévén a szovjetkormányra nézve
teljesen mindegy, mennyivel növekszik az a bankjegyállomány,
mely 1919 januárjában már 179 milliárd rubelt tett ki, ma pedig

—

.

—

z

meghaladja a 400 milliárdot.
2. Az, amerikai, angol és francia munkásságot s az intelligencia ingadozó rétegeit, melyek a nagyszer agitáció és a dolgok
nem ismerése folytán hajlandók a szovjet-rendszert a demokratikus parlamentarizmus továbbfejldési fokának tekinteni, a békekötés érdekében azzal is fellépésre hangolni, hogy ime a szovjetkormány el akarja ismerni politikájának alapelveként a demokrácia irányelvét, népét meg akarja szavaztatni és az összeül nemzetgylés által akarja az ügyek továbbvitelét intéztetni. Hogy ez
a szándék mennyire nem komoly, kitnik majd egy késbbi táv-

iratból.

Az elégedetlenked néprétegnek vannak szánva a követsorok: "Több alkalommal kifejeztük azt a kényszer helyzetünkbl fakadó óhajtásunkat, hogy engedményeket akarunk tenni a külföldi tkének. De nem akarjuk viszont, hogy minket megfojtsanak, békét akarunk. Nem látom be, miért ne köthetne egy
Nekünk nincs
szocialista állam üzleteket kapitalista államokkal.
8.

kez

kifogásunk a kapitalista lokomotivok és mezgazdasági gépek ellen, miért kapálódznak a kapitalista államok a szocialista búza,
kender és platina ellen." Értsék meg ebbl Nyugat-Európa ellácsak azért nem kaphatják Oroszorszáírból a
tatlanjai, hogy

k
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háború eltt importált búzát, mert kapitalista kormányaik nem
akarnak békét kötni egy szocialista állammal. A helyzet pedig az,
hogy Oroszország, mely a háború eltt az egész világ által termelt
gabonamennyiség kétötödét vitte piacra, ma 5 és 10 dekás napi
kenyéradagokkal éhezteti városainak népét. Az oroszországi
éhezések mértékére nézve álljanak itt különben a magyar proletárdiktatúra alatt Rabinovics József népbiztoshelyettesnek (Vörös Újság 1919 június 6.) a lázongó magyar munkásság lecsillapítására tett következ nyilatkozata:

"Aki a moszkvai és pétervári munkásságnak az 1918.
évben a nélkülözéssel vivott hsies harcát ismeri., az nyugodtan állithatja, hogy Budapest dolgozó munkássága ma még
nem éhezik. Pétervár és Moszkva munkásai hónapokon keresztül egy negyed font fekete árpalisztbl készült kenyeret
kaptak abban az országban, amely a háború eltt Európa
magtárja volt, amely maga á bibliabeli Kánaán volt."

Egyfell tehát a nagytke, másfell a munkásrétegek miszA cél a béke megkötésének kikényszerítése, hogy a

tifikálása.

béke örve alatt az agitációjában korlátozott Internationale uj
propaganda lehetségekhez jusson, a szovjetkormány pedig megkapja a reá nézve uj lélekzetvételt jelent peredyskát. (Pihen.)
A március 5-iki lapokban olvasható az alábbi kis hir:

Az Izvjesztija egy felhívást tesz közzé, melyet egyetemi
tanárok és az intelligentia egyébb képviseli irták alá, melyben az aláírók azon reményüket fejezik ki, hogy Oroszországgal a külföld ismét szellemi és gazdasági kapcsolatba
lép és az európai államok felhagynak az oroszországi intervenció gondolatával. Az aláírók, akik különben megszervezték a szellemi munkások ligáját, Európa közvéleményéhez folyamodnak és kérik a támogatást az orosz nép szellemi, gazdasági és politikai megifjodásának munkájához.

Ebbl a hirbl csak annyi igaz, hogy a felhívás az Izvjesztijában tényleg megjelent. Az orosz intelligencia engesztelhetetlen szabotázsa, melynek vezére az egyetemek tanári kara és ifjúsága s amely a Hensel-fiuk lemészárlásakor és az eupatóriai rémtettek idején (Eupatór iában a matrózok a tengerbe dobáltak mindenkit, akinek nem voltak kidolgozva a kezei) activitásba csapott
Aki csak elszökhetett, az a Délen, a
át, változatlanul tovább tart.
Kaukázusban, vagy a Don vidékén várja a feltámadást, avagy elment parasztnak, hogy még az agya kényszer munkájával se segítsen azoknak, akik okai a gyönyörséges Oroszország pusztulásának.

S akik hivatalban maradtak, mert

el

nem

mehettek, vissza-

tartotta ket a családi élet, vagy az ellenforradalommal és szaboirgalmat^
tázszsal küzd rendkívüli bizottság, u. n. csrezvicsejka
hozzáhogy
rá,
bírhatja
lan szigora, azokat semmi hatalom sem
melynek
bolsevizmust,
a
szolgálják
simuljanak az uj rezsimhez,

bukását fanatikus hittel napról-napra várják.
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Különben szóljon helyettem a hivatalos lap, az Izvjesztija,
akkor, midn nem a külföld intelligensei, a zilált agynak, a fantasztikumokat kedvelk, a Henry Barbusse-ok részére proklamációkat közöl, hanem csak egyszer tényeket állapit meg házi
használatra.

A

198.

számban olvassuk a következket:

— A nevelésügyi népbiztosság pétervári osztályvezetje
Grinberg elvtárs az értekezletnek az osztály munkásságáról

Az iskolai és iskolánkivüli oktatás fontosságáról beszélve, rámutatott arra, mennyire kell küzdenie a
szovjetnek a megfelel tanszemélyzet hiányával.
tett jelentést.

A megfelel tanszemélyzet természetesen az, mely az iskolát
kész eszközül adja oda a bolseviki propagandának. Hogy min a
meg nem felel tanszemélyzet, arra az Izvjesztija 199-ik számában adja meg a választ "A tanitók kiválasztásához" c. cikkében.
Az iskolák nagy többségében még mindig nincs kiválogatva az odavaló tanszemélyzet és a tahitok még mindig a
szovjeturalommal szemben ellenséges álláspontot elfoglaló
intelligensek soraiból kerülnek ki.

A

népbiztosság rendelkezéseivel ellentétben az iskolák-

ban még mindig nincs egy helyesen összeállított gyermekkönyvtár és a gyermekek még mindig Csarszki és Verne
Gyula könyvein épülnek.
Rosszabb a helyzet a másodfokú iskolákban. A tanszemélyzet tömve van sovinisztákkal és népszövetségiekkel, akik
növendékeikbe belenevelik a legvadabb nemzeti elitéleteket."

Az egész világ, különösen pedig a világháború által megszaggatott lelk intelligencia misztifikálására törekv bolseviki
propaganda nem fél tetemre hivni Európa szeme eltt még a kiirtott helyzeti energiájától megfosztott orosz intelligenciát sem,
csakhogy hozzájuthasson az annyira vágyott, annyira szükséges
békéhez.
Március elején életre kezdett eszmélni Európa és Amerika
polgársága, a mélyebben látók érezni kezdték, hogy a gazdasági
összeköttetések felvétele Sziovjet-Oroszországgal egyrészt saját
országaiknak szabad propagandaterületként való átengedését jelenti a bolsevizmus részére, másrészt pedig a gazdasági tehetetlenségében halódó szovjet-rezsim galvanizálását. Pihenhöz juttatja a bolsevizmus vezéreit, kik most újult ervel vethetik magukat országukra s mint a breszti béke után kiadták a jelszót:
ugy most is
"Béke a fronton, háború az ország belsejében"
minden eriket az újból lángoló ellenforradalom letiprására fordítják, hogy aztán megersödve térhessenek vissza a reájuk nézve
lét és nemlétet jelent európai forradalom kirobbantásainak gondolatához. Amerikában, Angliában és Franciaországban a nagy
eladó termekben, a mozikban az orosz bolsevizmusról beszéltek,
képekben mutatták be eredményeit s a mindenrl gyorsan értesül szovjet, mely a tárgyalások megindulásának löhetségét ugy

—
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tüntette fel Oroszországban, mint a nyugati államok tehetetlenségének nyilt beismerését, munkástömegeik kényszere alá került
európai és amerikai kormányoknak kapitulálását a szovjetkormány eltt, nehogy esetleges diplomácia veresége túlságos súlyosnak tnjön fel saját tömegei eltt, saját lapjaikban és az európai
sajtóban már március 7-én megjelentette a következ hirt:

Szovjetoroszország az entente gazdaság-politikai hadjárata ellen.
__,
«
,
'

.

Hága, marcms

Az

6.

—

orosz bolsevikok hivatalos gazdasági orgánuma
jelentés szerint
^kijelenti, hogy SzovjetOroszország az entente államaival mindaddig nem léphet
kereskedelmi érintkezésbe, mig az entente nem járul hozzá,
hogy Szovjet-Oroszország oly árukat is importálhasson, melyek katonai készségének emelésére szükségesek.
Oroszország nem elégedhetik meg azzal, hogy a^ szállitandó nyers
anyagok és élelmiszerek ellenében silány iparcikkeket kapjon. Mindenekeltt vasúti kocsikra, lokomotivokra és a vörös katonák részére csizmákra van szüksége, valamint orvosszerekre, melyeknek hiánya a szovjet harckészségét kedveztlenül befolyásolja. Csalódnak az entente-imperialisták,
ha azt hiszik, hogy Oroszországgal az állami szervezetek
megkerülésével léphetnek gazdasági összeköttetésbe. Oroszország csak oly kereskedelmi összeköttetéseket akar, melyek
ersitik, nem pedig olyanokat, melyek az ellenfelet juttat-

—

Londonban elfekv

.

t

ják uj erforrásokhoz.
1. A vörös hadseregben törekszik hangulatot kelteni azzal,
hogy ime a szovjet inkább lemondott a gazdasági szerzdések
megkötésérl, semhogy lemondott volna arról a feltételrl, hogy
az antant a rongyokba burkolt és csizma nélkül, rossz kapcákban
járó vöröskatonáit felöltöztesse s hogy orvosszereket szerezzen a
flecktiphus és minden lehetséges ragály által irtózatosan kinzott,

gyógyszerben szkölköd országnak.
2. Ismét Európa munkásságához szól, mikor azt törekszik
véle elhitetni, hogy volna ám élelmiszer, de nem adjuk oda, mert
az iparcikkeket, melyeket kormányaitok szállítani akarnak, csak
a szövetkezeteinknek akarják rendelkezésére bocsátani, mi pedig

nem trünk. Ha tehát élelmiszereket akarkormányaitokat, hogy korlátozó intézkedésetartalmazó szerzdéseket kössön velünk.

ilyen korlátozásokat
tok, kényszeritsétek

ket

nem

A
rokban

tehetetlenség rátartisága

nyilatkozik

meg

az

utolsó

so-

:

—

Csalódnak az entente-imperialisták, ha azt hiszik,
hogy Oroszországgal az állami szervezetek megkerülésével
Oroszország csak oly kereskedelersitik, nem pedig
uj erforrásokhoz.
juttatják
ellenfelet
melyek
az
olyanokat,
léphetnek összeköttetésbe.

mi összeköttetéseket akar, melyek
Ezt a hirt

is

te a polgári sajtó.
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fentközölt szövegében

t

kommentár

nélkül közöl-

A szovjetkormány látva, hogy Európa csak oly gazdasági
szerzdéseket köt, ahol mindkét fél ad, az esetleges tárgyalásokat
legalább arra akarta felhasználni, hogy Angliában és Franciaországban, ahol a szovjet agitátorainak helyzete a legnehezebb, a
tárgyalások alatt uj agitációs lehetségeket nyisson s evégbl
Londonba akarta küldeni, mint a gazdasági szövetkezetek egyik
képviseljét, Litioinowot* Litwinow egyike a szovjet legtehetségesebb diplomatáinak, ki a bolsevizm_us kitörésekor Angliában
tartózkodott, a szovjet által londoni megbízottnak neveztetett ki
s ezen minségében élénk összeköttetésben állott az ir forradalmi
propagandával és az angol forradalom parlamenten kivüli elemeiMikor az angol kormány érezni kezdte a munka eredmével.
nyeit, Litwinowot letartóztatták, majd késbb exportálták Angliából.
Most, amikor a szövetkezetek központi tanácsa egyik
megbízottként Litw^inowot jelölte meg, az angol kormány Litwinow küldetése ellen tiltakozást jelentett be.

London, március

12.

Az orosz szövetkezetek londoni képviselete közli a moszkvai központtal, hogy az angol korm.ány kész a moszkvai kiküldötteknek a drótnélküli távirót rendelkezésére bocsátani,
amennyiben a táviratok kereskedelmi tartalmúak. Litwinowot illetleg az angol kormány továbbra is visszautasító
álláspontot foglal

el.

Angliában is kezdik felismerni azt a tényt, hogy a kereskedelmi megbízottak politikai ügynökök. Hogy azonban az angol
diplomácia eljuthasson ehhez a meggondoláshoz, a bolseviki vílágpropagandának olyan hibát kellett elkövetnie, mint Litwinowi,ak
az orosz szövetkezetek egyik londoni kiküldöttjeként való
Anglia tehát tiltakozik Lítwinownak Angliába
megnevezése.
az orosz szövetkezetek londoni képküldése ellen, nem hajlandó
viseljeként elfogadni, mert fél, hogy állítólagos kereskedelmi
tevékenysége csak politikai tevékenységének leleplezje lesz. Addig a meggondolásig már nem jut el az angol külügyi hivatal,
hogy Litwinow csak egy rendszer képviselje és bárki is jöjjön a
mködése
gazdasági
szövetkezetek képviseletében Londonba,
csak ürügye lesz politikai tevékenységének.
Az utolsó hír, mellyel még a bolseviki propagandát akarom

—

—

illusztrálni,

t

március 25-röl

Oroszországban
száma 1912-ben 22.00c
^="

képviselve

a

íl

le

kelt.

Stolypin

hitelszövetkezetek,

propagált mezgazdasági szövetkezetek
Ezek között legnagyobb mértékben voltak

álial

emelkecleit.

n;elyeknek

áttér parasztságnak furgóiökével való

feladata

ellátása,

volt

n-.ellettük

az

egyéni

g-azdaságra

eredményes mködést

fejtettek ki a takarékegycsületek, fogyasztási szö-vetkezetek, tejtermel, gépkölcsönzö és beszerzési sz()vetkezetek. A bolsevizmus nralomraj utasa után ezek az
u. n. kooperatívak lettek az ellenforradalom tzhelyei. Hogy ellenállásuk megtöressék, ügyeik vezetésére a szovjetkormány Moszkvában felállitctta a szövetkezetek központi tanácsát, melynek tagjait nagyobb részben a szovjelkorrnány
nevezi ki, kisebb részben pedig a szöveikezetck választják. Minthogy tehát a központi vezetség többsége kormánykinevezés folytán került helyére, az központi
szervezet, báb a kormány kezében. Lásd "Oroszország pusztulása a bolseviki

uralom

alatt"

cimü könyvemnek Agrárkérdés

fejezetét,

185

Berlin, március 25.

A "Socialdemokraten" cimü újság érdekldött az orosz
külügyi népbiztosnál, vájjon megfelel-e a valóságnak a londoni "Associated Press" tudósítása, hogy Szovjet-Oroszország az Amerikához intézett békejav^aslatban kinyilatkoztatta a demokratikus elvek életbeléptetésére vonatkozó hajlandóságát és azt a készségét, hogy egybehívja az alkotmányozó nemzetgylést.
A népbiztos rádiotávirattal válaszolt:
Oroszország egyáltalában nem gondol arra, hogy szakítson a
szovjet-rendszerrel és visszatérjen a polgári parlamentarizmushoz. Ez azonos volna a kapitulációval, a szovjetkormány
pedig nem gondol a kapitulációra.
\

Ha

tehát Európában és Amerikában nem vezetett eredményre a misztifikáció, hogy a szovjet a demokrácia alapján áll és az
Alkotmányozó Nemzetgylést akarja összehívni, most a forradalmi tömegeket, a Németország forradalmi vértólulását, az éhség
által elidézett tavaszi lázát Európának kell fokozni a szovjet kérlelhetetlenségének hirdetésével:
A szovjetkormány nem, gondol kapitulációra.
Ezek az illusztrációk, melyek egy hónap munkáját mutatják be, (1920. február 25-tl március 25-ig) azt hiszem elég alaposan bevilágítanak azokba az agyakba, melyek anyaggal látják
el a drótot.

—

h)

Újságok, ujságirók. Oroszországba, külföldi semleges centru-

mokba

laptudósitók.

A bolsevizmus másodlagos forradalmi termék. Bacillusai
csak oly államszervezetekben válhatnak virulensekké, ahol elz
destruktív munkával a fegyelem a hadseregben, a rend fenntartására rendelt testületekben és a köztisztviseli karban meglazittatott, ahol a tömegeknek az államrendszer jóságába, igazságosságába, a jogrendbe, a tisztviseli kar becsületességébe és a beEz a foléje nevelt tanok igazsgába vetett hite megingattatott.
lyamat ment végbe mindazon országokban, melyekben eleddig
uralomra került a bolsevizmus: Oroszországban a Kerenszky-rezsim, Bajorországban Kürt Eisner, Magyarországon Károlyi Mihály forradalma, szabadjára eresztése minden jogrendellenes törekvésnek, az államhatalomnak a humanitáris iskola tanítása szerint való erélytelen kezelése, minden lenygözött érzésnek, vágynak akadálytalan felszínre kerülése, utána a bolsevizmus.
A forradalmak elkészítésében és az elsdleges forradalmak
rendszerint nacionalista, antidinasztikus vagy köztársasági
kitörése után a teljes dezorganizálás munkájában a
jellegek,
legnagyobb céltudatossággal és alapossággal dolgozó' bolseviki
világpropaganda a fszerepet a sajtónak szánja. Ahol a munka
már annyira haladt, hogy a kormányzat bolseviki sajtóorgánumok megjelenését nem akadályozza, ott ezeknek a lapoknak feladata a tömeg legszélsbb ösztöneinek felkeltése, szitása a tkések elleni gylöletnek és a feneketlen gylölet felkeltése a kor-

—

'

küldött

—

('
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mányrendszer ellen, mely a nyomorgókat tovább nyomorogni enA magántulajdonba vetett hit megingatása, erszakos cselekmények felmagasztalása, a nép lerészegitése erinek elébetárásával, a hadseregnek a széls törekvések részére való megszerzése, az uralkodó pártok örökös uszítása egymás ellen, a szociáldemokrata frakciók balrahajtása és lehetleg egy olyan szituáció
elidézése, melybl az els forradalmak idején országié rendszegedi.

rint

nem meggyzdéses

— konjunkturális — politikusok és a há—

ború pusztításai következtében szélsségekre hajló tömegek réezek az els forraszére az egyedüli kivezet ut a bolsevizmus

mköd

dalmak idején
bolseviki orgánumok feladatai.
Ahol a helyzet még nem érett meg bolseviki orgánum megjelentetésére
a kormányhatalom még elég ers és szembe tud

—

—

helyezkedni a jogrendellenes törekvésekkel,
ott a feladat széls
baloldali szocialista frakció szervezése megfelel pártközlönynyel
A
és széls baloldali polgári sajtó alapitása, avagy vásárlása,
baloldali szocialista orgánum és párt feladata az állandó kritika
a kormányzatban bennlev szociáldemokrata frakcióval szemben,
a kényes helyzeteknek kihasználása a tömegek eltt a kormányképesek ellen, a tömegek lázitása a polgári társadalom, a polgári
osztályokkal való együttmködés és igy közvetve a demokrácia
gondolata ellen. A radikális polgári sajtó feladata ugyanaz, mint
az ugyanezen munkát a radikális sajtóhoz hasonlóan öntudatlanul végz széls jobboldali sajtóé: megtörni a polgárság egységes
frontját és ezzel mekönymjiteni a rohamra induló bolsevizmus
helyzetét.
A további feladat, mindenekeltt bele kell vinni a
polgári társadalom köztudatába, hogy a bolsevizmus a demokrácia továbbfejldése, a politikai szabadságok ideális korszaka, a
nép belevitele az állam politikai életébe.

A

munka sikeres elvégzéséhez az ekként megvásárolt sajtó-,
ki kell hegyeznie a polgári társadalom egyes rétegei között
fennálló foglalkozási, társadalmi, vagyoni és felekezeti ellentéteket, meg kell döntenie a kemény, tényleg a polgári gondolat alapnak

polgárvezéreket és az élre segíteni a nem meggyzdésea politikai gyakorlat hijján szkölködket, a doktrinereket,
akik nem állják majd a rohamot és vagy csatlakoznak a feltör uj
irányzathoz, vagy harc nélkül adják át a teret.

ján

álló

seket,

Ha polgári sajtóorgánum vásárlása nem sikerül, a polgári
lapok munkatársai közül kell szerezni segit társakat lehetleg
egy, vagy több
tekintet nélkül irányzatára,
minden lapnál
komolyabb újságírót. A megszerzés módja az újságírók rosszul
fizeteítségénél fogva nagy szerepet játszó pénz, ha pedig ez nem
hat, akkor a szenzitív idegzet és fantasztikumokat kedvel munkatársakat a jöv elébük tárása, fantasztikus témák adása, a bolsevizmus misztériumaiba való bevezetés, az újszerséghez vonzódás utjain kell megszerezni. Minthogy a vezércikk a lap politikai irányát adja meg és a szerkeszt, valamint kiadó fokozott
felügyelete alatt áll, a polgári lapok munkatársainak a tárcában,
a napihirben, néha a politikai rovatban kell a közönség érdekldését a bolsevizmus iránt állandóan ébrentartó híreket elhelyez-

—

—
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niök, feltétlen kiadni minden hirt,
lan közönség eltt kedvez' szinben

amely a bolsevizmust a tudatés letartani minden
liirt, amely a bolsevizmus vandál voltát mutatja be. A széls jobb
és széls baloldali polgári lapok megvesztegetett munkatársainak
kötelessége azonkívül a polgári tömegek izgalmának örökös ébrentiftiteti fel

tartása, a polgári belháború frontján az örökös harc.

A

bolseviki propagandában nagy szerepet játszanak azok az
újságírók, akiket lapjaik, vagy a hivatalos távirati irodák a nagy

—

semleges centrumokba küldöttek ki,
Kopenhága, Amsterdam,
Kristiánia, Stockholm
s akiknek lapjukat különösen az orosz
bolsevizmus állásáról kellett tudósitaniok. Az els eszköz, a legegyszerbb, megszerzésükre a pénz. Ha e2 nem hatott, a nö s ha
ezzel nem lehetett célt érni, a hírektl vaW elzárás. Szovjet-Oroszországból,
az érkezk elbeszélésein kivül
nem jön más hir,
mint a szovjet távirati ügynökségének híranyaga. Ha az újságíró nem paríroz, nem kapja meg az anyagot, nem k«,p szenzációt,
vagy csak elkésetten. Ha ellenben nem is bolseviki propagandára, de arra, hogy lapjának idnként lead a szovjet ügynöke által
külön megjelölt s polgári lapok részére ügyesen öltöztetett hirt,
az egész hírszolgálat rendelkezésére áll és még érdekes emberekkel interwievokat is kap.

—

—

—

A sajtópropagandában a bolseviki világpropagandára nézve
a legjelentsebbek, különös gonddal kezelendk azok a polgári és
szociáldemokrata ujságirók, kiket lapjaik tudósítóként küldöttek
Moszkvába vagy Pétervárra.

Ezek

illusztris

szemtanuk, kiknek

cikkeire országaikban a pro és contra lefolyó vitákban kutforrásként fognak hivatkozni, ezek nemcsak ujságirók, de országuk
kormányainak kinyújtott csápjai, akiknek az egész feszült figyelemmel várakozó társadalom és az Oroszországba nem látó intéz
körök helyett kell apercipiálniok a látottakat. Ezekkel szemben is
az els eszköz a pénz, a második a n, a harmadik a híranyag. A,
sajtótudósitók legnagyobb részével szemben azonban semmiféle
kom.plikációkra nincs szükség. Nem tudnak oroszul és igy csak a
tolmácson keresztül hallanak és csak a melléjük adott orgánumokon keresztül olvassák még a szovjet lapjait is. Ha "tolmácsot hozott magával, azt olcsón megveszik, a tolmácsok rendszerint nem

—

ha pedig helyi
különös ellenálló képességgel rendelkez férfiak,
a tolmács, vigyáznak reá, hogy a szovjet, embere legyen, ha pedig
a laptudósító óvatos és tolmácsként nem akar hivatalos orgánuemberük kerüljön mellé, ha pedig
mot, vigyáznak reá, hogy az
valami isteni véletlen folytán a tudósítóhoz tényleg egy pártonkívüli ember kerülne, van elég módja a szovjetnek, hogy elzetesen
megértesse a szerencsétlennel: vigyázz! Te itt maradsz é% nem
utazol el. S aztán jönnek a Potemkin-falvak. A Kreml, ahol enni
lehet, a szinház, ahol játszanak, a gyár, ahol dolgoznak, a tárgyalás, ahol a vádlottnak van védje és nem Ítélik halálra, mindenütt
óvatosan vigyázva, hogy a tudósítónak még a közelébe se kerüljön
olyan ember, aki nem reszket és felvilágosítja a dolgok való állásáról. Régi gyakorlat ez Oroszországban, a brünkön láttuk ennek
példáit a hadifoglyok látogatására küldött semleges misszióknál.
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c)

Követségek, konzulü,tusok, missziók, hadifoglyokat és szkölorosz alattvalókat segélyz állonnások, távirati ügynökségek.

köd

Az állam képviselete a küld állam és polgárainak érdekeit
védelmezi azon állam területén, ahova megbizása szól. A szovjet
külországi képviseletei a világforradalom ügynökségei, melyek
ttemcsak Szovjet-Oroszország, de a világforradalom nevében is
akkreditálva vannak a kormánynál, melyhez küldetésük szól. Csak
a hivatalos érintkezésük szól a kormányoknak, megbizásuk az
akkreditált ország elégedetlenkedihez szól és ezek, között kell teFeltüzelni, felkorbácsolni minden
is lejátszódnia.
szenvedélyt, támogatni minden bomlasztó törekvést,
szunnyadó ambíciók feltámasztásával vezéreket teremteni a forradalomnak, pénzzel, tanácsokkal, útbaigazításokkal ellátni a földalatti és földfeletti mozgalmat, fként pedig megbízható ügynököket és propagandistákat szerezni az esetre, ha a diplomáciai öszszeköttetés az illet ország és Szovjet-Oroszország közt megsza-

vékenységüknek
földalatti

kadna.

Fanatikusokat, pénzen vagy ambíciójuknál fogva megvá-

sároltakat szerezni a III. Internationale részére, hogy az esetre, ha
a hivatalos agitáció akadályoztatnék, vagy errl politikai okokból
Szpviet-Oroszország hivatalos funkcionáriusainak egy idre tényleg le kellene mondani, a III. Internationale már bevezetett exponensei utján folytathassa a forradalmasitást.
császári udvarnál a szovklasszikus példa Németország".
jetkormány által akkreditáltatott Joffe. Elzetesen azonban Szovjet-Oroszország a breszti szerzdéssel kötelezte magát, hogy a
központi államok területén zött propagandával felhagy. Joffét
még a császári udvarnál is elfogadták, udvari ebédre hivták s amig
a német diplomácia észrevette, hogy Joffe a független szocialistákkal, Liebknechttel és Luxemburggal tárgyal, hogy bolseviki csoportokat szervez és Joffe kiutasítása határoztatott el, már készen
Toltak a német földalatti forradalom gócpontjai. Mikor a német
forradalom kitörése uíán Radek, a bolsevizmus legelszántabb és
legenergikusabb vezéreinek egyike megérkezett Berlinbe, már készen várta ayspartakizmus vezérkara.
vöröskeresztes missziók munkáját Berlin, Wien, Budapest,
Belgrád érezte. Nem sok rendri utánjárás, megfigyeltetés volt
szükséges, hogy megállapítható legyen, hogy a missziók adják az
agitációhoz szükséges pénzt, ellenrzik a pénznek rendeltetési céljaira fordítását, hozzák az Oroszországban már bevált röpiratokat,

A

A

A

általán a követségek és a konzulátusok feladatát teljesitik mindazon helyeken, hol követség és konzulátus felállítható nem volt.
Az orosz missziók munkájának legklasszikusabb illusztrációi az

A francia és angol kiküldöttek Kopenhágában tárgyaltak az ántánt-orosz gazdasági összeköttetések felvételérl. Közben a missziók idt és módot találtak a legszélsbb
forradalmi elemekkel való érintkezésre. Az eredmény a legszélsbb bolseviki forradalom, mely csak a polgárság és a józan mun-

ösmert dániai események.

kásság erivel volt abszolválható.

Ugyanez a kötelessége a hadifoglyokat és szkölköd orosz
alattvalókat segélyez állomásoknak, nemkülönben a távirati ügy189

nökségeknek is, meíyeK: ezen minségükben nem annyira a szovjet
lapjainak informálásához szükséges híranyagot gyjtik össze, mint
inkább összeköttetéseket szereznek sajtókörökben, lapokat és újságírókat törekszenek prc^stituálni.
d) Agitátorok.

Eredetileg a szovjet exportált orosz származású agitátorokat,
akik Oroszországban elvégezték a propaganda iskolát, azután mint
munkás, keresked, sok esetben mint menekült, elküldettek abba
az országba, melynek nyelvét precizür beszélték. Megérkezve, alkalmazást vanaitak valamely gyárban vagy kereskedelmi vállalatnál, hogy annak munkásságát közvetlen munkával forradalmasítva, gócpontokat teremtsenek a forradalomnak. Ugyanígy exportáltattak a vezérek is. Minthogy azonban ezeknek munkája túlságos nehéz volt, a hatóság könnyen szemmel tarthatta ket, egyszer kiutasítással véget vethetett tevékenységüknek, mint ezt a
gyakorlatba átvive láttuk az Egyesült Államokban, Angliában és
ujabban a szovjet egyrészt a hadifoglyokat
Franciaországban,
használja fel forradalmi céljaira, másrészt pedig a forradalmasítandó országból importál Oroszországba anyagot a propagandaiskola részére, hogy aztán \mint képzett agiátorokat küldje ket
haza.

—

A hadifoglyok között képviselve van Európa és Amerika minnémet, osztrák, magyar, cseh, román, olasz, szerb,
den nemzete,
horvát, török és elszászi franciák, mint a volt központi államok
foglyai az archangelszki fronton és Dél-Oroszországban fogságba
került angolok, franciák és amerikaiak. A fogolytáborok elárasztatnak bolseviki nyomtatványokkal, a foglyok anyanyelvén irott

—

lapokkal és brosürákkal, eleinte orosz agitátorok jönnek, akik megismerkednek a hadifogolytábor elkeseredettjeivel, akiknek fogságba jutásuk körülményei nem tiszták, akiket idegzetük a szélsségekbe hajt, akiket megtörtek a front és a hosszú évek szenvedései s most bármi áron, de szabadság után vágynak, ezeket az
embereket viszik ki magukkal a propagandista iskolákba, hogy
néhány hét után mint agitátorokat küldjék ket elször vissza a
fogolytáborokba, aztán mihelyt országaikban a helyzet érlelésrie
haza.
alkalmas,

—

Ezeknek a munkája rendszerint eredményesebb is, mint az
orosz kiküldötteké. Jobban ismerik a helyi viszonyokat, a politikusokat, a kielégítetlen ambíciókat, a földalatti tekervényeket és
különösen a csöndben dolgozók és nem a politikai
a bizalom
nagyobb is irántok, mint az
felszínen megjelenkkel szemben

—

—

idegenek iránt. Munkahelyeiken és társadalmi környezetükben
terjesztik a ragályt, állandóan készenlétben kell lenniök és vértezetteknek minden eseménnyel szemben. Taktikájuknak és politikájuknak a cél örökös szem eltt tartásával hozzá kell simulni az
ország viszonyaihoz.

Apró

pélfJa.

Mikor a bolseviki ügynökök

—

észlelték,

hogy

—

a legszegényebb parasztságnál ütköz
mint Oroszországban is
pont a föld szocializálása, melybe a parasztság belemenni nem akar.
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ellenben könnyebben megszerezhet a földosztás eszméjének a tépeld intelligencia és a munkásság pedig leginkább a terroron és
a denacionalizáláson ütközik meg, egész Európában nagyszeren
elterjesztették a hirt, hogy Oroszországban a földkérdés terén
megállapodás jött létre, már nem szocializálnak, a terror megsznt, az orosz vörös hadsereg pedig nacionalista eszmék által heEz utóbbi
vittetik, célja lévén a régi Oroszország visszaállítása.
pont különösen a központi államok polgárságának szól: jertek,
csatlakozzatok hozzánk, a jelenlegi államforma nem alkalmas területi integritások visszaszerzésére, mi ellenben hadseregeink erejétényleges állapot
vel támogatunk benneteket az antant ellen.
ezzel szemben az, hogy a földkérdésben kapituláltak a parasztság
eltt, mert nem adott nekik enni, de a parasztság szabotázsa szakadatlanul folyik tovább, mert a parasztok jól tudják, hogy a parasztokkal kötött fegyverszünet a szovjet részére csak pihen a
gyztes ellenséggel szemben, lévén a földosztás a bolsevizmus
nacionalista hadseregben az a. helyzet, hogy
egyenes tagadása*
a bolsevikok az uj államok és az antant elleni harcokban a vörös
hadseregbe kényszeritett parasztok és tisztek meggyzdésére a
nacionalista agitáció fegyvereivel élnek,
a nacionalizmus eszköz
hogy mily eredménnyel, láthatjuk az ellenség oldaés nem cél,
lára átszökdös tisztek és paraszt zászlóaljak óriási számából és a

A

A

—

—

vörös hadsereg szökevényeinek statisztikájából.
Nagy számmal találunk az agitátorok közt nket, akik azonban legnagyobb részt küldetéssel ékeznek, még pedig orosz ellenforradalmárnk köntösében. Sokszor arisztokrata hölgyek, akiket
a pénzhiány, az éhség kényszeritett be a szovjet, vagy az Internacionálé propaganda gárdájába.
e)

A

propaganda eredményei

és liquidálása.

FjZ a propaganda különösen ers, mint azt a Spartacus-mozgalom kitöréseibl látjuk, Németországban, hol azonban egy ko-

moly, öntudatos és harcias polgári osztály és a szociáldemokrata

munkásság együttmködése minden kísérletet lehetetlenné tesz;
Ölaszorszá^^ban, melynek szélsségekre hajló munkássága van, a
tegközelebbi veszélyekkel fenyeget, mégis a balti államokban,
Lengyelországban, a legkülönösebben pedig Turkesztánból az
India felé viv utat elzáró mohamedán államokban.
Lengyelország és a balti államok proletariátusának forradalmasítása érinti legközelebbrl a bolseviki érdekeket. Ezek az államok elzárják Szovjet-Oroszországot a Keleti-tengertl és a nyuérintkezéstl.
gati nagy államok proletáriusával való közvetlen

A
.

tengerparti államok közül különösen Finnország ers,

—

már a

—

parasztsaját testén érezte a bolseviki bacillus hatásait,
ságuk és ném.et kolonistáik harcrakész ellenei a bolsevizmusnak.

A Kaukázus, Afganisztán, Beludzsisztán, Buchara és India
fellazításának céljaira a bolsevikok kisajátították a pánizlámizmust, melylyel Angliát akarják legérzékenyebb pontján érinteni.
*

Lásd Oroszország pusztulásáról

irott

könyvem agrár

fejezetét.
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A bolseviki pánizlám mozgalom táborhelye a bolsevikok által meghódított Turkesztán és Buchara. Onnan küldik sterlingekkel bven megrakott propagandistáikat, az Anglia ellen habomra lázitó
fanatikus bucharai derviseket Afganisztánba, Beludzsisztánba és
Indiába.
a helyzet az, hogy mig a háború eltt Anglia, mint
muzulmánok protektora az indiai határon átcsempészett dervisek utján törekedett Oroszországnak China, Buchara és Turkesztán tartományaiban él muzulmánjait a cárizmus ellen lázitahi,
hogy egy esetleges indiai háborúban bennük biztos támaszra találjon az oroszok ellen, ma a Törökországgal szemben elkövetett
méltánytalanságok miatt Anglia ellen elkeseredett izlamjai a tá-

Ma

vol keletnek a bolsevizmussal szövetkeznek Anglia ellen. Ennek
a mozgalomnak vezetje Enver pasa, akinek karmait már ersen
érzik az angolok Ascherbeicranban. Azok a hirek, amelyeket a
bolseviki sajtóügynökök az utóbbi idben különös elszeretettel
terjesztenek a megrémült Európában China. és Japán forradal-

masításáról, minden komoly alapot nélkülöznek. Japánban van
de bármennyire
ugyan egy tekintélyes szociáldemokrata párt,
szükségesJs volna a bolsevikoknak keletszibériai operációik szemJapánban a bolsévizmusnak még csak kezdetei sem
pontjából
jelentkeztek. Ohinában a bolsevikok ügynökeik utján nem szociális, de nacionalista propagandát fejtenek ki. Mint Indiában és Írországban, ugy itt is az elnyomott népek protektorainak játsszák
ki magukat, ersen izgatnak a Chinában különben is szikrázóan
gylölt Japán és Amerika ellen és az orosz-chinai szövetség eszm-éjét propagálják, biztatva a dhinaikat, hogy közös ervel könynyen legyzhetik az idegen betolako{Jókat.

—

—

Az Oroszországgal nem közvetlenül határos országok közül
a leghajlamosabbak a bolsevizmusra a volt Osztrák-Magyar
monarchia területén keletkezett, vagy abból gazdagodott és terüállamok.
letnövekedésüket megfelelen feldolgQzni képtelen uj
teljes
cikkek
életszükségleti
Ausztriát a szegénység, az elsrend
hiánya teszi hajlamossá a minden ellen való feltámadásra, Csehországban egyrészt a munkásság között zött ers bolseviki propaganda, másrészt pedig az erszakosan bekebelezett nemzetiségeknek elégedetlensége és szimpatizálása minden fajtájú kirobbanás elkészítésével, mely ket nemzeti ideáljaik megvalósításáJugoszláviában a
val kecsegteti, teszik veszélyessé a helyzetet.
nemzeti egyenetlenségek akadályozzák az egységes antibolsevikd
front kialakulását, Romániában pedig, mely egyfell Erdély, a
Bánát és a meghódított magyar területek elégedetlenked székelyeivel és magyarjaival van elfoglalva, másrészt pedig a besszaráfronton közvetlen érintkezésben van a bolseviki propaganels vereség esetén egyenesen kritikussá válhatik a
A tisztjeit gylöl, pihen után vágyó, gyzelmek után
nem áhitoz földnélküli román paraszt nem komoly ellenfele^ a
bolsevikoknak. Az els ütés a besszarábiai fronton és a román
hadsereg már otthon is lesz, lázongani és lázítani fog és a romániai bolseviki mozgalom vezére, Rakovski, az ukrán szovjetköza háború eltt a román szociálderaotársaság jelenlegi elnöke
biai

dával, az
helyzet.

—
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—

krata párt elnöke
lesz az ur Bukarestben. Bulgária dolgos parasztnépe komoly ellenálló ert jelent a bolseviki agitációval
szemben, dacára a rossz béke által elidézett nemzeti elkeseredésnek.

A

gyztes államokban, Anglia, Franciaország és Amerikában
feltétleül meglev gyzelmi mámor, a jól

— egyrészt a lelkekben

szervezett polgári osztály és a legyzött államok népéhez képest
munkásosztály, valamint a szigorú eljárás a lefogott
bolseviki agitátorok ellen, immunizálja ezen államokat a bolseviki
bacillusokkal szemben.
Mindenesetre csodálatos az a tájékozatlanság, melylyel ezen államok vezetkörei az orosz bolsevizmussai szemben állanak. Ennek a' tájékozatlanságnak
szinte klaszszikus példája az a felhivás, melyet a bolsevizmus leküzdésére
Angliában alakult középosztály-szövetség bocsátott ki 1919. év
nyarán, melyben a bolsevizmus irtózatainak ecsetelésére valósággal humoros adatok közöltetnek. Annak igazolására, hogy Szov
jet-Oroszországban nincs politikai szabadság és az állampolgárok
politikai meggyzdésükért üldözéseknek vannak kitéve, elmondja a felhivás, hogy a szovjeturalom kezdete óta Oroszországban
több mint 4000 embert tartóztattak le politikai okokból kifolyólag,
a letartóztatottak közt van egy püspök is, a kivégzettek száma
pedig meghaladja a háromszázat. Mint tudjuk, ezen számoknak
husz-harmincszorosával is alig közelitjük meg a valóságot. A
gyztes államok közül komoly bolseviki agitációval egyedül Olaszjól ellátott

—

országban

kell

számolnunk.

Az

entente-államoknak teljes tájékozatlansága SzovjetOroszország gazdasági viszonyairól kitnik abból az indokolásból,
melylyel az Oroszország ellen kimondott blokád megszüntettetett.
Oroszország nyersterményeit fel akarja használni az ententeállamok ipara számára, a kereskedket pedig nem akarja elzárni
az orosz piactól. Az orosz rubel vásárlóképtelensége mellett iparcikkek szállítása Oroszországba rubel ellenében elképzelhetetlen,
maradna tehát a másik eshetség: készáru kicserélése nyersterményekéjt.
A bolseviki propagandának az ellenforradalom legyzése óta
legkedvesebb fegyvere: a háborúval való rémitgetés. Mig a szovjet
egyfell minden erejével békére törekszik és Európa burzsoáziáját
az uj há,boru lehetségével akarja neki uj agitatórius eshetségeket nyújtó békére kényszeríteni, addig Kelet- és Középeurópa
nyugtalankodó néprétegeinek forradalmi izgalmát állandóan
ébrentartja a segítségükre siet orosz vörös hadsereg gondolatával. Ez a háború pedig lehetséges ugyan erikben megosztott oly
államokkal szemben, melyeknek néprétegeit osztály- és nacionalista gylölködésük állítják egymással szembe, de a szovjeturalomra nézve is kockázatos, mert a hadsereg eltávolodása SzovjetOroszország határaitól életrekelti az országban a hadsereg által
lenygözve tartott erket és elállhat az eshetség, hogy mig a
vörös hadsereg diadalaival akarja Közép-Európába átplántálni a
bolsevizmust, azalatt a hadsereg háta mögött az ellenforradalom
felgyújtja az országot. A szovjetnek a hadsereg ersítésére alkal-
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mázott eszközei: a hadseregben folytatott szakadatlan ag^itáció,
a szökevényekkel és a feíebbvalóinak engedetlenkedkkel,
valamint a hadseregbe bekényszeritett tisztekkel szemben alkalmazott
terror és a vörös hadsereg kivételes ellátása.
Ezek után felvetem azt a kérdést, lehetséges-e egy eredményekkel kecsegtet akció Szovjet-Oroszországgal szemben? Mindaddig nem, mág azok a hatalmi csoportozatok, melyek a háborúban egymással szembenállottak, tudatára nem jutnak annak, hogy
az orosz bolsevizmussal szemben nemcsak Európa és Am.erika
polgárságának, de a konszolidációra törekv munkásosztálynak
is egy táborba kell tömörülnie. Az a féltékenykedés, mely a gyztes és a legyzött hatalmi csoportozatok között fennáll, a legyzöttek kínlódása és az a meggyzdése, hogy ez igy nem maradhat, itt jönni kell valaminek, a bels konszolidációt
akadályozó
örökös nyugtalanság, az egyetlen reménysége a bolsevik! világpropagandának. Az a tény, hogy egy antibolseviki koahció létrejön és a világ kulturnépei közös akcióra határozzák el magukat
a bolsevizmussal szemben és az antibolseviki koalíció keretén belül az ellentétek békés kiegyenlitésével beálló nyugalom már megölje volna a bolsevizmusnak, mert a vezérek nem hitegethetnék
a szörnységesen kínlódó tömegéket a gyorsan elkövetkez világforradalom fantomjával. S ez a koalíció az egyetlen lehetség az
orosz bolseviká veszedelem gyors
liquidálására.
szovjetkormánynak országa agyongyötört burzsoáziájától rablott aranya
és bolseviki nyomdákban gyártott,
hamisított idegen
valuták,
melyek rendelkezéséré állanak Európa és Amerika minden politikai kalandorának, a háború következtében mindenütt szélsségekre hajló tömegek elégedetlenségeinek örökös szítói. Az egész
világ forradalmi izgatottságának megszüntetése s a tömegeknek
nyugodt életükhöz való visszavezetése, a világ életének konszolidálása csak az esetben szüntethet meg, ha liquidáltatik mindezen
izgalmak éltet forrása, az orosz bolsevizmus. Ezen liquidálás
egyedüli módja pediglen a bolsevizmus ellen életrehívott világkoalíció, melynek elfeltétele viszont a párisi béke bujtogató igazságtalanságainak reparálása.

A
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IIL Internacionálé külpolitikája
és a bolsevizmus nemzetközi

propagandája
Irta

Dr. Szabó László
e^eteroi magántanár, Az Est szerkesztje

Az államgazdaság kommunista rendszere bármely országban
esak ugy tartható fenn, ha a szomszédos országok is ugyanerre
a rendszerre térnek át: kapitalista környezetben a kommunista
állam csak addig állhat fenn, mig az elz kapitalista rendszer erforrásainak végs maradványait is ki nem meriti. A III. Internacionálé magvát alkotó Oroszországnak tehát az a legnagyobb
létérdeke, hogy elssorban a környez országokat a kommunizmusnak megnyerje és mindazon államokban, melyek Oroszország sorsára befolyással lehetnek,, a kommunista berendezkedést elkészítse.

A
Két ut

áll

a

III.

puccsok taktikája.

Internacionálé rendelkezésére, hogy céljának

deresét megkísérelje az egyik a puccsok taktikája, a másik a szociáldemokrácia leple alatt folytatott agitáció. Mindkét taktikának
egy a végs eszköze a társadalmi forradalom s egy a célja a III.
Internacionálé kommunista elvei szerint való állami berendezkedés.
Oroszország 1917 október ota a puccsok taktikáját követi;
eet a taktikát kísérelték meg Magyarországon, Német- és Bajorországban s ennek a taktikának híve Olasz- és Franciaország proamint ezt
letársága, mig Ausztria és Csehország kommunistái
a dokumentumok bségesen és kézzelfoghatóan bizonyítják,
egyelre szociáldemokrata lobogó alatt készítik el a forradalmat.
:

:

:

—

—

Kéri és Plattén összejátszása.

Miután a

maf yaf

forradalom,

melybl a magyar bolsevizmus

kifejldött, puccs utján keletkezett, a történeti elzmények nagyon
megkönnyítették Magyarországon a kommunizmusra való átmenetét.
magyar forradalom egész külpolitikája már 1918 novembertl kezdve arra a feltevésre volt felépítve, hogy a forradalom
ki fog terjedni az egész Európára. Ezt nyíltan hirdette a Károly ikormány .külügyi államtitkára, Diener-Dénes József. November
közepén a magyar kormány Kéri Pál vezetése alatt egy publicistákból álló, nem-hivatalos missziót küldött Svájcba a "mozgalom"
megfigyelésére. Kérinek Károlyihoz küldött jelentései a franciaországi helyzetet ugy tüntették fel, mintha a francia köztársaság
közvetlenül a katonai és szociális forradalom küszöbén állana.

A
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Kéri Svájcban összeköttetés'be jutott Plattén képviselvel, aki
késbb Oroszországba ment és ott elveszett. Már ez az összeköttetés is azt tanusitja, hogy a magyar forradalom némely vezeti
már 1918-ban megtalálták az érintkezést a kommunistákkal.

Az

agitáció kezdete Magyarországon.

Ezzel az érintkezéssel egyidejleg s tle talán nem függetlekormány elhatározta, hogy Német-, Cseh- és Magyarmoszkvai agitátor-képz iskola
országon erteljes akcióba lép.
végzett növendékei már 1918 nyarán nagy számban kerültek ugyan
haza az emiitett országokba, de nem volt közöttük oly tehetséges
buember, aki nagy dolgok véghezvitelére alkalmas lett volna.
dapesti lapok szerkesztségébe az orosz hadifogságból hazatér
munkatársak inkább csak theoretikus bolsevistáknak mutatkoztak,
akik sikeresen terjesztették ugyan a bolsevista tanokat, de akciókat nem kezdeményeztek. 1918 június havában a budapesti általános sztrájk és a pécsi katonai lázadás határozottan bolsevista
jelleg volt ugyan, de egyiket sem Oroszországból inszcenálták. A
budapesti sztrájk alatt megalakult az els katona- és munkásta(A bolsenács, mely egyelre Gyömr községben tartotta üléseit.
vista ideológiának megfelelt az is, hogy a magyar forradalmai
puccsot szervez bizottság is "Nemzeti Tanács" nevet vett fel.)
novemberi forradalmak kitörése nagyon elsegítette a
moszkvai kormány terveit. Legelször a németországi akcióhoz
láttak hozzá, melyet Radek (Sobelsohn) külügyi népbiztos-helyetLiébknecht és Luxemburg Spartakus-forrates maga vezetett.
dalmának els leveretése után maga Radek ment Berlinbe. Ezt
megelzen már novemberben megbízták a cseh mozgalom vezetésével Munát és a magyar párt megszervezésével Kun Bélát még
késbb került az ukrán mozgalom élére a román Racowski s az
Mindannyiuknak a megbízaausztriai mozgalom élére Bronski.
tása a párt központi bizottságától éred, mely a III. Intérnacíonalenül, az orosz

A

A

A

;

hoz tartozó összes országok legfbb hatósága és végrehajtó szerve.

Kun
;

Kun

Béla küldetése.

rendrség hitelesen megállamárkát hozott magával s egy ajánlólevelet a bu-

Béla, amint ezt a budapesti

pította, 300,000

dapesti orosz hadifogoly-segélyz bizottsághoz. E bizottság Budapesten a Royal-szállóban székelt s midn a i^ndrség egyizben
kommunista-agitáció miatt letartóztatta, több millió rubelt találtak nála. Az agitációs alapot azonban, mely még nagyobb összegbl állott, a bécsi hadifogoly-bizottság kezelte, amelytl egy Eliazér
nev futár hordta a pénzt Budapestre Kunnak az agitáció céljaira.
Azt az összeget, amelyet Kun a proletárdiktatúra kikiáltása eltt
a magyarországi mozgalomra elköltött, húszmillió koronára becsülték kommunista körökben. Az agitációt Kun a vidéken a szénbányászok, Budapesten pedig a leszerelt katonák és a munkanélküliek között indította meg. A vezet embereket busásan ellátta
pénzzel s elre szétosztotta közöttük az összes jó hivatalokat, melyek egy kommunista államban elképzelhetk.
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:

A

moszkvai C. K.

'

Kunnak magyarországi szereplése közismeretes; kevésbé ismeretes azonban a nemzetközi mozgalomban való szerepe, amelynek megértéséhez tudni kell a következket
A parlamentarizmus látszatán^ak dacára is a III. Internacionálé egészen abszolutisztikus berendezés államszervezet. Az
összes országok, melyek a III. Internationalehoz
csatlakoznak,
lényegükben egy államot alkotnak, mert külügyeik egységesen
intézendök, valamennyinek legftob rendelkez fóruma a moszkvai
C. K, (Central-Komité), mely kijelöli az egyes országokba az ab(pl.
szolút joggal rendelkez vezet embert
Magyarországba
Kunt),
el is mozdíthatja s rendelkezhetik bármelyik, hozzátartozó ország hadierejével és pénzével. Pl. a moszkvai C. K. ukrán
tehermentesit offenzívát rendelt el a magyar vörös hadsereg
céljaira s az osztrák mozgalom céljaira rendeleti utón a magyar
államkincstárból utalványozott pénzeket. A nagy C. K. azonban
maga is csak árnyéka az alkotmányosságnak, mert teljesen Lenin akarata irányítja. Ha betekint az emher pl. Lenin és Kun levelezésébe, azt látja, hogy még Kun is nem csupán a mester iránti
tiszteletet tanúsítja Lenin iránt, hanem egy félelmetes nagy zsarnokot lát benne, aki nem csupán alkotmányos fnöke, hanem egyszersmind életének-halálának ura. Határozottan alárendeltségi
viszonyban van Leninnel szemben Kun is, a nagy C. K. is.

t

.

A

diplomáciai szervezet.

Lenin deszpotisztikus akarata leginkább a külügyek terén
érvényesül, de hogy hogyan, azt csak a legbeavatottabbak tudják.
Egy országnak sem volt még soha annyira titkos a diplomáciája,
mint a, bolsevikieké és nem is volt annyira komplikált. Megnehezíti a megértést az a körülmény, hogy maga a diplomáciai szolgálat szerkezete is misztikusan homályos.

A követküldés jogát eddig a következk gyakorolták: 1. a
'moszkvai nagy C. K., 2. a moszkvai tanácskormány, 3. az ukrán
tanácskormány, 4. Kun Béla, 5. Muna, a cseh párt vezére. A
moszkvai nagy C. K. diplomáciai megbízottja volt Budapesten
Pór Ern, helyettes "külügyi népibiztos, a külföldi propaganda
vezetje. A moszkvai tanácskormány amerikai követévé nevezte
ki azt a bolseviki agitátort, akit New Yorkban mint egy orosz
misszió vezetjét letartóztattak. Az ukrán tanácskormány követévé nevezte ki Berlinbe Radeket és Münchenbe Axelrodot, mikor
ezeket letartóztatták s e Mnevezéssel a diplomatákat megillet
immunitást akarták részükre m^egszerezni Kun Béla kinevezte
moszkvai követévé Rudnyánszky Endrét s Muna mellé is küldött
Kun mellett,
követet, valamint Muna is tartott titkos követet
akinek titkára Alpári Gyula vqlt. A diplomáciai levelezésekbl
megállapítható, hogy a III. Internacionálé valamennyi diplomáa külpolitika
ciai megbízottja csak expedítiv munkát végezett;
végrehajtásról
irányelveit maga Lenin állapította meg, aki a
Csicserin utján gondoskodott. Bizonyos önállóságot engedélyez;
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—

tek a cselekvésben Kun Bélának is
mindenki más a részére
küldött instrukciók szolgája. Az állandó jelleg megibizatásoknál,
melyeknek az adminisztráció megkönnyítése a fcélja, sokkal
fontosabbak az alkalmi megbízatások. így pl. Jachontoff 1919
nyarán csaknem az egész Európára kiterjed megbízatást kapott
s azt

végre

is

hajtotta.

Budapest az agitáció középpontja.
1919 júniustól kezdve az egész agitáció gyújtópontja Budaa csepeli rádióállomáson megy a világ minden részébl minden jelentés Moszkvába és Osepelen át megy tovább minden utasítás MoszJívából az egész Európá/ba és Amerikába. A minden oldalról körülzárt Oroszországnak öt rádióállomása van: Moszkva,
Carszkojeszelo, Tver, Odessza és Kiev; ezek közül nagy távolságra csak a moszkvai megbízható, mely a német állomások közül
egyedül Nauennel, a franciák közül Parissal és Lyonnal érintkezik. Természetes, hogy minden fontos közleményt ^ magyar tanácskormány kezében lev, teljesen megbízható csepeli állomásoH
át kapott és adott Moszkva. Jellemz, hogy a német SpartacusSzövetség is nem egyszer a budapesti utat választotta Moszkvába,
bár a naueni-állomás is megbízható, a kiéli pedig egyenesen a
katona- és munkástanács kezében van.

pest

:

Minden jelentés természetesen titkos jegy, még ha egészen
közömbös tárgyakról van is szó. A kommunista állam nem ismeri
a titkos diplomáciát elméletben, de megtartotta a gyakorlatban.
Chiffre-rendszerük minden diplomáciáétól különböz s amellett,
hogy jobban megrzi a titkot, igen szellemes szerkezet, igen
gyakran változó, félreértéseket kizáró és gyorsan kezelhet: kulcsai nem könyvek, (melyeket minden diplomáciától úgyis ellopnak) hanem az emlékezetben könnyen megrizhet jelmondatok.
A diplomáciai táviratokat mindig közérthet nyelven irják alá,
de az igazi

küld

nevét

maga a

chiffre rejtegeti.

Nagy akta-halmaz alapján, melyet megsemmisíteni nem lemeg lehet állapítani, hogy kik fáradoznak az európai moz-

hetett,

®

galom irányításában.
Németország.

Németországban a Spartacusok

tiszta bolsevisták.

A

függet-

len szocialisták közül Haase, akinek gagy tekintélye volt a bolsevistálcnál, élete végéig nem adta fel azt a reményt, hogy sikerülnie

fog jó viszonyt hozni létre a németek és oroszok között s ily szellemben többször interveniált. Hogy a független szocialisták közelebb vannak Oroszországhoz, mint a többségi szocialistákhoz:
köztudomású. Aki ismeri a Radék ügyében folyt igen hosszadal-

mas jegyzékváltásokat, az Radek szabadonbocsájtásából, mely
már Haase halála után következett be, arra kénytelen követkef^
tetni, hogy az orosz-német közeledés már megtörtént.
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Aiisztria.

külügyi államtitkár elég nyiltan
az a körülmény, hogy az osztrák kormány errl tudomással birt, amellett szól, hogy az osztrák szociáldemokrata párt minden tagadása ellenére is bolsevista, csak
nem tartja még a helyzetet elég érettnek a proletár-diktatúra kielökészit irataiból
kiáltására. A június 15-re tervezett puccs
készitették elo;
tudtával
Bauer
megállapítható, hogy ezt a puccsot
nyilatkozott
pesszimisztikusan
Bauer
tárgyalásokon
az elkészít

Ausztriában

összejátszott

Kun

Bauer

volt

Bélával

nem 1919

a világforradalmatí
télre várta.

Bauernak

s

nyarára, hanem a következ
bekövetkezett lemondása

július 22-ikén

Kunnal egyetértve következett be: Kun azt remélte, hogy ez az
erszakolt kormányválság megkönnyíti a proletár-diktatúra kikiáltását Bécsben. Az ausztriai mozgalom igazi vezetje Bronski
elvtárs, akit erre
zett ki.

a szerepre a moszkvai C. K. június 8-ikán neve-

A kinevez iratot,

mely a magyar államkincstárból 500.000

koronát utalt ki Bronskinak, az Internacionálé
Bercine, Winterstorg és Klinger irta alá.

irodája nevében

Olaszország.
olaszországi mozgalom vezetje Sohw^eide, a milanói
"Avanti" bécsi tudósítója. Az olasz politikusok közül csak kett
Oddino
érintkezett közvetlenül a" III. Internacionálé szerveivel:
képvisel, aki huzamosabban idzött Budapesten s igy

Az

Morgari
kommunista körökben

ismert alak volt, továbbá Dugoni
aktáiban.
képvisel, aki csak egyszer szerepel a bolsevizmus
mozgalom
olasz
az
mert
tenni,
szert
Morgari nem birt tekintélyre
bizonyosvárható sikereit illetleg túlságosán sokat igért: egészen
a múlt
már
határidre
fix
forradalmat,
olasz
az
mondotta
nak
lehetett.
aligha
nyáron. Vezet szerepe az olaszok készüldésében
Moszkvában
Schweide kezében jobban összefutottak a szálak és
is meg
Schweide
élvezett.
is
bizalmat
több
és Budapesten sokkal
és KozepFelshavában
július
1919
hogy
gyzdve,
volt róla
azt jeOlaszországban kitör a' balsevista forradalom. Schweide
dicse>
s
újság
bolsevista
lentette Leninnek, hogy lapja, az Avanti
Moszíkvatool
amit
közöl,
mindent
kedett vele, hogy a lap csaknem
hogy
küldenek Ugyancsak Schweide jelentette Moszkvában azt is,
szökött es
Parisba
át
Svájcon
igazgatója?)
Avanti
Serrati (az
elkészítésében.
júliusban élénken részt vett az általános sztrájk
Angelica
gyakorolt
befolyást
Az olaszországi mozgalomra nagy
szerkesztséAvanti
az
eltt
háború
Blabanoff ujságirón, aki a
van Kievgéhez tartozott, ez idszerint pedig Racowski mellett
Colloredo Frilátszik, az olasz mozgalomban dolgozott

a

,

ben

jól

Ugy

és aki egy idben
gyes is, aki most Svájcban, Lungernben lakik
Egy
állott.
összeköttetésben
Czobel bécsi magyar követtel is

Pellso (?)

nev

olasz

kommunista

iró is járt

Budapesten

Kun

egy Pettoni
Bélánál információkért, valamint szerepel az aktában
kóz\^etito
bolsevizmus
nev olasz is. Moissi, a hires színész is a
ügynökei közé tartozik.
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Franciaország.

A

franciaországi mozgalomról csak igen gyér adatok vannak.
Egj^ Ízben Jachontoff európai körútján Bécsbe érkezve
(július
7-ikén) Bolgár Elek követnek áta(Jott egy csomó levelet, hogy
juttassa el Moszkvába. Egy futár Budapestre hozta a leveleket,
melyek közül az egyiket Franciaországból küldték Moszkvába
Gilbeauxhoz. A levél itt rekedt Budapesten. Ugyanabban a táviratban, amelyben Jachontoff jelenti Moszkvába, hogy európai körútján kiknek a számára kapott továbbítás céljából leveleket, elfordul ez a kifejezés: "Pénzt Loriotnak Franciaországba." Ez a
Loriot nem lehet más, mint a francia egyesült szocialista-párt
egyik vezetembere, a C. A. P. (Commission Administrative Permanente du parti socialiste unifié) pénztárosa; ugyané pártnak
Longuet és Renaudel a vezére.
Svájc.

.

Svájcban a mozgalomnak Zürich a fészke a svájci bolsevisták azonban nem Budapesten át érintkeztek Moszkvával. Zürichbl csak az Avanti tudósítója, Gustavo Sacerdbte fordult több ízben információkért Kun Bélához. Az Ifjúság Internacionálé ja,
mely Baselban székel s amelynek Schweide volt a titkára és Balabanoff a patronája, ízig-vérig bolsevista szervezet.
;

Anglia.

Angliában a Daily Herald a bolsevizmus harcos lapja, melynek a magyarországi szociáldemokrata pártra is végzetes hatása
volt: a budapesti Vörös Újság mindig a Daily Héráidra hivatkozva közölte a bolsevizmus rohamos terjedésérl szóló híreket,
amelynek hatása alatt sokan megtántorodtak. Csicserin egy ízben
(július 16-íkán) utasította Kun Bélát, hogy lépjen érintkezésbe
,

Sylvía Pankhurst-tel és általa informáltassa a bolsevista világ
eseményeirl a londoni Russian Peoples Information Bureaut.
'

Románia.

A

romániai mozgalomban szerepe volt Marcu Valérián agitátornak, aki a zürichi orosz vöröskeresztes misszió igazolványával utazgatott.
Lengyelország.

A lengyelországi agitáció nehézkesen indult meg, mert azt
a pénzt, amit a mozgalomra Magyarországból Bécsen át Varsóba
akartak küldeni, Bécsben elköltötték. Budapesten néhány kommunista röpiratot nyomattak lengyel nyelven és megalakították
a kommunisták lengyel csoportját is. 1919 július végén szó volt
róla, hogy a Magyarországon tartózkodó .Kvasny elvtársat megbízzák az egész lengyel mozgalom vezetésével, de a Budapesten

hamarosan bekövetkezett felfordulás
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ezt a tervet meghiúsította.

Csehország.
Csehország'ban állandóan imminens a bolsevizmus kitörése. A
cseh mozgalom vezetje, Muna, igen tehetséges taktikus.
1919.
június közepén egy orosz nyelven írott memorandumot küldött
Budapestre Kun Bélához, hogy juttassa tovább Moszkvába. A
mem.orandumban elmondja Muna, hogy eltért a puccsok rendszerétl, mert arról gyzdött meg, hogy puccs utján sikert érhet
ugyan el, de ez a siker nem lehet állandó. Bejelenti Muna, hogy
a kommunistákkal belép a szocialista pártba,
amelyet folyton
balra fog hajtani mindaddig, mig el nem ér a forradalomhoz s
általa a végcélhoz a kommunizmus végrehajtásához. 1919. szére
már meg is jövendölte Muna e jelentésében a cseh proletárdikta^
túra kikiáltását.
:

Jugoszlávia.

Jugoszláviával a magyar tanácskormány nem volt összeköttetésben: információi, melyek gyakori
felkelésekrl
szólottak,
mindig hiúknak bizonyultak. Ujabban azonban Szerbia északi részébl a kommunista mozgalom megersödésérl szólnak a magánjelentések. Figyelemreméltó körülmény az is, hogy mikor 1919.
augusztus közepén a jugoszlávok a Dunántúl kibvítették az általuk megszállott területet: az illet falvakban mindenütt visszahelyezték hivatalukba a tanácskormány bukásakor a magyarok
által eUizött kommunista direktóriumi tagokat.

^

Amerika.

Az amerikai mozgalomról nem szólnak a magyar tanácskor-

mány

iratai. Magánértesülések alapján azonban megállapítható,
hogy néhány magj'-ar kommunistának sikerült Amerikába kijutnia, Jugoszlávia és egy olasz kikötn át, hamis útlevéllel s részük-

re Olaszországban kifizetett utisegélylyel.

A

neTnzetközi jog érvényesülése.

A magyar tanácskormány diplomáciai iratainak tanulmányozása közben megállapítható Kun Bélának az a törekvése, hogy
a nemzetközi jog által megállapított érintkezési formákat megrizze. Mindjárt a magyar proletárdiktatúra kezdetekor Balfournak egyetlen távirata elegend volt arra, hogy Kunt ^z idegenek vagyonának tiszteletbentartására foirja; erre vonatkozó
rendeleteit a kommunista hatóságok általába:qi tiszteletben is tartották. A vörös terror vérengzésének idején az egyetlen budapesti
missziónak, az olasznak tisztjei igen erélyesen léptek fel a tanácskormánynyal szemben s kívánságaikat többnyire teljesítették is,
bár az entente akaratát képvisel tisztek mögött egyelre nem
A nemzetközi jognak erkölcsi
állott semmi fegyveres hatalom.
ereje határozottan érezhet volt a tanácskormány politikájában.
Ez azonban inkább csak a külsségekre vonatkozik ami a dolgok
érdemét illeti az entente-misszió .kérdéseire gyakran adtak a valóságnak meg nem felel választ s a missziónak ezzel be kellett
A magyar tanácskormánynak láthatóan hízelgett minden
érnie.
:

;

201

érintkezés a nyugati hatalmakkal; Clemenceau els jegyzékét napokig ugy magyarázták, hogy az a magyar tanácsikormánynak az
entente által való elismerését jelenti és már elkészületéket tettek
a tanácskormánynak a békekonferencián való képviseltetésére.
Az entente-hatalmakhoz szóló jegyzékeiben Kun sietett a legnagyobb elzékenységet tanúsítani s nem lehetett tle oly dolgot kívánni, aminek teljesítését rögtön meg ne Ígérte volna,
anélkül
természetesen, hogy az ígéret megtartására komolyan gondolt
volna.
jegyzéket bevezet Ígéret után rögtön áttért nagylélegmert nála minden diplomáciai jegyzék egyzetü fejtegetéseire,
szersmind agitációs eszköz is volt. Ez a magyarázata annak, hogy
bár a kommunizmus halálos ellenségének tekinti a sovinizmust,
Kun a jegyzékeiben arra számítva, hogy Európaszerte a nacionalizmus kerekedett felül, egészen nacionalista húrokat penget. Arra az erkölcsi alapra pedig, amelyen a bolsevizmus diplomáciája
csehek elleni offenzíva
állott, élénk fényt vej: a következ eset.
idején Lenin kifogásolta Kunnak valamelyik jegyzékét, arra hivatkozva, hogy ígéretét nem tudja majd megtartani. Kun válaszában kijelentette, hogy Lenint bámulja ugyan, mint mesterét,
de egy dologban mégis felülmúlja t, és ez: a viala fides.

—

A

—

A

A

sajtó.

Diplomáciánál, jegyzékeknél sokkal fontosabb volt ugy I-^emint Kun szemében a sajtó ^mindkettbl kiütött az egykori
újságíró. A Lenintl ered utasítások nagyobb része arra vonatkozik, hogy mit kell az európai és amerikai lapokban elhelyezni, s
ha Kun örömet akart Leninnek szerezni, jelentést küldött neki a
sajtó-propaganda sikereirl. Különös figyelmet tanúsított az
orosz kormány az amerikai újságírók iránt, akik közül többen
bemehettek Szovjet-Oroszországba s onnan fantasztikus híreket
táviratoztak Budapesten át Amerikába arról, hogy mily tökéle^
tes a rend Oroszországban és hogy milyen boldog a nép a bolsevik
uralom alatt. Az ilyen ujságtudósításokat, mint a bolsevista propaganda legkitnbb eszközeit, különösen nagyraibecsülte Lenin,
és csakugyan, ezek a jelentések valóban befolyásolták is nemcsak
Amerika közvéleményének egy részét, hanem nem egy esetben
még a párisi békekonferencia elhatározásait is.

nin,

A

bolsevizmus iratai.

A

magyar tanácskormány négyhónapi uralma
diplomáciai jegyzékek száma aránylag nem nagy,
anyag meglehets

teljességgel össze van

lyet foglalnak el a

alatt kiadott
s

az

egész

gyjtve; legnagyobb he-

gyjteményben azok a jegyzékek, melyeket a

júniusi csehek elleni offenzíva megállításakor Clemenceau, Kun,
vörös hadseregparancsnok váltott egyPellé tábornok és
titkos (chiffre) jegyzékek száma, beleértve a Budamással.
pestre érkezetteket és az innen elküldötteket is, nem éri el a há-

Bhm

A

romszázat. Mindezek meg vannak mentve a történelem számára, valamint a Budapesten csak átfutó, de a csepeli állomás által
mégis felfogott s a kommunizmus történetével kapcsolatos idegen
szíkratáviratok
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A marxizmus csdje
a tények világánál
Irta

dr. Prohászka Ottokár
püspök, nemzetgylési képvisel

Magyarország egy év
át

;

az egyikben

alatt két forradalmat élt és szenvedett
függetlenség vágya izzott ; a másik

még a nemzeti

azonban már mindent tagadott, ami nemzeti s történeti volt s egy
teljesen uj ideológiával akarta felborítani a politikai, társadalmi
s gazdasági helyzetet. Ez az ideológia a marxizmus melegágyából volt való s itt nálunk szökött gazba s a maga teljes valóságában
mondjuk
képtelenségében mutatta be magát a rendszert is, melyet a doktrinerek fejelnek és foltoznak, de melyeknek
igazságát s életrevalóságát csak a praktikusok tüntethetik föl.
Mert a filozófiákat is az élet rostálja s a nagy szólamok tartalmát
azok megtestesülése mutatja be. A gondolatoknak az a megtestesülése, mely a marxista elveket Magyarországon léptette a történetbe, csak képtelenségeket, hóbortokat, rületet produkált s ret-

—

—

tenetes leromlással s szenvedéssel cáfolta meg folyton hirdetett
él etr evalós águkat
Ez az egész tatárjárás, azaz hogy orosz-zsidó járás nem &
magyar népnek életjelensége, hanem s:^rmazásra, nemzetiségre,
ei-kölcsi felfogásra, érzületre nézve teljesen idegen elemek ermagyar földön bár, magyar nyelven, de
szakoskodása volt,
nem magyarul, hanem teljesen idegenül.

—

Ez a

teljes

idegenség illusztrálja legjobban a marxisták éret-

lenségét s a valósággal való kapcsolatuloiak hiányát is, mert hiszen fejldést, történeti fejldést vallanak mindenek elvéül s forrásául s mégis oly földön s oly népben akarnak filozófiájuknak
testet adni, mely ideológiájuktól oly messze esik, mint Makó Jehisztorikus materializmus e részben teljesen anruzsálemtl.

A

tihisztorikusnak mutatta be magát.
De materializmusával is ellenkezésbe jutott^ mert ezt a világfordulatot ránk ugyancsak nem az anyag, nem a munka s a
termelés, hanem a filozófiai szisztéma hozta, tehát a szellem s a
lélek.
szellem s lélek ugyanis oly sajátságos valaki vagy valami^
hogyha materialista szisztémák álarcában jár is, azért mégis elmaterializmust is
pusztithatlanul az, ami, t. .i lélek, szellem.
csinálja.
antimaterialista
valóság
tehát
az
szellem,
lélek és
Ezt tapasztaltuk meg a "magyar" marxismus betoppanásátörténelmi materializmus, a marxismus filozófiája, tanál.
gadja a szellemet s az emberi lelket, a vágyak, az ösztönök, a világnézetek fatális, önálló járását; tagadja azt a szuverén, felülrl
sugárzó hatalmat, mely hat, alkot, konstruál de a szellem s a lélek azért mégis lépten-nyomon elbújik s fittyet hány a homlokú-

A

A

A

;
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kat ráncoló f ilozóí oknak eléjük pattan s bemutatkozik: "én vagyok a hiisztorikus materializmus spiritusza, alakító lelke s ha a
materializmus palliumaban járok is, de mindig lélek, szellem s
önálló hatalom vagyok.
;

a szellem kisért a filozófiákban. A marxisták is
ingerkednek; egyrészt tagadják, másrészt mindenütt
hozazt szutyongatják, élesztgetik, tüzbe-lángba szitogatják;
saját lelküket, melylyel felgyújtják az elégedetzák a tüzet, V.
Igen,

vele

k

i.^

lenség föltorlódott limlomját.

így volt ez Magyarországon is. Elégedetlenségbl itt is van
vannak uj, kegyetlen gazdasági fordulatok és ki nem elégített szükségletek; vannak nagy vagyonok és sok telhetetlenség,
van kapitalista termelés szociális érzék nélkül; van sok iram, roham, rület megfelel rendezés és szervezés nélkül ez van s ennek nem szabadna lennie. Erre a sok ki nem egyenlített, vad,
anarchikus tusakodásra a történeti materializmus azt fogja rá,
elég;

;

hogy ennek így kell lennie s hogy ez oly szükségszer s kikerülhetPedig dehogy is
len, mint egy megindított vegytani folyamat.
kellene annak így lennie, ahogy van, ha annak az eltagadott szellemnek nem volna része benne. Ezé az oroszlánrész Oroszlánrésze van abban, amit kapitalizmusnak s oroszlánrésze abban, amit
!

proletárdiktatúrának hívnak. Az anyag, a termelés nem teszi
azt a kapitalista s ugyancsak a kommunista, bolsevikí szellem teszi.
A kapitalizmus lehet a termelés szükséges etapja, de minden
egyéb, az, hogy hogyan zsarol és szív vért, az, ahogyan a nagy vagyonok elnyomják a kisebbeket s a gyárak a mhelyeket, az, ahogyan a milliomosok tönkreteszik az él milliókat s a tengd életet: az már nem gazdasági technika, hanem önzés, kegyetlenség,
igazságtalanság, pénzszomj, neveletlenség és rosszakarat. Ez az^
akarat nem a kapitalizmus szekeréhez kötött s hátul cammogó
hatalom, mely lappang
állat, hanem elölj áró, szaglászó véreb,
az emberiségben s idnként jelentkezik, felhasználja a társadalmi készületlenséget, visszaél a gazdasági helyzettel, elnyomja a

—

gyengéket

s

lóvá teszi a liberális ideológiák által

megbvölt

né-

peket.

Aki aztán birja, az marja. Igen, de ez nem társadalmi törvény hanem ellenkezleg társadalmi rendetlenség, melylyel szemben áll a lelkiismeret, a tízparancsolat, a kormányférfíuí belátás
s a munkásatrocitások hívják
s ezeket nem a parasztlázadások
;

Hogy a kapitalizmus oly boréletbe s állítják a történelembe.
zasztó pusztításokat végzett, hogy emberi érzést s isteni törvényt
nem ismert, azt a klasszikusoknak nevezett, de voltaképpen oktanemzetgazdászati nézeteknek köszönjük, melyek az
önzés diktatúráját kiáltották ki vezet hatalomnak. Hogy a modern termelésben a pénz s a profit az egyedüli intéz hatalom, azt

lan, egyoldalú

nem hozza magával semminem termelési mód, hanem azt
a Mammon-ímádás tette uralkodóvá. Ezzel nem azt mondom, hogy a körülmények nem szítják föl a szenvedélyeket; de
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;

nem szabad az egész csúnya ösztönösséget s lyiohóságot, a bnt s
a kegyetlenséget egyszeren ártatlan fejldési funkciónak deklarálni; az nem fejldési funkció, hanem mindig készen álló s könynyen 'gazba növ emberi dölyf és ostobaság, önzés és gonoszság.
Ez ntt gazba nálunk is a proletárdiktatúrában. A történeti
fejldéshez annak más köze sincs, mint az, hogy megtörtént; de
történeti szükségességek, hanem vérrel s élettel játszó,
minden szentet és nagyot blazirtan kockáztató budapesti intellekVolt Magyartuellek s azután felfogadott gonosztevk csinálták.
s vahazugság
sok
Volt
nincs?
hol
elégedetlenség,
országon
máshol is van. Nemzetinek mondott, rossz politikát
lótlanság,

azt

nem

—

—

folytattunk, azt is megengedem; nagy mulasztásokat követtünk
igaz; át nem hidalel a földreform, a falu, a népélet körül; az is
hasították szét
korából
rendiség
a
melyek
tunk nagy rianásokat,
szituációnak a
történelmi
e
De
igaz.
szent
egységet;
a nemzeti
a
történelmi, materializmus szerint talán bizony a szocializálás,
pazarlása,
ill
komédiába
kommunizálás, a termel szövetkezetek
éhhalálaz ostoba rendeletek özöne, mindennek adósságba, majd
következménye?!
fejldéstörténeti
volna
ba fulladása lett
Lehet-e ezt az rületet egyáltalában munkával, emberi iparHa a históriai pna^
kodásisal, fejldéssel összeköttetésbe hozni?
piros folt is
szükséges
terializmus szerint a politikai forradalom

mégis
a hegeli-darwini filozófia ködmönén, azért a substrátumot
elnos,
nyujtaniok:
kellene
állapotoknak
magyar
csak a tényleges
ért
fokot
fejldési
oly
gyáripar
magyar
a
hogy
valaki,
hiszi azt
hogy a szocializálást,
el s a magyar mezgazdaság annyira haladt,
itt a fejldés lotermelést
a kommunizálást, a marxi társadalmi
sem volt meg;
semmi
itt
mindebbl
gikája pattantotta ki? Nem,
a világot, az
csinálja
materializmus
hisztorikus
de hisz nem is a
könny
pedig
magyarázni
nehéz
az
Csinálni,
magyarázza.
csak
Aki
kell.
ehhez esak szociológiai zsargon s világpolgári koponya
csivalamit
aki
ellenben,
magyaráz, az eszmékbl indul ki; mig
;

alulról kell kiindulnia ha pedig nem alulról,
ki s akarna világot csinálni, az csak olyasindulna
hanem felülrl
valamit állithatna létbe, amilyen a proletárdiktatúrának szocializmusa volt. Megvolna a háztet, a Marxizmus, s épitene alája
Ez az a modern bolond, aki nemcsak
házat, alaplerakás nélkül.
lefelé épit.
felülrl
hogy alap nélkül, hanem
^
^
hivják, mely amily kevéssé
materializmusnak
historikus
Ezt
mert hihistorikus, oly oktalanul mondható materializmusnak;
nál,

annak a földrl,

;

elvekszen folyton kész ideákból, apriorista tételekbl, axiómák s
szabdalják,
szerint
azok
össze;
bl indul ki, azokból férceldik
a termelési
ütik, lökik, ftik a világot s magyarázzák a népélet,
szisztémát
a
Rátukmálják
valóságait.
erk
szociális
á
igények,
revolució s a
a nemzetgazdasági életre s ahol nem illik rá, ott a
vörös-szrös ember kalapácsütéseivel segítenek rajta.
e

Vegyük ezek után szemügyre a fejldésnek, a világelváltozás
kérdeztörtet mozdonyának fdugattyuját, az osztályharcot s

zük,

vált az be nálunk?
marxista ideológia az érdekközösségbl

hogyan

A
'

,

s

az érdekképvise-
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letfcöi valami oly specificumot alakított s azt ugy hiposztatálta,
akár csak egy skolasztikus entitást, melyben titokzatos erk fészkelödnek. Szerintük az osztályharc hordoz minden haladást, az
osztályharc talál ki minden reformot; toelátása csak neki van;

szociális érzéket s kötelességtudást csak az fejleszt,

—

az,

az a

Akik nem nyomorognak s nem keseregnek s
következleg nem harcolnak, azoknak se szivük, se érzékük, se jóakaratuk. Társadalmi érzék nincs is csak osztályérzék van. Ez
"ens"nek vére is van is az proletárvér mert csak proletárvér ontásából fakad áldás bsak abban f onthat szeretet. A jólét s a fejldés is csak e vér áldozataiból faikad s a világboldogulás kizárólag e vér dija.
Eszerint nagy gondolatoknak elharcosai nem
lehetnek voltaképpen mások, mint csak proletárok; a többi, ha
van is, az emberiség történetében nem számit. Azért Magyarországon is talán csak: Dózsa György s egy-két proletár vagy legalább lélekben proletár, csinált történelmet; mig ellenben Szent
István, Szent László, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás, Rákóczi Fecsodálatos "ens".

;

;

;

—

Széchenyi István, Kossuth Lajos, Eötvös József, 'a jobbágyság felszabaditói, a zsidó recepció megszavazói, a nemesi kiváltságok eltörli nem csináltak történelmet.
No, csak ho'gy végre
ránjc hasadt megint a nap s a népköztársasági kalandorok és szocialisták, a bolsevikiek s a rablóbandáik hozzáfoghattak a magyar
történelem csinálásához

renc.,

—

Az bizonyos, hogy Magyarországnak az a teljes leromlása
ezen banditák osztálytiarca nélkül nem esik meg. Az is igaz,
hogy ez osztályharc vért ontott s egy társadalmi osztályt, a legelmaradottabbat ültette a nemzet nyakára,
hogy szabadjára bocsátotta zsarnoki szenvedélyeit,
hogy belegázolt mindenbe,
szabadságba, vallásba, lelkiismeretbe,
hogy letört otthont, ol-

—

tárt,

— hogy bepiszkított

—

—

lelket, ifjúságot, erkölcsöt.

Az

osztály-

harc ezenkívül az embercsordát kanászostorral kezelte s felhajtotta szakszervezeteidbe s politikai pártba a "szabad" elvtársakat.
Aki nem igy gondolkozott, annak levette a fejét; a többi gyanúsnak pedig ezt a szolgálatot 1919 augusztusára ígérte. Hátha van
s volt osztályharc s osztáiyuralom, akkor az itt volt s az ránk borította a kloakákat s ránk uszította nemcsak vérebeit, de patkányait is, kik mindent megmásztak, mindent kikezdték és elronditottak.

De hol az a filozóf, ha még Marxista is volna, aki ezt világfejlesztésnek nézné s nem látná rajta a tömegrület s a buta durTermészetesen, kik e piszokvaság 8 komiszság minden jellegét ?
áram zsilipjeinél állnak s azokat kény ük^ked vük szerint emelgetik, azok "Europaer"-eknek s tiszta kézel jü s gallérú gentlemeneknek akarnak számitt-atni de volt-e bennük mákszemil^i tisztesség s emberszeretet, mikor dölyfös "nagy-tudásu" voltukban s kegyetlen s egyoldalú doktrinérségükben nem átallották mindent az
úgynevezett osztályharc martalékául odadobni s az országot ro!

;

mok

alá temetni?

Ha az sztályharcot ideológiai kosztümjébl kivetkztetjük,
bontott hajú, piszkos fúria toppan elénk s oly tömegrülettel ál%
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lünk szemközt, melynek nyomában pusztulás s társadalmi romlás
E végletektl távol járt a magyar gazdasági világ, mert a
vidék s a kis városok munkásnépe, a földmunkások s földbirtokosok egymásra való utaltságukban, egyes ütközések s sztrájkok
dacára, ily romboló szembeállásra sohasem kerültek volna. Azonkívül a munkamegosztás elvénél fogva még a mi nagyipari életünkben is oly jól szituált munkásrétegek keletkeztek, hogy gazdaságilag a polgári osztály sok csoportjánál jobban álltak s azért
osztályharcra, mely világot fordítson ki, nem gondoltak.
Ez a
harc tehát csak a Landlereknek s a Kunfiaknak s egyéb galíciai
elv- és fajtársaiknak kellett.

jár.

De kövessük még továbbra

A

is a marxista ideológiát.
vegondolat, mely az osztályharc mögött fészkeldik, megint egy
ideológiai csinálmány, a társadalmi termelés.
társadalmi ter-

zet

A

melés

minden

szocialista

gondolkozásnak

és

osztályharcnak

célja és koronája.

Ezt Marx megfogalm.azta s mindenféle dialektikával kicsibelle a pszihét, az embert. Megvan a fogalom, de vájjon lehetséges-e a megvalósulása, azt a fogalmazás
nem garantálja mert hiszen itt minden az emberi, a pszihikai föltételeken fordul.
Mit használ a kommunizmus, a társadalmi termelés ideája, ha el vonatkozik a természettl, s az emberi lélektl,
a munkakedvtl, a munka s a szorgalom ingereitl? Mit használ
az absztrakt fogalom, mely szép s nemes lehet, de mely az emberi
társadalomba bele nem állitható? Ez aggályok a doktrinereket
nem feszélyezték; a teória kívánja a társadalmi termelést, tehát
szolta; de kihagyta

;

legyen

S lett! De hogyan? Tán a fejldés révén lett részünk benne,
mely preparálta volna a társadalmi termelés útjait? Dehogy;
hol tartunk mi ugy termelés, mint munkás pártszervezetek tekintetében Anglia és Észak-Amerika mögött s ott a fejldés a társadalmi termeléstl messze van még s a pártok alig hiszik, hogy azt
máról-holnapra megvalósítani lehetne. Németország s Franciaország ipara is összehasonlithatlanul fejlettebb, mint a mienk s
ezek pártvezetségeíktl tanulnak a mi epigónjaink, de a németek
franciák is távol látják még a társadalmi termelés korszakát.
S így hát Magyarország s Oroszország, ez a két agrárállam lett a
marxista ideálok megvalósításának szintere. Talán azért, hogy
ezen a kopott fél-Balkánon lássa a világ a Marxizmus kézzelfogható hiányosságát s bels ellentmondásait,
no meg megtapasztalja illojális magatartását.
Mert ha párthívei a filozófiai Marxismus utópiáinál maradnak, mely a társadalmi fejldés immanens erejénél s mondva csinált törvényeinél fogva várja a társadalmi termelés órájának ütését, az ellen persze nem lett volna kifogásunk; csakhogy az ilyen, jöv századokra kiállított váltókkal
s ábrándökkol nem lehet összetartani a munkásságot, az reális,
fogható elnyöket kivan s azokat is minél elbb. Az utópiákat
s

—

meg kellett fejelni, a hegeli dialektikát szegre kellett akasztani s a lassú fejldés tempóját nem hogy gyorsítani, de egy lökéssel a célba kellett zökkenteni.
Marxizmust igy szegre
tehát

A
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akasztották

a forradalmat gyújtották ki, melyrl hitték, hogy a
is megcsinálja a maga dolgát.
Ebbl az egész
történészbl a világ okulására csak azt az erkölcsi tanulságot vonhatjuk l€, hogy a' filozófiai Marxizmus az internacionálé számára
jó étvágygerjesztnek, stimuláns gondolat-labdacsnak bizonyult;
de a világ megértésére, no meg éppen megfej élésére nem volt alkalmas. Ezt a megfejelést egyáltalában nem filozófok, hanem'
egyoldalú túlzók s agitátorok végzik.
s

Marxizmus nélkül

Ezt megcsinálták nálunk is, de rossz eredménynyel, mert az
osztályharcnak ilyen elmélete s annak a kommunizmusban való
kirobbanása oly visszahatást szült az értelmesebb munkásságban,
hogy az frontot változtatva, másfelé keresi programmjának
méltányos megvalósulását.
De hagyjuk a filozofálást is tekintsük meg ismét a filozófiát
illusztráló kommunista nevelést s embernemesitést s karakteralakitást!
Bizonyára sehol sem komprommittálta magát a marxizmus annyira, mint a nevelés és kultúra terén, ahol a saját, eszménytelen képére s hasonlatosságára formálhatta az embereket.
A forradalom tekintélyt nem ismert s igy paedagógiáját ez elv
nélkül, jobban mondva, ez elv ellen kellett az ifjúságon megpróbálnia.
Elrendelték a diák-direktóriumok megalakítását s a bizalmi rendszert s ezzel a hatalmat s vezetést voltaképpen a diákok
kezébe csúsztatták. Ezek ellenriztek, kritizáltak, kifogásoltak
s terrorizáltak; a szájasoké lett a világ s a vakmerség, hanyagság s fegyelmetlenség gazba ntt.
proletár világnézetet, a durvaságot s tiszteletlenséget az ifjúságiba is átültették; a vallásoktatást eltörülték, a történelmet kiforgatták, "nemi" s mindenféle
egyéb fölvilágositással lázba s lázadásba kergették az éretlen ifjúságot s a lélekrontást annyira vitték s az általános rendetlenséget is annyira fokozták, hogy müvüktl maguk is m'egijedtek s
az általános fegyelmetlenségnek ha nem is elvi, legalább gyaljiorlati gátakat iparkodtak emelni.
Ugyanez az egyoldalú s a lelket s a természetet nem ismer
orientáció s ugyanez a nevetséges gylölet minden ellen, ami nem
Marxra s Engelsre vezet vissza, jellemzi a kommunista s marxdsta kulturmunkát az egész vonalon.
Az ember csak azon csodálkozik, hogy hogyan fér ennyi önbizalom s ennyi hozzánemértés e
világreformátorokba. Ök mindenhez értenek s mindent jobban
ezek a szetudnak, mint Aristotelestl Kantig a világ bölcsei,
gény denevérek az idealizmus sötétségében! Náluk az idealizmusnak nyomára ugyancsak nem akadunk sehol s azért a közönségben is az önfegyelem, a tisztesség, a munkaszeretet, a köz
iránti érzék napról-napra fogyott s tanulságot tehettünk a Foerster-i kijelentés mély igazságáról, hogy "sociale Organisationsetzt
organisierte Charaktere voraus". Ahol karaktereket nem formálnak, ott a társadalmi szervezkedés is kutbaesik. Bele is esett s

A

—

ki

nem húzhatják

azt.

Bátran kijelenthetem, hogy nagyképsköd filozófiát, amilyen a Marxizmus, ritkán ért még oly megsemmisít s megszégyenít cáfolat, mint amilyet a tények nagy argumentumaival a magyar bolsevizmus szolgáltatott,
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