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Tibor:

AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM
(Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1963. 211 o.)
Már a könyv címe is sejteti, hogy a szerző szeretné, ha művét mi
nél több olvasó megismerné. Pontos, tudományos címadás helyett en
gedményt tesz a „köztudatnak", amely az 1918 október végi forradalmat
nem jellegéről és tartalmáról, hanem a véletlen szülte szimbólumáról
nevezte el. S ez így jó. Annál is inkább, mivel a borítólap mögött
népszerű, szépen megírt, ugyanakkor alapos felkészültségről tanúskodó
tudományos művet találunk.
Hajdú Tibor nem először érint olyan témakört, amikor a törté
nelmet arról kell vallatni: hogyan változik meg napok, sőt órák alatt
az ország, egy társadalom képe. Vonzódik a drámai feszültséget maguk
ban hordozó történelmi helyzetek kutatásához, amikor a történelem
.menete felgyorsul, s történelmi idővel mérve pillanatok alatt valósul
meg évtizedek vágya, törekvése.
A szerző az ország életét, a társadalmi t viszonyok megváltozását,
az osztályok mozgását és összeütközését vizsgálva, bátran nyúl a tör
ténelmi szereplők kiemelkedő, vagy potenciális helyzetüknél fogva
jelentős szerepet játszó alakjaihoz is. Ettől válik könyve élővé, a kor
társak számára megfoghatóvá és élményszerűvé, az utókor és a tör•ténetírás számára pedig igazzá. Sem az osztályok, sem a személyek
nem eleve — még kevésbé a szerző önkénye szerint — meghatározott
szerepet játszanak. De Tisza egy cseppnyivel nem válik pozitívabb
alakká azzal, hogy józanabb perceiben — a körülmények nyomása
alatt — engedményre hajlamos, mint ahogy a parasztság vagy a mun
kásság történelmi szerepét sem a felgyújtott földesúri kastély fénye
világítja meg.
Mindössze néhány nap története elevenedik meg, pár nap esemé
nyeit éljük át, s mégis, mintha a szereplők életének szinte teljes ke
resztmetszete tárulna elénk. Egy-egy jól választott irodalmi jelző oly
kor minden magyarázatnál többet mond. A Nemzeti Tanács és a Ka
tonatanács egymáshoz való viszonyát fejtegetve többek között a követ
kezőket írja: „A Nemzeti Tanács politikusai közül legtöbbet foglalkozott
a Katonatanáccsal a tömeghangulatot jól isimerő Fényes László és
Friedrich István, ez a politikai hazárdőr, akinek elszánt, gátlástalan
kalandorjelleme most az egyszer hasznára vált a forradalom ügyének,
valamint Kunfi, aki jobb óráiban közelebb érezte magát a forradal
márokhoz, mint a törvénytisztelő Garamihoz."
A forradalom válasz a döntésre érett kérdésekre. De ezen belül is
van sorrendiség: vannak kevésbé fontos és alapvető, esetleg a forra355

dalom egészének sorsát meghatározó oldalak. A történész feladata,,
hogy elsősorban ezeket keresse — és meg is találja: A szerző nagy
érdeme, hogy az események menetében, epizódok jelentőségében, a
szereplők megnyilatkozásaiban nemcsak keresi, hanem meg is találja
az előrelendítő mozzanatokat. Engels — az erkölcsi erő és tényező sze
repét hangsúlyozva — egyik művében arról ír, hogy a harcban „nem
a fegyvernek, hanem az embernek kell megnyernie a csatát". Mennyire
áll ez egy olyan forradalomra, amely szinte vértelen, ahol a fegyver
jelen van ugyan, de az egyik oldalon egyre kevésbé merik és tudják
használni, a másik oldalon szükségtelenné válik elsütése, mert az er
kölcsi erő, maga a tömeg akarata kényszerítő erővel dönti el a harcot.
A kritikus 31-i hajnalt találóan jellemzi a Garamitól vett idézet: ha
reggelig nem verik le a forradalmat, „akkor reggel a gyárakból a
városba özönlő munkásság el fogja dönteni a csatát, a forradalom
melleit".
Az idézet ugyanakkor élesen világít rá az októberi polgári demok
ratikus forradalom egyik legjellemzőbb sajátosságára: a vezető testület
fékentartó, az események után kullogó magatartására. A szerző a legplasztikusabb eszközökkel érzékelteti, hogy a forradalom népforrada
lom volt, a munkásosztály és parasztság, a katonatömegek forradalma.
Meggyőzően bizonyítja be az ellenforradalom történetírásával (és bí
ráival) vitázva, hogy a történtekért nem a Nemzeti Tanács, nem a leg
haladóbb törekvést képviselő szociáldemokraták, a volt uralkodó osz
tály józan és előrelátó alakjai „felelősek", hanem a nép. A szerző eb
ben a kérdésben sem marad meg a memoárok sokszor szubjektív — fő
leg utólagos — gondolatoktól fűtött beismerő sorainál, hanem óráról
órára, az események bizonyító tükrében elénk tárja, amit ugyancsak
Garami, így fejezett ki: „Mi terveztünk, a tömegek, elsősorban a fegy
verben álló tömegek, végeztek." De talán éppen ezen a ponton kissé
igazságtalan is Hajdú Tibor. A kullogásnak a vezérek általi erős ön
hangsúlyozása többnyire az ellenforradalom „vádja" elleni védekezésben
született, kétségkívül igaz október 30-ig, de nem fedi egészen a 30—31-i
helyzetet.
A forradalomban a politika a párnázott ajtók mögül az utcára
kerül, az osztályösszeütközések a nyílt színen játszódnak le: változa
tossá, sokszínűvé válik a küzdelem. A szerző sikeresen elkerüli az
egyoldalúságot, s valóban a forradalom egészének történetét nyújtja.
Pedig az uralkodó osztály ravasz manőverei, a dolgozó osztályok tö
megmegmozdulásai, a fegyveres felkelés kérdései önmagukban is csá
bító részletei a forradalomnak. A történelem azonban megmarad össze
függéseiben és mindvégig izgalmasan lüktet.
Erős oldalként jelentkezik az uralkodó osztályon belüli politikai
manőverek ábrázolása. Kétségkívül közrejátszik ebben a memoáriro
dalom alapos ismerete, de a szerző nüanszokra érzékeny tolla is. Az
uralkodó osztály válsága október 29-én a Hadik-kormány kinevezését
eredményezi. Hadik a forradalmi hullám megtörésével kísérletezik:
támaszt keres a hatalomban mindeddig nem osztozó, ellenforradalmi
beállítottságú, kispolgári politikusokban. S kiket talál? „Egyrészt a
gazdag parasztságot — írja és jellemzi a helyzetet Hajdú —, a föld
művelésügyi miniszternek jelölt Nagyatádi Szabó István személyén ke
resztül, aki okos, elvtelen, minden, a módos gazdák szániára hasznos
kompromisszumot elfogadó képviselőjük volt. Másrészt a klerikális
szellemű, kisebb reformokkal és jutalmakkal kielégíthető kispolgársá356

got Rakovszky néppártjának, s azon belül is a kevésbé szalonképes, de
álhazafias heccek és tüntetések szervezésében annál otthonosabb Huszár
Károly-féle csoportnak előtérbe állításával."
Gondosan mérlegeli a jelenségeket — megmozdulásokat, nyilat
kozatokat —, az eseményekre gyakorolt tényleges befolyásukat. Nem
a késve megjelent újságcikk nyomán méri a forradalom előrehaladását.
Ellenkezőleg: rámutat arra, hogy a forradalminak tűnő nagyhangú
frázisok mint váltak groteszk anakronizmussá a gyorsan cselekvő, a
valódi hajtóerőt képviselő tömegmegmozdulások fényében. Bizarr gon
dolatokat kelt a késői olvasóban a forradalom győzelmének reggelén
megjelenő Népszava, amely jövő időben beszél arról, hogy a reakció
kimúlása rövidesen várható.
Hajdú Tibor öt fejezetbe sűríti mondanivalóját. Hosszabb lélegzetű
bevezetője találóan viseli „A harag vetése" címet. Időben és témában
mélyen visszanyúl: quintesszenciáját adja a forradalom okainak. Vizs
gálódását kiterjeszti a gazdasági változásokra, a háborúra, az uralkodó
osztály politikájára, a néptömegekben érő elhatározásokra, mindarra,
ami közvetlenül vagy közvetve közrejátszik az érlelésben. Ahol szük
séges, a monarchia viszonyaira függeszti tekintetét, egyes ok és okozati
összefüggések megértéséhez elég a Kárpát-medencében széttekinteni, de
a harag vetését — helyesen — mindvégig az egész országban nyomon
követi. S talán éppen ebből fakad hiányérzetünk, amikor is a forra
dalmi eseményeket méltató négy fejezetben — lényegében — hiába
keressük a Budapesten kívül történteket. Más szóval: az őszirózsás
forradalom a főváros forradalmává szűkül. Igaz: a forradalom szíve,
imotorja,. a csatát eldöntő események színhelye Budapest volt; október
31-re elsősorban a munkásság tett pontot. De mint ahogy a harag
vetésének idején is tevékeny volt a „vidék" — munkásságával, paraszt
ságával, egész társadalmával —, úgy a forradalomban is hallatta sza
vát. Egy csipetnyi — ha szabad ezzel a kifejezéssel élni — a főváros
ban is jelen v o l t . . . bakaruhában. Arról nem is beszélve, hogy a forra
dalom teljes győzelmét — október 31-én — a vidék „csatlakozása"
tetőzte be. S ez a „csatlakozás" nemcsak ünnepi szónoklatok áradatát,
hanem politikai egyetértést, az új hatalom elismerését, támogatását
jelentette. Hogy más volt — súlyban és mélységben —, az természetes,
de súlyának és mélységének megfelelően helyet kellett volna szorítani.
1918 októbere a késve érkezett forradalmak sorába tartozott. A fel
gyülemlett és igazságtételre váró problémák — sok tekintetben —
most terhesebbek voltak belső ellentmondásaikkal, mint korábban; a
változott viszonyok — az imperializmus kora, a vesztes világháború,
Oroszország szocialista forradalma stb. — rajta hagyták jegyüket a
munkások szülte, mégis a burzsoáziát hatalomra segítő forradalmon.
Hajdú Tibor gondosan elemzi a belső ellentmondásokat, amelyek sok
féle formában jelentkeznek. Felfedésük önmagában is magyarázat szá
mos kérdésre.
A néptömegek sokkal többet szerettek volna elérni, mint aminek
kivívására az adott pillanatban képesek voltak. A forradalom vezérkara
viszont még azt az ütemet is sokallta, amelyet az események diktáltak.
„Az első nagy kérdés — írja erről a szerző —, mely szembeállította
a forradalmi népet a forradalom kormányával, a függetlenség volt.
A Nemzeti Tanács megelégedett volna azzal, hogy Magyarország és
Ausztria között, a király személyében, perszonálunió álljon f e n n . . . —
majd így folytatja: — Az utca pedig a köztársaságot éltette. Már 31-én
reggel „ismeretlen kezektől" kiragasztott színes plakátok virítottak a
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falakon Petőfi republikánus versével: „Itt a nyilam! Mibe lőjem?'
Királyi szék áll e l ő t t e m . . . " Nyilvánvaló, 'hogy a pillanatnyi félmegol
dás tovább feszítette a húrt, s változott viszonyok között, előbb-utóbb,
egész megoldásra kellett jutni.
„A forradalom Janus-aircára .torz fényt vetettek a felcsapó lángok."
— Találóan illik ez a fogalmazás a forradalom ellentmondásainak egy
másik csoportjára. . Mivel a polgári magántulajdon rendje nem vál
tozott, a „rend fenntartására" sereglett munkások a tőkés gyárának,
biztonságának védelmére vállalkoztak, s „a burzsoázia fizette a költ
ségeket, csak ne kelljen bőrét a vásárra vinni". Ugyancsak találó az.
egy mondatba sűrített szerzői konklúzió: „A forradalomnak rendet kel
lett teremtenie; de más fényben láthatnánk ezt, ha maga nyitja fel
az élelmiszerraktárakat, s szembetűnő az ellentét a Lehel téri foszto
gatókkal (akiket ott helyben agyonlőttek — írja korábban a szerző), s
a katonaszökevényeket könyörtelenül legyilkoló Lukachichcsal való el
bánás között." (Akit viszont civilben a kormány segített megszökni.)
A megoldott problémák kétségkívül segítették a burzsoá .rend kon
szolidációját, de csakhamar előtérbe kerültek a megoldatlan, s a bur
zsoázia számára megoldhatatlan kérdések. Valódi konszolidációról ezért
szó sem lehetett: a forradalom — és a társadalom — ellentmondásai
sokkal mélyebbek voltak. Hajdú Tibor, könyvének utolsó oldalain
mintegy előrevetíti a történelem várható alakulását, amikor ezeket,
írja: „Ahogy a szirmait elvető virágban ott duzzad már a gyümölcs
húsa is, a régi feudális-polgári ellentétek feloldásával új ellentétek lép
tek előtérbe: a tőke és a munka ellentéte, a magyar uralkodó osztá
lyok ellentéte az elnyomott szláv és román népekkel."
De ez már a forradalom történetének új fejezete. Reméljük, mi
előbb olvassuk.
Hetes Tibor
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