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Az 1919. március 21-én ha-
talomra került Tanácsköztár-
saság 133 napját a mai napig
másként ítélik meg a hazai
történésztársadalom képvi-
selôi. A proletárhatalom meg-
lehetôsen szélsôséges reakci-
ókat váltott ki elsô pillana-
tától. 1919. március elsô fe-
lében tizenhárom vármegyé-
ben és törvényhatósági vá-
rosban mondatták le a mun-
kástanácsok a polgári pártok-
hoz tartozó kormánybiztos
fôispánokat, és helyükbe szo-
ciáldemokratákat ültettek.
Somogyban és Tolnában a
munkástanács direktóriuma
vette át a vezetést. Ugyaneb-
ben az idôben Somogyban és
Pest megyében megkezdô-
dött a nagybirtokok elfogla-
lása, az uradalmi cselédség
pedig termelôszövetkezete-
ket alakított. A Szociálde-
mokrata Párton belül márci-
us elején már sokan keresték
a kommunistákkal való ki-
békülés útját. Válaszul Kun
Béla március 11-én kifejtet-
te, hogy az együttmûködés-
nek, még inkább az egyesü-
lésnek alapvetô feltétele a ta-
nácsköztársaság és a prole-
tárdiktatúra elfogadása. A kö-
vetkezô napokban tárgyalá-
sok kezdôdtek a KMP, az
MSZDP, a Budapesti Mun-
kástanács és az üzemi bizal-
miak képviselôi között. Elsô
lépésként megállapodtak ab-
ban, hogy a fôvárosi munkás-
ság március 23-án fegyveres
tüntetést rendez a kommu-
nisták kiszabadítására. A cse-
peli munkásság március 18-i
nagygyûlése jóváhagyta a de-
monstráció gondolatát, kö-
vetelte a választási elôkészü-
letek félbehagyását és a pro-
letárdiktatúra kikiáltását. A
nyomdászok sztrájkba lép-
tek, és március 21-én már
meg sem jelentek az újságok.
Ebben a zaklatott légkörben
adta át március 20-án délelôtt
Vix alezredes, az antant bu-
dapesti katonai missziójának
vezetôje, a párizsi békekon-
ferencia február 26-i határo-
zatát tartalmazó jegyzéket
Károlyinak. Az okmány ér-
telmében a magyar kormány-
nak a Szatmárnémeti–Nagy-
várad–Arad vonaltól ekkor
még keletre álló csapatait visz-
sza kell vonnia mintegy 100
kilométer mélységben, szin-
te a Tisza vonaláig. A kiürí-
tett terület keleti részét a ro-
mán hadsereg szállja meg, itt
nyomban bevezetik a román
közigazgatást. A zóna nyu-
gati részén 40-50 kilométer
széles, semleges sáv létesül,
amelybe Debrecen, Szeged
és Gyula is beletartozik. Ká-
rolyi a délutáni miniszterta-
nácsi ülésen javasolta a jegy-
zék elutasítását, tiszta szoci-
áldemokrata kormány meg-
alakítását, mely mellett meg-
tartotta volna köztársasági
elnöki tisztségét. A Berin-
key-kormány elhatározta le-
mondását, és utolsó ülésének
idôpontját a következô nap

délutánjára tûzte ki. Márci-
us 21-én reggel Csepelen a
fontosabb üzemek bizalmi-
jai, a Katonatanács és a két
munkáspárt képviselôi elha-
tározták a fôváros stratégiai
pontjainak elfoglalását, ami
meg is történt a nap folya-
mán. Délelôtt 10 órakor az
MSZDP vezetôsége, Böhm
Vilmos javaslatára, döntött a
KMP-vel való egyesülésrôl,
a hatalom átvételérôl és a Vix-
jegyzék visszautasításáról. Az
MSZDP és a KMP képvise-
lôi a kora délutáni órákban
a gyûjtôfogházban aláírták
az egységokmányt. Ennek ér-
telmében az – ideiglenesen
– Magyarországi Szocialista
Párt nevet viselô egyesült párt
megvalósította a proletárdik-
tatúrát, létrehozta hadsere-
gét, és szövetségre lépett Szov-

jet-Oroszországgal. Este 7
órakor összeült a Budapesti
Munkástanács – nem tévesz-
tendô össze az 1956-ossal –,
amely egyhangúlag jóváhagy-
ta az egyesülést, és prokla-
málta a proletárdiktatúrát.
Károlyit csak ez után értesí-
tették telefonon arról, hogy
a polgári demokratikus köz-
társaság megszûnt létezni.
Tudatták vele azt is, hogy az
ô aláírásával, de elôzetes hoz-
zájárulása nélkül kiáltványt
tettek közzé, amelyben beje-
lenti, hogy lemond, és „átad-
ja a hatalmat a proletariátus-
nak”. Érdekes, hogy Károlyi
a késôbbiekben ezt nem ne-
hezményezte. Késô este össze-
ült a két párt vezetôsége, és
kijelölte a népbiztosokat, a
Forradalmi Kormányzóta-
nácsnak elnevezett kormány
tagjait. Elnöke Garbai Sán-
dor lett, tényleges vezetôje
azonban Kun Béla volt, aki

a legfontosabbnak ítélt tiszt-
séget, a külügyi népbiztossá-
got kapta.

Vörös Boldizsár szerint ab-
ban, hogy létrejöhetett a Ta-
nácsköztársaság, nagy szere-
pe volt a külpolitikai ténye-
zôknek, elsôsorban annak,
hogy az antant milyen poli-
tikát folytatott Magyarország-
gal szemben. Károlyi 1919
februárjában felismerte, hogy
az antanttal kapcsolatos re-
ményei nem váltak be. Úgy
gondolta, a külpolitikában
váltani kell, és baloldali ori-
entációra lenne szükség. Ab-
ban a hitben élt, hogy szoci-
áldemokrata kormány kell
az ország élére, melyet mind
a polgáriak, mind a kommu-
nisták támogatnak. A pucs-
csal kapcsolatban az volt a
véleménye, hogy esetünkben

nem beszélhetünk erôszakos
hatalomátvételrôl. Budapes-
ten egy sem, és kezdetben vi-
déken is „csak” 7-8 halottja
volt ennek az új társadalmi
rendszernek. Nagy véráldo-
zatról akkor még nem lehe-
tett beszélni. Elmondta, hogy
Kun Béla a proletár fogalma
alatt nemcsak a munkásokat,
értette hanem azokat az ér-
telmiségeket is, akik nagyon
alacsony bérért dolgoztak, te-
hát ôket is „kizsákmányolja
a burzsoázia”.

Révész Tamás úgy véleke-
dett, hogy míg Nyugaton a
tömegeket egészen 1918–1919-
ig sikerült megszólítani, ad-
dig Magyarországon nem.
Ezt használta ki Károlyi és
Kun Béla is, mert a munkás-
ságra épített. Károlyi nép-
szerûsége azért csökkent, mert
nem tudott megoldást talál-
ni a munkások gondjaira. El-
késett az urbanizáció és az

iparosodás is. Az állam kép-
telen volt fenntartani a ren-
det. A szakszervezetek is elé-
gedetlenek voltak a Károlyi-
rendszerrel. Szerinte széles
társadalmi támogatottsága
sem a dualista rendszer kor-
mányainak nem volt, sem a
Tanácsköztársaságnak.

Szakály Sándor a Tanács-
köztársaság Vörös Hadsere-
gérôl szólt. 1919. március 21-
én a gyakorlatilag vértelen
puccsal hatalomra került kom-
munista-szociáldemokrata
erôk katonai kérdésekben
elôdeik elképzeléseit tették
magukévá, azaz önkéntes ala-
pon létrejövô katonai erôben
gondolkodtak, s annak az erô-
nek a Vörös Hadsereg nevet
adták. Közben a Forradalmi
Kormányzótanács – felmér-
ve a román, majd a cseh-szlo-

vák támadás hatását –, felad-
va korábbi elveit, a hadsereg-
szervezés érdekében a volt
hivatásos és tartalékos tisz-
teket szolgálatra kötelezte,
sorozást rendelt el, és az ipa-
ri munkásság körében tobor-
zást indított meg. A Vörös
Hadsereg katonai vezetésé-
be a volt hivatásos tisztek tu-
catjai kerültek be, akik kö-
zül Stromfeld Aurél ezredes
– illetve ahogy a Vörös Had-
seregben az eltörölt rendfo-
kozatok okán szólítani kel-
lett: „volt ezredes” – a Vörös
Hadsereg vezérkari fônöki
tisztét vette át. Stromfeld ér-
zékelte, hogy az 1919 máju-
sára mintegy 150 ezer fôsre
növekedett Vörös Hadsereg
már jelentôsebb erôt képvi-
sel, de nem olyan erôt, amely
egyszerre többfrontos harc-
ra képes. A déli demarkáci-
ós vonalon gyakorlatilag nyu-
galom honolt, mivel a szerb

és francia csapatok nem lép-
tek fel támadólag a Magyar
Tanácsköztársaság ellen. A
román haderô, elérve a Tisza
vonalát, nem indított újabb
támadást, így a Vörös Had-
sereg a gyengébb, de a táma-
dást folytató cseh-szlovák
erôk ellen léphetett fel a si-
ker reményében. A Strom-
feld által kidolgozott hadi-
tervnek megfelelôen a nevük-
ben vörös csapatok 1919 má-
jusában sikeresen foglalták
vissza az olasz tábornokok és
tisztek vezette cseh-szlovák
erôktôl az elfoglalt területek
jelentôs részét, „felszabadít-
va” így a magyarlakta Felvi-
dék nagy részét. A magyar si-
kerek láttán a Párizsban ta-
nácskozó békekonferencia
követeléseket fogalmazott
meg a Tanácsköztársasággal

szemben, melynek elfogadá-
sa esetére politikai, katonai
kedvezményeket helyezett
kilátásba. Az ultimátumot –
a kedvezmények reményé-
ben – a Tanácsköztársaság
politikai vezetése elfogadta,
és a visszavett Felvidékrôl
kivonta a magyar katonai erôt.
Néhány héttel a véres, de si-
keres harcok után a magyar
katonai erô ismét ugyanott
állt, ahol a támadás elôtt.

Vörös Boldizsár az úgyne-
vezett álhíreket vette górcsô
alá. Kun Béla szerint azzal,
hogy a proletariátust hitele-
sen tájékoztatják a fennálló
viszonyokról, sikeresen küz-
denek a rendszer destabili-
zálására alkalmas álhírek el-
len. A népbiztos kijelentet-
te: a hamis hírek terjesztôi-
nek az is a céljuk, hogy híre-
ik eljussanak „oda a frontra
is, ahol a mi proletártestvé-
reink, ahol ennek a munkás-

tanácsnak tagjai is fegyver-
rel a kézben küzdenek a nem-
zetközi imperializmus, a nem-
zetközi ellenforradalom el-
len, hátha ezek elcsüggednek
és megszüntetik azt a küz-
delmet, amelyet nekik foly-
tatniok kell a nemzetközi el-
lenforradalom siserehadai-
val szemben”. A probléma
elemzésének befejezésénél
Kun hangsúlyozta: „Nem azt
mondom, hogy a vélemény-
szabadságot kell elnyomni a
pártban, hogy a kritika hang-
ját kell elfojtani, de a rémhí-
reket, a rémhírterjesztôket
tönkre kell tenni.” A népbiz-
tos beszédének e részéhez
hozzászólók azt fejtegették,
hogy korántsem csak a „bur-
zsoázia” terjeszti az álhíre-
ket: „Ilyeneket tulajdonkép-
pen a munkások között is kell
keresni, talán még jobban
mint a burzsoáziánál” – je-
lentette ki az egyik felszóla-
ló. Egy másik hozzászóló sze-
rint „Elsôsorban konstatál-
nunk kell, hogy a rémhírter-
jesztés nem közvetlenül a bur-
zsoáziától ered, hanem a rém-
hírterjesztôk itt vannak kö-
zöttünk, innen kell kiindul-
nunk.” Az pedig, hogy Sza-
muely Tibor többször is ki-
jelentette, hogy a „hatalom
a kezünkben van”, egyszerû-
en hazugság. Ha a hatalom
valóban a kezükben lett vol-
na, akkor sikerült volna a
munkások számára megfele-
lô színvonalú életet biztosí-
tani. A munkások, a paraszt-
ság több helyen is fellázadt,
s ezért Szamuelyék a terror
eszközéhez nyúltak.

S hogy miként is ítélték
meg a Tanácsköztársaságot?
1945 után a Tanácsköztársa-
ság világpolitikai jelentôsé-
gû volt a magyarországi kom-
munisták szerint. Ez Révész
Tamás szerint erôs túlzás, de
az biztos, hogy a hazai kom-
mün létrejötte után több nyu-
gati országban jött létre ha-
sonló rendszer. Rákosiéknak
intô jel volt a Tanácsköztár-
saság. Azt mondták, azért szá-
molnak le a jobboldali szo-
ciáldemokratákkal, mert azt
nem tették meg a Tanácsköz-
társaság idején, s az nagy hi-
ba volt. 1956 után Kádárék
már elôképnek használták a
Tanácsköztársaságot, s nem
is annak „vívmányait” emel-
ték ki, hanem annak leveré-
sét. Azt hangsúlyozták, hogy
az ellenforradalmárok verték
le a Tanácsköztársaságot, s
1956 októberében az ellenfor-
radalmárok akarták megbuk-
tatni a szocialista rendszert.

Hiába volt Kun Bélának
vörös hadserege, vörös ôrsé-
ge és terrorcsapata, és hiába
félemlített meg egy egész or-
szágot, a háború és a Káro-
lyi-féle forradalom által már
úgyis koldussá tett Magyar-
országot hiába döntötte a leg-
végsô nyomorba, erôsebbnek
mutatkozott rendszerénél a
magyarság hol passzív, hol
aktív ellenállása.

A Kádár-rendszer elôképe
A magyarországi kommün megítélése

Miért jöhetett létre a Tanácsköztársaság Magyarországon? Átadta-e a hatalmat Károlyi a kommunistáknak? Puccs, vagy forradalom? Volt-e tömeg-
bázisa a kommünnek? Milyennek látta a nyugati diplomácia Kun Béláék rendszerét? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ november 3-
án a Budapesti Gazdasági Fôiskola aulájában Dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet fôigazgatója, Vörös Boldizsár, a történelemtudo-
mány kandidátusa és Révész Tamás, a Veritas tudományos munkatársa.

Révész Tamás, a Veritas tudományos munkatársa, Dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet fôigazga-
tója és Vörös Boldizsár, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos fômunkatársa
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