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Lenin a fegyveres felkelés előkészítése idején behatóan tanulmányozta a 
német és osztrák—magyar munkásmozgalom fejlődését, a központi hatalmak 
csapatainak forradalmi erjedését, a német és osztrák—-magyar hadvezetés 
közelebbi és távlati terveit. Nem volt ugyanis mindegy, hogy a német im
perializmus katonai ereje, mely — mivel a legközelebb állott Oroszország 
ipari s egyben forradalmi központjaihoz — közvetlenül a legnagyobb ve
szélyt jelentette, milyen magatartást tanúsít. Anglia, Franciaország és az 
Amerikai Egyesült Államok azonnali katonai beavatkozását megnehezítette 
a német tengeralattjárók blokádja, a nagy távolság és az ehhez szükséges 
erők hiánya. 

Lenin nem várta sem Ausztria—Magyarországon, sem Németországban 
a forradalom azonnali kitörését, de érlelődését és elkerülhetetlen bekövet
kezését látta az eseményekben. Oroszországban 1917 októberében megértek 
a fegyveres felkelés feltételei, a nyugati s a német munkásság kezdemé
nyezését várókkal ellentétben, nem utolsósorban a központi hatalmak mun
kásmozgalmának, forradalmának segítése érdekében is. szorgalmazta az 
ideiglenes kormány azonnali megdöntését. A szocialista forradalom győzelme 
Oroszországban követendő példát jelentett az imperialista kormányok meg
döntésére és kiutat mutatott az évek óta tartó háborúból. 

A petrográdi fegyveres felkelés előestéjén Lenin a nemzetközi helyzetről 
többek között ezt írta: ,,A világforradalom érlelődése vitathatatlan. A cseh 
munkások elkeseredéséneik kitörését hihetetlen brutalitással nyomták el, ami 
azit mutatja, hogy a kormány rendkívül meg van ijedve. Olaszországban 
szintén odáig ment a dolog, hogy Turinban tömeglázadás tört ki. De min
dennél fontosabb a német flottában kitört felkelés. Képzeljük el, milyen 
hihetetlen nehézségekbe ütközik a forradalom egy olyan országban, mint 
Németország, méghozzá a mai viszonyok között. Lehetetlen kételkedni ab
ban, hogy a német flottában kitört felkelés a világforradalom érlelődésével 
kapcsolatos nagy válság jele. A mi sovinisztáinlk, akik Németország vere
ségét prédikálják, azt követelik a német munkásoktól, hogy egyszerre kel
jenek fel, mi, forradalmi internacionalisták azonban az 1905—1917-es tapasz-

* Részlet a szerző kandidátusi disszertációjából. 
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tálatok alapján tudjuk, hogy a forradalom érlelődésénetk meggyőzőbb jelét, 
mint a hadseregben kitört lázadás, el sem lőhet képzelni."1 

A szocialista forradalom stratégiáját Lenin az oroszországi munkás és 
paraszttömegekre, valamint a kibontakozóban levő európai forradalmi, anti
imperialista mozgalomra és ezek harci szövetségére építette. Emellett maxi
málisan figyelembe vette és kihasználta az imperialista hatalmak közötti 
ellentéteket, azt a tényt, hogy a vezető imperialista hatalmak véres háborút 
vívtak egymással, valamint a kormányok és vezérkarok terveiben, tevékeny
ségében található réseket, ellentmondásakat. Az oroszországi fegyveres fel
kelés elhatározásában a német tengerészek 1917 nyarán kirobbant lázadása 
is töltött 'be bizonyos szerepet.2 

A háborús kimerültség, a katonatömegek békevágya 1917 közepén a fran
cia és olasz hadseregben is nyílt lázadásokban fejeződött ki. Az Amerikai 
Egyesült Államok háborúba lépése az antant hatalmak gazdasági és katonai 
potenciáljának növekedéséhez vezetett, Anglia azonban a német tengeralatt
járó-háború miatt ebben az időben erősen nélkülözött. Hadászati, szempont
ból az amerikaiak háborúba lépése nem éreztette azonnal hatását a fronton. 
Az Amerikai Egyesült Államoknak ekkor mindössze 131 000 főnyi zsoldos 
hadserege volt. A frontszolgálatra kevésbé alkalmas Nemzeti Gárda létszáma 
123 000 főt tett ki. 1917. május 18-án vezették be a 21—30 éves férfiak álta
lános hadkötelezettségét. Kiképzésük és az Atlanti-óceánon való átezállításuk 
abból a célból, hogy ezzel jelentősen megváltoztassák a nyugati front erő
viszonyait, 1918 tavaszára—nyarára volt várható. Ez a körülmény késztette 
a német hadvezetést arra, hogy még az amerikai tartalékok beérkezése előtt 
döntést csikarjon ki nyugaton.3 Ennek a feltétele azonban az Oroszországgal 
való mielőbbi békekötés volt. 

1917 októberében Kelet-Galícia, Bukovina és Riga elfoglalása, a Mood-
Sund-szigetek megszállása után a központi hatalmaik néhány helyi jelen
tőségű akció kivételével, beszüntettek minden hadműveletet a keleti arc
vonalon. Németország és a Monarchia imperialista kormánykörei nem mond
tak le oroszországi hódító törekvéseikről,4 pillanatnyi katonai érdekeik azon
ban azt diktálták, hogy a fronton levő orosz katonatömegeket ,,békés" szán
dékaikról meggyőzve, megteremtsék a számukra kedvezőnek ígérkező, mi-

1 Lenin Művei. 26. köt. Budapest, Szikra, 1962. 177. o. 
2 Uo. 186. o. — Az OSZD(b)MP Központi Bizottsága 1917. október 16 (29-i) ülésén elfoga

dott határozata a fegyveres felkelésről. 
3 Arz tábornok, a Monarchia csapatainak akkori vezérkari főnöke irja emlékiratában: 

,,A német legfelsőbb hadvezetőség — soha nem adva f\el az ellenség végleges legyőzésének 
reményét, és szívósan kitartva ama szilárd meggyőződésében, hogy a világháború csakis , 
a francia hadszínterén dőlhet el — 1918 márciusára nyugaton minden erőt egyesítő táma
dást határozott el." (Arz Arthur: 1914—1918. A központi monarchiák harca és összeomlása. 
Budapest, Kapucinus Nyomda, 1942. 164. o.) 

Ludendorff a kérdéssel kapcsolatban a következőket írja: ..Allerdings war ich skeptischer 
geworden, so daas ich meine Gedanken auf das Eintreffen der Neuformationen der Verenigten 

Staaten vom Frühjahr 1918 an einstellen musste. In welchem Umfange sie auftreten wür
den, war nicht zu übersehen; wohl aber blieb mit Sicherheit anzunehmen, dass sie bei 
der Entente den russischen Kräftausfall nicht ersetzen konten, dass aber im Frühling das 
Kräftvenhältnis für uns günstiger sein würde als später im Laufe das Sommers und Herbst, 
es sei denn dass wir bis dahin einem grossen Sieg davon getragen habten . . . Viel Ruissland 
tatsächlich auisi, dann war zu hoffen, dass die Armee auch ferner ihrer Aufgabe entsprechen 
würde . . . Im Westen wünschte es den Angriff und erwartete ihn nach dem Niederbruch 
Russlands in tiefer seelicher Erlechterung . . . Es kam einzig und allein darauf an, genügend 
Kräfte für einen Angriff im Westen zusammenzubringen . . . Die Rücksicht auf die amerika
nische Gefahr liess es geboten erscheinen, im Westen so früh wi? möglich zu schlagen. 
(Erich Ludendorff: Meine Kriegserinnerungen 1914—1918. 5. Auflag. Berlin, Ernst Siegfried 
Mittler und Sohn, 1920. 431—436. o.) 

A németek stratégiáját 1917. november 17-én egy barátjához írt levelében így jellemzi 
Czernin osztrák—magyar külügyminiszter: „Hindenburg hat bis jetzt alles gehalten, was 
er vorausgesagt hat, dass muss im lassen, und ganz Deutschland glaubt fest auch an seine 
bevorstehende Erfolge im Westen — die Voraus Satzung ist natürlich aber eine befreite 
Ostfront, d. h. der Friede mit Russland." (Ottokar Czernin: Im Weltkriege. Berlin—Wien, 
Ullstein, 1919. 297. o.) 

4 A. AxTaMasm: O T BpecTa 40 KHAH. FIpoBaA aHTHCOBe-rcKon IIOAHTHKH repiuaHCKoro munepHaAH3Ma B 1918 ro-
&y. MocKBa, 1963. cTp. 24—34. 
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előbbi fegyverszünet egyik előfeltételét. Igazi céljuk az antanthű Kerenszkij-
kormány tekintélyének aláásása volt, hogy ennek révén minél több had
osztályt, fegyvert és lőszert vethessenek be a francia és az olasz hadszín
téren folyó küzdelembe. Októberben a Monarchia ütőképes hadosztályainak 
zömét az olasz .arcvonalra összpontosította s a számszerinti 12. isonzói csa
tában (1917. október 24.—december 31. között) figyelemreméltó sikereket 
ért el. Csak a nagy sietséggel bevetett francia és angol hadosztályok segít
ségével sikerült az antantnak a Piave vonalán feltartóztatnia az osztrák— 
magyar és német csapatok előnyomulását. Elismert tény, hogy az orosz arc
vonalon beállott nyugalom nélkül a Monarchiának ezek a katonai sikerei 
elképzelhetetlenek lettek volna.5 

Az említett hadászati meggondolások indították a német és osztrák— 
magyar hadvezetőséget, hogy fokozza propagandatevékenységét a keleti arc
vonalon, nézze el, sőt több esetben az orosz csapat katonatömegeinek félre
vezetése céljából kezdeményezze is az ellenfél legénységével az érintkezést 
az első állások előtt elterülő úgynevezett „senkiföldjén". 

Az a tény, hogy a központi hatalmak stratégái az 1914 végétől folyó, 
többnyire spontán szövődött katonabarátkozásoknak propagandájuk céljára 
való felhasználása útjára léptek, a gazdasági, katonai és politikai gyengeség 
biztos jele volt, céljaikat .ugyanis már nem voltak képesek a hagyományos 
módon és eszközökkel elérni. A fronton folyó demagóg propaganda nem 
élvezte az osztrák—magyar uralkodó körök egyöntetű támogatását. József 
főherceg és köre félt az agrárreformot hangoztató demagógiától, mivel jogo
san tartott attól, hogy az orosz példát a Monarchia parasztsága is követi 
majd. Naplójában erre vonatkozóan a következőket írja: ,, . . . az utasítá
soknak azon részével, mely csak a lazításon dolgozik és az orosz tulajdont 
osztogatja, melyhez nekünk igazán nincs közünk, nem értek egyet és elíté
lem, de ellévén felsőbb helyről rendelve, nem tehettem ellene semmit sem."0 

Maga IV. Károly sem tartotta „faire" dolognak az ellenfél hadseregét 
demagóg propagandával felbomlasztani,7 viszolygással ugyan, de tudomásul 
vette, és nem akadályozta meg a hadvezetőség elképzeléseinek megvaló
sítását. 

A katoinabarátkozásnaik frontpropagandára történő felhasználsa kétélű 
fegyvernek bizonyult. A hadvezetőségnek a barátkozásokat nem sikerült csak 
erre a célra kijelölt felderítő tiszt és propaganda kommandók tevékeny
ségére korlátozaii. Részt vettek a barátkozásokban — a tilalom ellenére — 
az első állás katonatömegei is. A XI. hadtestparancsnok 1917. november 9-én 
kiadott parancsában a 74. honvéd gyaloghadosztály legénységének barátko-
zásoktól való visszatartására utasította az illetékeseiket. „Űjból és nyoma
tékosan felhívom a figyelmet arra, hogy az ellenség részéről esetleg újból 
felveendő barátkozási kísérletekben a csapatoknak részt venni szigorúan tilos 
— hangzik a parancs. — Erre egyedül az e célra hivatott hírszerző csoport 
van feljogosítva."8 

A német és osztrák—magyar csapatok körében az orosz hadvezetőség is 
folytatott propagandát. A pánszlávista agitációt — miután a februári pol
gári demokratikus forradalmat követően a fronton levő csapatok katona
szovjetjeiben az eszerek befolyása elég erőssé vált —, kiegészítette szociális 
demagógiával is. Az antantbarát orosz burzsoázia, politikai irányvonalát 
támogató eszer vezetők — akik komoly befolyással rendelkeztek a had-

5 Österreich—Ungarn lezte Krieg 1914—1918. Das Kriegsjahr 1917. Bd. VI. Wien, Verlag 
der Militarwissanschaftlichen Mitteilungen, 1936. 493. o. 

6 József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. Összeállította: Rubinth Dezső 
altbgy., Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia kiadványa, 1930, IV. kötet. 555. o. 

7 Max Ronge: Kriegs- und Industriespionage, Wien. Amalthea Verlag, 1930. 269. o. 
8 Hadtörténelmi Intézet Levéltára, (a továbbiakban HIL.) Első viliágháborús gyűjtemény. 

1607. es. Orosz front, november, 74. honv. gy. ho. Na. Nr. 420. 
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seregben —, nem fukarkodtak a Hohenzollerek és a Habsburgok megdön-
désére felhívó röpiratokkal sem. Propagandát folytattak a magyar, német 
és osztrák katonák harckészségének aláásására is. A fronton rossz magyar
sággal írt röplapokat terjesztettek, amelyekben a magyar függetlenségi tö
rekvésekre utaltak s a hadifogságot kellemes dolognak állítva be, meg
adásra szólították fel a katonákat.9 

A német ós osztrák—magyar hadvezetőség az orosz csapatok bomlasztá-
sára fölhasználta az ukrán és lengyel nacionalistákat,10 ezek kiadványait, 
sőt a központi hatalmak szociáldemokrata pártjai soraiból kikerült jobb
oldali elemeik felhívásait is.11 Viszont a baloldali szocialista sajtó, vagy a 
szocialista lapok ama számait, amelyekben a központi hatalmak imperia
lista politikáját leleplező cikkek jelentek meg, a hadvezetőség kitiltotta1-' 
a frontról és a laktanyákból. 

A bolsevikok felléptek mindkét imperialista hatalmi csoportosulás ellen.13 

A háborúiból kivezető utat Oroszországban. Németországban és Ausz t r ia -
Magyarországon a forradalomban, a burzsoá-földesúri rend megdöntésében 
jelölték meg, s a békét a dolgozó tömegek aktív cselekvésétől, harcától vár
ták. Határozottan szembeszálltak az eszerek és mensevikek honvédő jelsza
vaival, az osztálybékére való felhívásaikkal s mindezzel szembeállították az 
imperialista háborúnak polgárháborúvá való átváltoztatásának jelszavát. 
A háborúból a kiutat a szocialista forradalomban keresték. A bolsevikok 
célja az volt, hogy a munkásosztály hatalomraj utasa után. javaslatot tesz
nek azonnal az összes hadviselő félnek az igazságos, demokratikus béke 
megkötésére. E cél elérése egyik eszközének 1915 elejétől kezdve a spontánul 
megindult katonabarátkozások támogatását tartották. 

Az OSZDMP külföldi szekcióinak konferenciája (1915. február 27-től már
cius 4-ig ülésezett Bernben) határozatában — amelyet Lenin fogalmazott 
meg — az alábbi közvetlen feladatokat jelölte meg: „Ahhoz, hogy a mai 
imperialista háborút polgárháborúvá változtassuk át, a következő lépéseket 
kell tenni: 1. feltétlenül meg kell tagadni a hadihiteleket és ki kell lépni 
a burzsoá kormányokból; 2. teljesen szakítani kell a »nemzeti béke« (bloc 
national. Burgfrieden) politikájával: 3. illegális szervezeteket kell teremteni 
mindenütt, ahol a kormány és a burzsoázia kihirdeti a hadiállapotot és 
megszünteti az alkotmányos szabadságjogokat: 4. elő kell segíteni a had
viselő nemzetek katonáinak barátkozását a lövészárkokban és általában a 
hadszíntereken; 5. általában támogatni kell a proletariátus mindennemű 
forradalmi tömegmegmozdulását."14 

Lenin pártja elvetette a pacifizmust, a „döfjük'a szuronyt a földbe" anar
chista jelszót, a katonatömegeket arra szólította fel, hogy ne dobják el fegy
vereiket, hanem fordítsák azt saját kizsákmányolóik, a földesurak és a tőké
sek ellen. Az évek óta — a hadvezetőségek tilalma ellenére — folyó barát-
kozásokat a keleti arcvonalon a bolsevikok, az internacionalista proletár
szolidaritás megteremtése érdekében használták fel. Tisztában voltak azzal, 

9 Kriegsarchdv. Wien, AOK. Op. Abit. P resse und ve r t r au l i che Nachr ich ten Russ land 1917. 
Fase . 650. No.-323. — 4. XI . 1917.; Lásd m é g Rubinth Dezső: Az összeomlás 1918. Budapes t , 
Globus Nyomda , 1922. 291—292. o. 

10 Kr iegsarchiv . Fe ldak ten . K. u. K. 2. Op. Armeekamimando 515. Fasc . 523. fol.; AOK 
Na. Nr. 6350/1917 (Arz pa rancsa ) ; 514. Fasc . 185. fol. ; 2. AK Na. Nr . 2546/1917. 

11 PyCCKHH BeCTHHK, Ne 1 6 4 . , 3 HKJAH 1 9 1 7 T. OlKpblTOe IlHCbMO TepMSHCKOrO COÜ HaA-aeMOKpaTa pyCCKHM 
rpajKaaHaM paöoMHM H rpaaiAaHai« coAaaTani! (A lapot az Országos Széchényi K önyv tá r Fo lyó i ra t t á ra 

őrzi 941. sz. alatt .) 
12 HIL. Első v i l ágháborús gyű j temény . 3449. os. 560. fol. B 9/31. 
13 Kr iegsarchiv . AOK Op. Abt. P resse u n d ve r t r au l i che Nachr i ch t en Russ land 1917. Fasc . 

650. No. 327. 7. XI. 1917. — A 7. hadsereg k ö r l e t é b e n 1917. ok tóber 25-én a bolsevikok levelet 
j u t t a t t a k el az ellenfél ko taná ihoz , a m e l y b e n leleplezik a n é m e t k o r m á n y és Kerenszk i j 

k o r m á n y á n a k imper ia l i s ta jellegét. Egy más ik levélben az oroszok felszólították az el len
felet, hogy itjevékenykedjék a béke é rdekében . Ha őket n e m t á m a d j á k meg — ígér ték —, ők 
som fognak tüzelni . Hasonló leveleket a d t a k át az a rcvona l több mais szakaszán is. 

l-í Lenin Művei . 21. köt . Budapes t , Sz ikra , 1951. 153. o. 
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hogy a háborúnak nem lehet egyoldalúan véget vetni, hanem a hadviselő 
országok forradalmi mozgalmának együttes akciója hozhatja meg az annexio 
és hadisarc nélküli demokratikus békét. 1917 áprilisában az OSZD(b)MP 
petrográdi városi konferenciájára készített határozattervezetben Lenin konk
réten és világosan megfogalmazta a bolsevikoknak a katonabarátkozások 
módjára, tartalmára és céljára vonatkozó elképzeléseit. 

„Oroszország és Németország katonái, a két ország egyenruhába bújtatott 
proletárjai és parasztjai, azzal, hogy megkezdték a lövészárok-baráitkozást, 
az egész világnak megmutatták, hogy a tőkések által elnyomott osztályok 
helyes ösztöne helyes utat sugallt a népek mészárlásának befejezéséhez. 

Lövészárok-barátkozáson, először azt értjük, hogy kiáltványokat adunk ki 
orosz nyelven, ezeket lefordítjuk németre a fronton való terjesztés céljából; 
másodszor megszervezzük az orosz és német katonák közös gyűléseit a fron
ton, tolmácsok segítségével, oly módon, hogy egyik ország tőkései és leg-
többnyire a tőkésosztályhoz tartozó tábornokai és tisztjei se ímerészeljék 
zavarni ezeket a gyűléseket s maguknak a katonáknak határozott és külön 
engedélye nélkül —• ne merészeljenek még csak részt venni sem ezeken a 
gyűléseken. 

Ezekben a felhívásokban és ezeken a gyűléseken meg kell magyarázni a 
háborúval és békével kapcsolatban fentebb kifejtett nézeteket, rá kell mu
tatni arra, hogy ha mindkét országban — Németországban éppúgy, mint 
Oroszországban —, az egész államhatalom teljesen és kizárólag a Munkás-
és Katonaküldöttek Szovjetjeinek kezébe megy át, akkor az egész emberi
ség egyszerre megkönnyebbülten fog fellélegezni, mert ezzel valóban bizto
sítva lesz a háború leggyorsabb befejezése, a legtartósabb, valóban demok
ratikus béke valamennyi nép között, s ezzel együtt biztosítva lesz vala
mennyi ország áttérése a szocializmusra."14^ 

Az osztrák—magyar és a német kormány, valamint a hadvezetés számos 
ellenintézkedést tett a fronton a katonabarátkozások alkalmával a saját 
csapatok soraiban folytatott forradalmi propaganda meggátlása érdekében. 
A 'központi hatalmak 1917-ben nem általános demokratikus békére, hanem 
különbékére törekedtek Oroszországgal. 

Németország kormánya és hadvezetése Oroszország esetében 1914-től 
kezdve a békekötés két variánsával számolt. Az első variáns megegyezéses 
különbekét jelentett volna a cárizmussal a status quo alapján, lehetőnek 
tartva azonban bizonyos „határkiigazításokat". A második változat Kelet-
Európa térképének átalakítását tűzte háborús célként s Oroszországot a 
Nagy Péter előtti orosz állam határai közé kívánta szorítani.15 A békekötés 
mindkét változatának — különösen a másodiknak — megvalósítását a né
metek, az Oroszországra gyakorolt katonai nyomás mellett az utóbbi belső 
forradalmasítása útján szándékoztak elérni, mégpedig a nemzeti és szociális 
forradalmi mozgalmak együttes felszításával.16 A cárizmus bukása után a 
hatalomra jutott ideiglenes kormány antantirányzatú volt, s elutasította a 
különbékére vonatkozó javaslatokat. Az osztályharc kiéleződése és a nem
zetiségi mozgalmak megélénkülése, a szocialista forradalomra való átmenet 
időszakában, a német imperialisták „béketervének" a második változatát 
tolta a politikai és katonai gyakorlat előterébe. Ennek szolgálatába állította 
a német és a vele párhuzamosan tevékenykedő osztrák—magyar hadvezetés 
— bizonyos eltéréssel — 1917 tavaszától a frontpropagandát. A cél. érdeké
ben felhasználták az arcvonalon az ellenfél katonái között kialakult csere
kereskedelmet, a közvetlen érintkezést a ,, senkiföld j én", a helyi fegyver-

14/a Lenin Művei . 24. 'köt. Budapes t , Szikra, 1952. 157. o. 
15 Fritz Fischer: Deutsche Kriegsziele. Revolutáonierung u n d Separa t f r ieden im Osten 

1914—1918. München , His tor ische Zeitschrift . Bd. 188. Heft 2. Oktober 1959. 265. o. 
16 Uo. 
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nyugvásokra irányuló tárgyalásokat, ügynökeiket, köztük a különböző cél
lal hazabocsátott fogságba esett katonákat. 

A központi hatalmiak ,,béke"-propagandája, mely elsősorban a szövetsé
gesek, de különösen Anglia és Oroszország szembeállítására irányult, meg
tévesztés céljából felhasználta a bolsevik újságok közleményeit is. A köz
ponti hatalmaik propagandája főleg a politikai mozgalomban, csak a fronton 
bekapcsolódott, kevés tapasztalattal rendelkező paraszti-kispolgári töme
gekre volt hatással. Közülük ugyanis — miután a német és osztrák—magyar 
csapatok nem támadtak — sokan elhitték, hogy a központi hatalmáknak 
nincsenek hódító törekvései. A front ellátásában tapasztalható nehézségek 
mellett ennek is szerepe volt abban, hogy 1917 végén az orosiz hadsereg 
katonái tömegesen hagyták ott — sok esetben önkényesen — az arcvonalat. 

A Kornyilov vezette lázadás leverése után a forradalmi mozgalom elfoj
tása érdekében nemcsak az orosz burzsoázia németbarát szárnya, hanem a 
kadet párt antantbarát elemei is hajlandónak mutatkoztak feladni Petro-
grádat és német szuronyok segítségével megőrizni a burzsoá rendet.17 Ezért 
a fegyveres felkelés előestéjén döntően esett latba a német és osztrák— 
magyar csapatok várható magatartása. A 'bolsevikok színvallásra bírták a 
német és osztrák—magyar propaganda tiszteket, akik állandóan a központi 
hatalmak békekészségét hangoztatták, s a háború továbbfolytatásának szán
dékával csak Angliát vádolták. Linsingen seregcsoportjának csapataival 
szembenálló 1. turkesztáni lovas hadosztály katonái kijelentették, hogy Né
metország és Ausztria—Magyarország békekészségének legjobb bizonyítéka 
a barátkozások18 továbbfolytatása lesz. Hasonló megnyilvánulás az arcvonal 
számos pontján megismétlődött. A petrográdi fegyveres felkelés után köz
vetlenül indított német és osztrák—magyar támadás leleplezte volna a köz
ponti hatalmak demagóg frontpropagandái át az ingadozó, hiszékeny kis
polgári tömegek szemében. Az orosz csapatok nagy részének — melyek még 
ekkor az állásokban voltak — az ellenállásával lehetett számolni. A mielőbbi 
különbéke elérésére irányuló hadászati elképzelés mellett ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy a Kerenszkij-kormány,csapatainak bomlasztását célul tűző 
német és osztrák—magyar hadvezetőség a moszkvai és petrográdi harcok 
idején várakozó álláspontot foglalt el.19 Az osztrák—magyar csapaitok 
rádiófelderítő szolgálata, amelyet Pokorný Hermann alezredes20 szervezett 
meg, már november 7-én a petrográdi felkelésről szóló közleményeket fel
fogta, feljegyezte a II. összoroszországi szovjet kongresszusnak a békéről és a 
földről elfogadott dekrétumait is, amelyeket az orosz katonai adók sugá
roztak az éterbe. Néhány órával később már a keleti fronton levő csapatok 
parancsnokságai is értesültek až eseményekről. A mómet közvélemény ké
sőbb, részben osztrák forrásból értesült a petrográdi eseményekről. 

Több orosz hadosztály közvetlenül a Pétervárról érkező hírekből értesült 
a petrográdi fegyveres felkelés győzelméről, amely nagy örömet és lelkese
dést váltott ki a katonákból: énekeltek, gyűléseztek, intenzívebben barát
koztak a szembenálló fél katonáival. A tájékozatlan egységek viszont tar
tózkodó, vagy ellenséges magatartást tanúsítottak. 

Az orosz fővezérkar, az ideiglenes legfelsőbb főparancsnok, Duhonyin 
tábornok s az ideiglenes kormányhoz hű tisztek visszatartották a Petrográd-
ból érkezett híreket.21 Sajátos módja volt ez a csapatok feletti befolyás meg-

17 A. B. HxnaTbea, A. E. Hoípipe: MeíKAyHapoflHan o6cTaHoBKa HaKaHyHe OnTHŐpss. Bonpocw HCTOPHH. 1962. 
Ne 11, CTp. 75—76. 

18 Kriegsarchiv. AOK. Op. Abt. Presse und vertrauliche Nachrichten Russland 1817. Fase. 
650. No. 328. 8. XI. 1917. 

1" H. KpbiAeHKo: CinepTb cTapofi apMHH. OKTflôpbCieas peB0AK>ijHH Ha $poHTe. (BocnoMHHaHHe), BOCHHO-HCTO-
pHiecKHH »ypHaA, 1964. X» 11. CTp. 58. ' . - • " , , 

20 HIL. Pokorný Herman altábornagy hagyatéka. I. es. visszaemlékezése sz. n. 
21 HCTOPHH BeAHKofi OKTflÖpbCKOH COHHaAHCTHMeCKofi peBOAK>U,HH. ľlofl. pea. Tl. H . CoöoAeBa, M. 1962. 
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őrzésének. Miután a híreket eltitkoló tisztek zömükben az antant hatalmak
kal való szövetség fenntartásának híveiből kierült ki, a központi hatalmak 
érdekeltek voltak a tekintélyük aláásásában. 

Ahol az ellenfél katonái nem tudtak a forradalom győzelméről, ott az 
osztrák-—-magyar hadsereg főparancsnoksága maga gondoskodott arról, hogy 
a propagandatisztek tájékoztassák őket a nagy eseményről.22 

Az osztrák—magyar és német parancsnokságok tájékoztató tevékenysége 
főleg az orosz csapatoknak szólt, a saját legénységet minden eszközzel igye
keztek kizárni ebből az akcióból. Így akartaik — többek között — a fegyel
met, a parancsnoki tekintélyt saját csapataik soraiban fenntartani, amit az 
ellenfél alakulatainál aláásni törekedtek.- Az orosz ellenpropaganda jellege 
és tartalma oly mértékben változott meg, ahogy a fronton levő orosz ezredek 
soraiban nőtt a bolsevikok befolyása, ismerték el az ezred-, hadosztály-, 
hadtest- és hadseregszovjeték a Népbiztosok Tanácsát. Annak ellenére, hogy 
a bekéről szóló dekrétum teljes szövege hamarabb jutott a Hadsereg-főpa
rancsnokság tudomására, mint ez a dokumentum Oroszországban az egyes 
katonai alakulatoknál, a városokban és falvakban ismertté vált, a német 
és osztrák—magyar katonatömegek tájékoztatása mégis hiányos és egyoldalú 
maradt. J 

A fegyverrel kivívott szovjethatalom védelme megkövetelte, hogy a köz
ponti hatalmak bomlasztó tevékenységével szemben hatásos ellenpropa
gandát szervezzenek. Egyrészt a bolsevikok fokozták a felvilágosító és for
radalmi szervezőmunkát az orosz csapatok körében, Krilenko intézkedése
ket tett a német és osztrák—magyar propagandakommandók tevékenységé
nek .korlátozására, ugyanakkor a lehetőségeket maximálisan kihasználták a 
katonaszovjetek a német és osztrák—magyar csapatok körében folytatott 
forradalmi propagandára. Erre a célra felhasználták a fronton keresztül 
hazaigyekvő hadifoglyokat is, elsősorban azokat, akik szimpatizáltak a for
radalommal s támogatták az orosz munkásosztály harcát. Kezdetben az arc
vonalhoz közelebb eső nagyobb városok bolsevik pártbizottságai nyomtattak 
— többnyire német nyelven — röplapokat és terjesztették azokat a német 
és osztrák—'magyar csapatok körében. Ogyesszában az OSZ(b)MP városi 
bizottsága lapjának szerkesztősége adott ki német nyelvű röplapokat.23 

A munkás-paraszt állam első nagyjelentőségű dokumentumát — a béké
ről szóló dekrétumot — a II. összoroszországi szovjet kongresszus ülése után 
közvetlenül a Szmolnijban, a Munkás- és Katonaküldöttek Szovjetje Orosz
országi Központi Végrehajtó Bizottsága katonai osztályának alárendeltsé
gében működő frontbizottságnál dolgozó hadifoglyok24 fordították le német, 
magyar, cseh, szerb stb. nyelvre. A frontbizottság intézte a fronttal való 
levelezést is. De itt jelentkeztek és innen indultak a lövészárkokban levő 
csapatokhoz az agitátorok is — bőven ellátva orosz, német, magyar és más 
nyelvű röplapokkal —, akik helyes tájékoztatást nyújtva az eseményekről, 
megszabták a katonatömegek forradalmi cselekvésének irányát. 

1917 november közepén az Okopnaja Pravda közli: „Petrograd, november 
6. A békéről szóló dekrétumnak különböző nyelvekre való lefordítása r ész
ben már megtörtént, illetve folyamatban van és állásainkból közvetlen át
adás, valamint a repülőgépekről történő leszórás formájában terjesztik az 
osztrák—német csapatok között."25 

22 Kriegsarchiv . AOK Op. Abt. P r e s s e und ve r t r au l i chen Nachr ich ten . Russ land 1917. 
Fase . 650. Nr. 329. 9. XI. 1917. 

23 Marxizmus—Leninizmus Intézet Közpon t i P á r t a r c h í v u m a . MoszJcva, 17. fond, 1. lel tár . 
266. ö. e. 13, 23. lap . 

24 Ha. YAbstHOB: OKTHŐpbCKan peBOAKJijHH H BoeHHoriAeHHbie, npoAeTapcKan peBoAJOjjus. 1929. Ni 7. 
crp.95—97. 

25 OnonHaH FIpaBaa, Ns 44. 23(10) HoHÖpji 1917 r. 4. CTp. H3BCCTHH ľleTporpaacKoro CoeeTa paôoMHx B 
coAAaTCKHx AenyTaTOB. 5(18) Hodopa 1917 r. 
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Október 26-án (november 8-án) a szovjetek második összoroszországi kong
resszusa határozatában minden hadseregnek javasolta, hogy alakítsanak 
ideiglenes forradalmi bizottságokat, amelyek megőrzik a fegyelmet és az 
arcvonal szilárdságát. A főparancsnokok kötelesek a bizottság utasításainak 
eleget tenni. A kongresszus az ideiglenes kormány komisszárjait leváltotta 
és szovjet komisszárokat küldött ki a frontokra.26 A szovjet komisszárja 
csak a Peitrográdhoz közel eső északi frontra érkezett meg, a többi frontod-
kon a kongresszusról visszautazó küldöttek és a kiküldött agitátorok vették 
kezükbe az események irányítását.27 Az arcvonalon a szovjethatalom elis
mertetéséért folyó harc tervét — Podvojszkij visszaemlékezése szerint — a 
katonaküldöttékkel és agitátorokkal Lenin személyesen ismertette. Részié-, 
tesen megmagyarázta nekik, hogy mit kell tenniük, miként vegyek ikezükbe 
a hadsereg irányítását, miután eltávolították, illetve letartóztattak az ellen
állást megkísérlő tiszteket.28 

A küldöttek írásbeli felhatalmazást kaptak forradalmi bizottságok szer
vezésére. Megbízólevelükben külön kihangsúlyozták, hogy az ellenféllel meg 
kell kezdeniük a közvetlen béketárgyalásokat és a hadseregben be kell ve
zetniük a parancsnokok választásának elvét.20 „Attól a perctől kezdve, hogy 
az ezredek és hadosztályok felhatalmazást kaptak arra, hogy mindazokkal 
szemben, akik meg merik akadályozni a tárgyalásokat, alkalmazzanak meg
torlást, a forradalom ügye a hadseregben győzött, az. ellenforradalom ügye 
pedig reménytelenül elveszett — írta Krilenko, majd így folytatta —, önte
vékenységre szólítottuk fel a katonákat. Külpolitikánknak a fronton való 
érvényesítése érdekében, ily módon nem kellett attól tartanunk, hogy a 
fronton zavar keletkezik. Ezzel paralizáltuk a háborút; nem volt mit tar
tani a németektől sem: várakozó álláspontra kellett helyezkedniük — s ők 
el is foglalták ezt az álláspontot. Ugyanakkor az ellenforradalommal az arc
vonalon végeztünk . . ."30 

József főherceg a Monarchia csapatainak a szovjethatalomért folyó no
vemberi harcok idején a fronton és a hátországban tanúsítandó magatar
tását így határozta meg: ,,A mi propagandánk feladata most az, hogy a 
politikai harcokat ne zavarjuk, ellenben fokozzuk tovább és tápláljuk an
nak hatalmi érzetét a fegyveres arcvonalon is oly irányban, hogy a fegy
veres hatalom annak tudatára ébredjen, hogy Oroszországot idegen érde
kekért áldozták fel."31 

' A Hadsereg-főparancsnokság november közepén Op. Geh. 435. iszlám alatt 
a keleti fronton levő csapatok magatartását és az oroszok irányában folyó 
propagandát illetően32 új irányelveket adott ki. Előírta, hogy az oroszországi 
forradalmi helyzetet fokozott propagandatevékenységre kell felhasználni, 
amelynek célja az orosz hadsereg békeóhajának növelése a'minél hosszabb 
fegyvernyugvás érdekében. Az orosz forradalmi bízottságok, által kezdemé
nyezett részleges fegyverszünetek megkötésére indított tárgyalásokat csak 
a német, illetve osztrák—magyar állásokban folytathatták, amelyeiket a had-
seregcsoport-parancsnoksiág engedélyezett. Az egyes hadseregekkel való 
megállapodások csak legfeljebb 14 napig terjedő fegyvernyugvásról szól
hattak. ' Hangsúlyozni kellett azonban a tárgyalásokon, hogy a tényleges 

26 / leKpeTbl CoBëTCKOH BAaCTH. CO. JOKyMeHTOB. MoCKBa. 1 9 5 7 . CTp. 2 1 . 
" ' H. KpbiAeHKo: CiwepTb CTapoň apMHH. (BocnoMHHaHHe), BoeHHo-HCTopmiecKHH reypHaA, Ns 11, 1964 r. 

CTp. 57—58. 
28 Uo. 57. o. (N. Podvojszki j megjegyzése.) 
29 Uo. 58. o. 
30 Uo-
31 József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. Budapest, Magyar Tudományos 

Akadémia Kiadványa, V. köt. 1931. 627. o. 
32 Hof-, H a u s - u n d Staa tsarchiv . Wien. (Tovább iakban : Staatsarchiv. . ) S taa tskanzle i . 

Pol i t isches Archiv. I. Algemeines . Krieg. 66. Kar ton rot. 971. (F ron tp ropaganda) — Országos 
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fegyverszünetet csak a fegyveres erők főparancsnokai köthetik meg. Ha az 
oroszok részéről az egész keleti front hossziában javasolnak fegyverszüne
tet, akkor a tárgyalásokat a központi hatalmak részéről a Keleti Főparancs
nokság fogja folytatni. 

Az őrjáratokon kívül a Hadsereg-főparancsnokság minden harctevékeny
séget általában beszüntetett, s ilyet csak a hadseregcsoport-parancsnoksá-
gokkal egyetértésben engedélyezett. 

A német és osztrák—magyar propagandatisztek hangneme az orosz ka
tonákkal folyó beszélgetések alatt nem volt azonos. Az osztrák—magyar 
tiszteket utasították annak kihangsúlyozására, hogy a monarchia már több
ször tett békeajánlatokat, most az oroszok kezdeményezését várja. Ha erre 
az oroszok azzal válaszolnának, hogy a II. összoroszországi szovjet kong
resszus békedekrétumával már megtette ezt a lépést és Ausztria—Magyar
ország még nem reagált a javaslatra, hivatkozzanak arra, hogy a Monarchia 
kormánya kész tárgyalni, mihelyt a Népbiztosok Tanácsának egy meghatal
mazottja ezt a javaslatot hivatalosan átadja, lehetőleg a fronton keresztül.33 

„Arra a kérdésre, hogy miként viselkedjünk, ha az oroszok állásaikat el
hagyják, azt kell felelni — hangzik az irányelv —: Mi ott maradunk, ahol 
láthatóan állunk. A központi hatalmak nem szándékoznak Oroszország bel
ügyeibe beavatkozni, egyáltalán nem áll érdekükben a monarchia vissza
állítása, a köztársaságnak minden jót kívánunk, azonban mi is azt óhajtjuk, 
hogy ne avatkozzanak be a mi belügyeinkbe sem."34 

Az osztrák—magyar Hadsereg-főparancsnokság arról igyekezett a néme
tekkel együtt az orosz katonatömegeket meggyőzni, hogy az orosz forrada
lom céljait csak az Angliával való szakítással érhetik el. „Az előfeltétel 
ehhez a háború befejezése. Ezért a hadseregnek minden olyan kormányt 
támogatni kell, amelynek a jelszava, a népnek kenyeret, földet, szabadságot 
és békét hozni."35 Az osztrák—magyar hadvezetőség számolt az orosz kato
natömegek hangulatával és a bolsevikok jelszavainak növekvő népszerűsé
gével. A háborús kimerültség, az arcvonal ellátásának válsága, mely az egész 
gazdasági élet, különösen a közlekedés csődjével és a tőkések szabotálásával 
függött össze, demoralizálólag hatott a frontkatonákra. A békére való törek
vés azonban a. katonatömegek egyes rétegeiben más és másképpen jelent
kezett. Nem lenét egyenlőségi jelet tenni a forradalmi munkás és a politikai 
életbe akkor bekapcsolódó paraszt felfogása, célkitűzése közé. Lenin mindig 
differenciáltan tárgyalta a katonatömegék állásfoglalásának sokrétűségét és 
szembeszállt a „baloldali" kommunisták s trockisták leegyszerűsítő nézetei-
Vei. A parasztkatonák tekintélyes része, mely a hadsereg zömét alkotta, 
nem volt hajlandó tovább harcolni. Nem támogattak senkit, aki a há
ború folytatását kívánta, vagy aki a központi hataknák elleni forradalmi 
háborút hirdette.36 A központi hatalmak propagandája ennek a szegény- és 
középparaszti tömegnek a befolyásolására irányult, átvéve a forradalom 
hatásos jelszavait, látszólag azt magáévá téve törekedett elaltatni ébersé
güket. Mindez csak a megtévesztést szolgálta, valójában sem a német, de 
még a jóval gyengébb osztrák—magyar imperialista körök sem mondtak 
le keleti hódító célkitűzéseikről. 

A Hadsereg-főparancsnokság kalandor és demagóg propagandájának a sa
ját csapatokra való visszahatásától tartva, melyet természetesen el szeretett 
volna kerülni, minden ezrednél, illetve önálló zászlóaljnál egy-egy külön 
tiszt kijelölését rendelte el, aki távoltartja a saját legénységét a barátkozás 

33 A békéről szóló dekrétumot a német hadvezetőség nem vette figyelembe. Várta a 
hatalomért vívott harc kimenetelét, s ezért a tárgyalásokra vonatkozó javaslat írásbeli 
átnyújtását igényelte. 

34 Lásd 32. sz. jegyzetet , 2. o. 
35 Uo. 3. o. 
36. Lenin Művei. 26. köt . 463—464., 547. o. 

334 



céljából, a lövészárkokat elhagyó orosz katonák között kifejtett propaganda
tevékenység színhelyétől. A rendelkezés célja a parancsnoki hatalom és a 
harckészség megőrzése volt.37 

Lenin tisztában volt a központi hatalmak céljaival, a bolsevikokat nem 
tévesztette meg a német és osztrák—magyar hadvezetőség propagandája. 
„A békét nem lehet megkötni csak felülről -— hangoztatta a Központi Vég
rehajtó Bizottság 1917. november 23(10)-i ülésén Lenin. — A békére alulról 
kell törekedni. Mi egy cseppet sem bízunk a német tábornoki karban, de 
bízunk a német népben."38 

A szocialista forradalom erői először a Perográdhoz közel eső Északi Front 
hadseregeinél győztek. November közepén a bolsevikok kezébe került a 
Nyugati Front csapatainak vezetése is. A Délnyugati Front arcvonailszaka-
szán, amelynek csapataival szemben osztrák—magyar hadosztályok állottak, 
kezdetben az I és II. gárdahadtest, majd az V. VI. és a turkesztani hadtest 
foglalt állást a Népbiztosok Tanácsának támogatása mellett. Csak noveniiber 
végén alakult meg a Délnyugati Front Ideiglenes Forradalmi Katonai Bi
zottsága. Bonyolult volt a helyzet a Román Front arcvonalszakaszán is, ahol 
az eszerek és a mensevikek bizonyos ideig még megőrizték (befolyásukat, az 
ukrán nacionalisták viszont nemzetiségi alapon szervezetileg is felbomlasz
tották a régi hadsereg alakulatait. A frontparancsnok, Scserbacsev tábor
nok az orosz ellenforradalmi rohamzászlóaljakra, kozák alakulatokra és a 
királyi román csapatokra támaszkodva december közepén letartóztatta a 
front Forradalmi Katonai Bizottságának tagjait, annak vezetőjét, Rosalyt 
pedig az ellenforradalmárok kegyetlenül meggyilkolták. 

Az Ukrán Központi Rada a Délnyugati Frontot és a Román Frontot ki
vonta az egységes parancsnokság alól, s azon mesterkedett, hogy a bolsevi
kokat támogató ezredeket, hadosztályokat és hadtesteket lefegyverezze és az 
arcvonalról eltávolítsa. A francia, angol és amerikai megbízottak közremű
ködésével megegyezett a román királyi kormánnyal, amelynek csapatai 1917 
decemberétől 1918 márciusáig harcban álltak a szovjet kormányt támogató 
orosz és ukrán alakulatokkal. 

A forradalom ügye a fronton, az Északi és a Nyugati Front körletében 
dőlt el. A Nyugati Front hadtápterületén feküdt Mogiljov, az orosz Fővezér
kar, és az ideiglenes főparancsnok, Duhonyin tábornok főhadiszállása, aki
nek tevékenységéhez az orosz burzsoázia és az antant-missziók igen vérmes 
reményéket fűztek, de kudarcot szenvedtek. Az antant inspirációra Dubonyin 
megtagadta a német és osztrák—magyar csapatokkal a fegyverszüneti tár
gyalások azonnali megkezdését, támogatta az eszer Csernov kormányala
kítási kísérletét és csapatokat összpontosított a főhadiszállás elfoglalására 
küldött alakulatok ellen. Duhonyint, miután nyíltan szembehelyezkedett 
a szovjethatalommal, a Népbiztosok Tanácsa leváltotta és legfelsőbb főpa
rancsnoknak Krilenkó zászlóst nevezte ki. A szovjet kormány 1917. novem
ber 22 (9)-i szikratáviratában feljogosította az állásokban levő ezredeket, 
hogy megbízottakat válasszanak és — az ellenforradalmár tábornokok uta
sításait megtagadva —, hivatalos formában önállóan is tárgyalásokat kezd
jenek a központi hatalmak szembenálló csapataival.39 A béke ügyét a kor
mány a frontkatonák öntevékenységére bízta, akik ennek a követelménynek 
meg is feleltek. 

Az arcvonalon csak itt-ott folytak helyi jellegű tűzharcok, főleg olyan 
alakulatokkal, amelyek nem ismerték el a szovjethatalmat. A tüzelés be
szüntetése, a barátkozási készség már lépést jelentett a Népbiztosok Taná-

:!" Staa tsarohiv . S taa tskanzle i . Pol i t i sches Archiv . I. Algemeines . Krieg. 66. K a r t o n rot . 
971. (Fron tpropaganda) . — OL. F i lmtá r W. 8. 

38 Lenin Művei . 26. köt. 325. o. 
30 Uo. 320—321. o. 
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csanak elismerése felé. Október folyamán a fronton levő 191 orosz hadosz
tályból 98-al folytak tárgyalások/'0 Novemberiben a hadosztályok száma 
186-ra csökkent, viszont ezek közül már 136 magasabbegység katonái 
vettek részt a barátkozásokon.41 

A barátkozások és helyi jelentőségű tárgyalások gyakorlatilag fegyver-
nyugvást is jelentettek, amelyeket csak szóbeli megállapodásdk, ígéretek 
szabályoztak, s többnyire nem rögzítették írásba. Néhány orosz egység for
radalmi bizottsága a békedekrétum kibocsátása után tett javaslatot helyi 
fegyverszünet megkötésére/12 tömegesen azonban csak a Népbiztosok Ta
nácsa november 22 (9)-i szikratáviratának közzététele után indultak meg a 
tárgyalások ezred-, hadosztály-, hadtest-, hadsereg-, majd később front
szinten. 

'November 23 (10)-án József főherceg seregtestéhez tartozó 7. hadsereg 
frontszakasza a Csernovic előterében állásban levő 32. orosz gyaloghad-
Osztály katonaküldötteinek szovjetje határozatot hozott az ellenségeskedé
sek beszüntetésére. A határozatot — mint hivatalos javaslatot — felhatal
mazott parlamenterek útján juttatták el az osztrák—'magyar parancsnok
ságra/'3 November 25 (12)-én jelentették a Hadsereg-főparancsnokságnak, 
hogy az említett hadosztály fegyvernyugvást (kért.44 A 3. hadsereg a XI. 
orosz hadtesttel november 28 (15)-én helyi fegyverszünetet kötött, amely 
november 29 (16)-án lépett életbe.45 A 4. hadsereg az orosz különleges had
sereg két hadosztályával kötött fegyverszünetet.46 Hasonló tárgyalások foly
tak a Balti-tengertől a Duna torkolatig terjedő valamennyi arcvonalszaka
szon. A Nyugati Front Forradalmi Katonai Bizottságának meghatalmazottai 
1917. december 4-én ((november 21.) írták alá az előzetes helyi fegyver
szünetet/'7 

A helyi fegyverszüneti megállapodásoknak: általában volt egy olyan pontja, 
amely megtiltotta a német és osztrák—magyar hadosztályoknak a nyugati 
arcvonalra (Olaszország, Franciaország) való átcsoportosítását.48 Ez a kitétel 
az általános béke megkötésére irányult, és ha a gyakorlatban túlzottan nem 
is akadályozta a központi hatalmak hadvezetésének elképzeléseit, terveit, 
nagy erkölcsi és politikai hatással volt a csapatokra, valamint a németországi 
és ausztria—magyarországi közvéleményre. A katonák ugyanis nem szíve
sen mentek a viszonylag békés orosz frontról az olasz hadszíntér pergő-
tüzébe, a Balkánra és a francia arcvonalra. 

A központi hatalmak keleti hadszínterén levő csapatai átcsoportosításá
nak megtiltása Szovjet-Oroszország szövetségesi hűségét bizonyította, me
lyet az antant irányzatú burzsoá történetírás meghamisítva tárgyal. A fegy
verszüneteknek ez a pontja egyben a négy éve folyó imperialista háború 
további vérontásainak meggátlására is irányult. 

Nem bizonyított tény, de néhány utalás felveti annak valószínűségét, hogy 
az osztrák—magyar csapatok soraiban már 1917 novemberétől kezdve a pa
rancsnokság tudtán kívül katonabizottságok és katonatanácsok is alakultaik. 
Tevékenységük azonban — ha ilyenek alakultak — nem bontakozhatott ki. 

40 'Kriegsarchiv . AOK Nachr ich tenab te i lung . 1918. Fase. 5684. 37. fol. Übers ich t über die 
Ve rhand lungen mit russ i schen und r u m ä n i s c h e n Divisionen im November 1917. 

41 Uo. 
'>'•? Kr iegsarchiv . Fe ldak ten . AOK Op. Abtei lung. 1917. P res se uihd ver t rau l iche Nachr i ch ten 

Russland. Fase . 650. Nr. 329—340. HIL. 51/1963. 84. dob. 
43 Kr iegsarehiv . Fe ldak ten . AOK Op. Abte i lung. 1917. Presse und ver t rau l iche Nachr ich ten 

Russ ' and . Fase . 650. Nr. 345. 24. XI. 1917. 
44 Österre ich—Ungarns letzter Krieg. Bd. VI. 730. o. 
45 UO., — OnonHaa TlpaBAa, 19 HOHÓpa (1 aeKa6pn) 1917 r. 
46 U o . 
47 HsBecTHH 25 HoaôpH (8 ÄeKa6p«) 1917 r. — C. M. MaüopoB: Bepböa COBCTCKOH POCCHH 3a BWXOI H3 HM-

nepHaAHCTHiiecKOH noiiiibi. MoCKEa. TocnoAHTHaflaT. 1959. cTp. 96. 
48 U o . 100—101. o. 
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Nem kerülhettek a tárgyalások alatt nyílt összeütközésbe a reakciós parancs
nokokkal, mivel ezek a Monarchia katonai és politikai érdekeinek megfelelő 
utasítások szerint, maguk is szorgalmazták a helyi jelentőségű fegyverszü
netek megkötését. Ezért az orosz katonaitömegek képviselői a központi ha
talmak csapatainak parancsnokságaival vették fel a fegyverszünet meg
kötése ügyében az érintkezést. 

Az orosz, ezredek és hadosztályok forradalmi bizottságai tárgyalásokat 
kezdtek a német és osztrák—magyar egységek és magasábbegységek pa
rancsnokai val, a béke ügyében azonban a döntő szót a németországi, auszt
riai és magyarországi dolgozó tömegek harcától, a frontkatonák többségét 
kitevő legénység állásfoglalásától várták. „Régóta folyik már az arcvona
lakon ösztönös barátkozás — olvassuk az O kapna ja Pravda 1917. november 
13 (26)-i számában — azonban, hogy ezzel előrevigyük a béke ügyét, a ba-
rátkozást tervszerűbbé kell tennünk. 

Hassunk oda, hogy a katonák a barátkozást választott szerveik útján foly
tassák. Emellett segítsük elő azt is, hogy a katonaköpenybe öltöztetett né
met, osztrák, török, bolgár stb. munkások és parasztok a saját lövészárkaik
ban is hozzanak létre ilyen szervezeteket. 

Ezeknek a szervezeteknek a fegyverszünet megvalósítását illetően szoros 
együttműködést kell teremteniük . . ."49 

A cikk hangsúlyozza, hogy az orosz munkás-paraszt forradalom megtette 
az első lépést a béke ügyében, győzelemre azonban csak valamennyi ország 
népének s katonáinak összefogása viheti.50 

A reakciós beállítottságú orosz tisztek és tábornokok a tárgyalások alkal
mával figyelmeztették a német és osztrák—magyar csapatok parancsnokait, 
hogy ne engedjék barátkozni katonáikat a fórradalmasodott orosz csapa
tokkal, mert ez a fegyelem és a hadsereg felbomlásához vezet.51 

A bolsevikok, miután átvették az egységek forradalmi bizottságainak irá
nyítását, mindent megtettek a katonai fegyelem megszilárdítása érdekében.. 
A szovjet kormány nevében Krilenko, miután parancsban tiltotta meg a 
szervezetlen és anarchisztikus barátkozásokat, november 27 (14)-én elren
delte a tüzelés beszüntetését az egész arcvonalon.5^ Tudatában volt annak, 
hogy a német és osztrák—magyar hadvezetéssel csak az erő helyzetéből 
lehet tárgyalni, és gátolni akarta az orosz csapatok kevésbé öntudatos, béke
vágytól eltelt katonáira demoralizálólag ható ellenséges propagandát, amely 
a dezertálás növelésére irányult. 

Krilenko zászlós, mint az orosz fegyveres erők legfelsőbb főparancsnoka, 
november 26 (13)-án Dvinszk körzetében három parlamentert küldött át a 
német hadsereg parancsnokához^ azzal a felhatalmazással, hogy megkérdez
zék a német Keleti Főparancsnokságot, hajlandó-e megbízottakat küldeni az 
azonnali fegyverszüneti tárgyalásokra és ezt követően a béketárgyalásokra.53 

A parlamenterek az ígért 24 órai várakozás helyett már másfél óra múlva 
megkapták a Keleti Főparancsnokság igenlő válaszát.54 A hadvezetőség gyors 
reagálását a németországi,55 ausztriai56 és magyarországi57 tömegtüntetések 

'.9 o Korma» npaBaa, Ns 47. 26(13) noaőpfl 1917 r. 
50 Uo. 
51 Kriegsarchiv. Feldakten. AOK Op. Abt. 1917. Presse und vertrauliche Nachrichten 

Russland. Fase. 650. Nr. 361. 11. XII. 1917. 
52 ApMHfl H (J)AOT paóoieň H KpeCTbHHCKofi PoccHH. Ne 1. 4 AeKaőpH (21 HoHÖpa)» 1917 r. cTp. 1. 
53 ^oKyMeHTw BHenmeň IIOAHTHKH CCCP. TOM 1. MocKBa, 1957. CTp. 25. 
53 I. m. 28. o. 
55 K. Mammach: Das e rs ten Echo de r Grossen sozial is t ischen Oktober revo lu t ion in der 

deu t schen Arbe i te rk lasse im November 1917. Zeitschrif t für Geschichtswissenschaf t . 1957. 
Heft 5.; W. G. Brjunin: Der ers te Wiederhol l in de r deu t schen Arbe i te rk lasse auf die Grosse 
Sozial is t ische Oktober revolu t ion und den Fr iedensvorsch lag de r Sowje t reg ie rung . Berl in, 

1957. 19—44. o. 
56 E. H. PyÔHHUiTefiH: KpymeHHe ABCTpo-BeHrepcKoS MoHapxHH. MocKsa, 1963. CTp. 209—211. 
57 Nemes Dezső: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a magyar forradalmi erők. 

Századok, 1957. 1—4. sz., 14—17. o. (E kérdés részletes tárgyalásitól eltekintek.) 
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is magyarázzak, amelyeken százezrek üdvözölték az oroszországi szocialista 
forradalmat és követelték a II. összoroszországi szovjet kongresszus dekré
tumában megfogalmazott annexió és hadisarc nélküli béke mielőbbi meg
kötését. 

Magyarországon már november 8-án publikálták a lapok a petrográdi 
felikelés hírét, a Népszava és a Pesti Hírlap teljes terjedelemben közölte a 
szovjet kormánynak a három hónapi tartamú fegyverszünet és a béke meg
kötésére irányuló javaslatát.58 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt ve
zetősége a tömeghangulat hatása alatt a maga programjának ismerte el a 
békedekrétumot, felszólította a magyar kormányt és a közös külügyminisz
tert, hogy fogadják el a fegyverszünetre vonatkozó szovjet javaslatot, s 
kezdjék meg a béketárgyalásokat.59 Tisza István pártja az imperialista béke 
kilátásai szempontjából kedvezőnek ítélte, ha Oroszországban minél nagyobb 
a zűrzavar és a felfordulás.00 

November 23-án Tisza, aki ekkor mint ezredes szolgált a hadseregben, 
interpellációt nyújtott be a képviselőháziba. Kívánatosnak tartotta, hogy a 
szovjet békejavaslatot a központi hatalmak olyan fogadtatásba részesítsék, 
.,amely erősíti a békepárti tényezők pozícióját az orosz birodalomban".61 

A volt miniszterelnök azt remélte, hogy a Népbiztosok Tanácsát előbb-
utóbb megdöntik, de célszerűnek tartotta legalább annyira elismerni, hogy 
tárgyalásokiba bocsátkozzanak a számára is aggodalmakat okozó forradalmi 
kormánnyal. A magyar uralkodó osztályok ingadozását ellensúlyozta a no
vember 25-én tartott nagygyűlés, amelyet mintegy 100 000 budapesti mun
kás részvételével az Iparcsarnoknál tartottak, Bokányi, a gyűlés szónoka, 
egyre radikálisabb hangot ütött meg, s felvetette a tanácsok megalakításá
nak szükségességét. A munkások általános sztrájkot követeltek és az orosz 
proletariátus példájának követését tartották célszerűnek. Forradalmi szel
lemű határozatukban többek között ez állt: „Budapestnek és környékének 
munkásai, s velük együtt Budapest egész népe testvéri üdvözletét küldi az 
orosz forradalmároknak, akik bátor szívvel, erős elmével és kemény kézzel 
vezetik ki az emberiséget a háború poklából. Mi mindannyian, akik itt össze
gyűltünk, s az egész dolgozó Magyarország, el vagyunk határozva arra, hogy 
az orosz forradalmárokat a béke megszerzésére irányuló hősi harcukban tá
mogatni fogjuk és. hogy minden erőnkkel küzdeni fogunk azért is, hogy 
egyik osztálynak a másik által való kizsákmányoltatása és egyik nemzetnek 
a másik által« való elnyomatása a mi országunkban is (megszűnjék!"62 

A nagygyűlés felszólította a Monarchia kormányát: ,, . . . fogadja el az 
orosz forradalmi kormány ajánlotta fegyverszünetet. . ."63 A továbbiakban 
a határozat magáévá tette a lenini békedekrétum főbb elveit, felszólította az 
osztrák—magyar kormányt, hogy mondjon le az orosz—lengyel területek 
annektálásáról és ne támogassa a német imperialistáknak Kurland és Liv-
land (Litvánia) megszerzésére irányuló terveit.64 Követelte a nagygyűlés, 
hogy se a Monarchia, se Németország kormánya ne használja fel az oro
szokkal kötött fegyverszünetet annexiós célokra, a háborúnak nyugaton és 
délen való továbbfolytatására. A munkások kifejezték meggyőződésüket, 
hogy ,,a béke megteremtésének nagy ügyét nem lehet csak a kormányokra 
rábízni. . ."65 A szociáldemokrata pártvezetőségben az a vélemény uralko-

58 Galántai József: Magyarország az első v i l ágháborúban . Budapes t , Gondolat . 1964. 
286. o. 

59 Népszava, 1917. november 11. 
60 Budapes t i Hír lap , 1917. n o v e m b e r 1. 
61 Képviselőházi Napló, 1917. n o v e m b e r 23. 
62 A Magyar Munkásmozga lom Tör t éne t ének Válogatot t D o k u m e n t u m a i , 1917 november— 

1919 márc ius . Budapes t , Szikra, 1956. 27. o. 
63 uo. 
64 U o . 
65 U o . 28. o. 
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dott, Jhogy ha a hatalom megragadása Oroszországban helyes — bár ebben 
a jobboldal kételkedett —, hasonló politika Magyarországon azonban elve
tendő.66 A .magyarországi és ausztriai sajtó kezdetben a németeknél liberá-
lisabban írhatott az oroszországi forradalmi eseményekről. A munkásmoz
galom radikalizálódásában, a forradalmi cselekvés oroszországi módszereinek 
átvételében, az opportunista elemek leleplezésében és nem utolsó sorban a 
hadsereg soraiban kifejtett forradalmi tevékenység tekintetében azonban 
fokozott szerephez jutottak a frontbarátkozásokban részt vett katonák és 
az egyes arcvonalkszakaszokon november folyamán imihd nagyobb tömeg
ben szervezetlenül hazatérő hadifoglyok, akik a forradalmi eseményeknek 
tanúi vagy részesei voltak. Az Osztrák—Magyar Monarchiában forradalmi 
helyzet'volt kialakulóban, s az oroszországi példa programot adott a há
borúval, a kapitalista és földesúri kizsákmányolással egyre határozottabban 
szembeszálló, munkás-, paraszt- és katonatömegek részére. 

Az osztrák—magyar Hadsereg-főparancsnokság számolt ezzel a veszéllyel, 
s a petrográdi fegyveres felkelés hírének vétele után másnap, 1917. novem
ber 8-án, Op. Geh. 694. szám alatt a következő rendeletet adta ki : 

,,A saját hadifoglyainknak Oroszországból való visszatérése az arcvonal
nak már több helyén megkezdődött és ez a legközelebbi időben fokozódni 
fog. 

Orosz tisztek az arcvonalon folytatott propaganda alkalmával olyképpen 
nyilatkoztak, hogy a mi hadifoglyaink forradalmi eszmékkel vannak telítve 
és visszatértük után részükről némi meglepetésben lesz részünk. 

Semmi esetre sincs kizárva, hogy az oroszok az ily foglyok visszatérését 
maguk is elősegítik, mivel ezek a forradalmi hangulat terjesztésére külö-
nősen alkalmasnak mutatkoznak. Ez a tevékenységük annál fokozottabb 
lesz, ha a mi részünkről az orosz propaganda keresztülvitelét megnehe
zítjük . .,"67 

A visszatérő hadifoglyokat elővigyázatosságból politikai megbízhatóságuk 
kipuhatolásáig a csapatoktól elkülönítették, s ha a volt hadifoglyok forra
dalmi propagandát fejtettek ki, a parancsnokságoknak azonnal jelenteniük 
kellett. 

A szocialista sajtót a katonai alakulatok körletéből kitiltották. Ausztriá
ban68 és Magyarországon69 a hadsereg soraiban legális úton szóban és röp
lapok segítségével a forradalmi szocialisták folytattak agitációt. Tevékeny
ségük arra irányult, hogy a munkástanácsok mellett elősegítsék a katona
tanácsok megalakulását is. Aktívan kivették részüket ebből a forradalmi 
tevékenységiből az Ausztria—Magyarország területén élő orosz bolsevik ha
difoglyok is.70 

A hadifoglyok forradalmi mozgalma Oroszországban egyre szorosabb, 
közvetlenebb kapcsolatba került a németországi, ausztriai és magyarországi 
tömegek harcával. A bolsevik sajtó, amely a hadifoglyok tájékoztatásának 
egyik eszköze volt, semleges forrásokra hivatkozva, vagy az arcvonalon át
csempészett lapokból értesülve híreket közölt a németországi, ausztriai és 

66 Galántai: i. un. 287 o. 
67 HIL. Első v i l ágháborús gyű j t emény . 3632. és. HM Ein. 1. o. 1918. 18.849. — -másolat. 

Idézve a honvéde lmi minisz ter 1918. j a n u á r 27-én kel t l e i r a t ában . 
68 Leopold Horník.: Die z i m m e r w a l d e r L inke u n d die L inks rad ika l en in Öster re ich . 

(Ein Bei t rag zur Geschichte der ös ter re ichischen Arbe i t e rbewegung im e r s t en Weltkrieg.) — 
Weg und Ziel. 1955. Nr. 9. 666. o. 

69 A Magya r Munkásmozga lom Tör t éne t ének Válogato t t D o k u m e n t u m a i . 5. köt . Szákra, 
Budapest , 1956. 47. o. 

70 HIL. HM. Ein. 15/a. osztály. 1918. l . t é te l . 542. a. sz. 1575. ik t . sz. ; V. Uraszov: Az oroöz 
fo r r ada lmárok segí tenek. Nagy idők t anú i emlékeznek . (1918—1919.) Kossuth Kiadó, Budapes t , 
1958. 33. o. 
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magyarországi politikai tüntetésekről,71 sztrájkokról, amelyek a hazai for
radalmi helyzet kialakulásának voltak fokmérői, s az oroszországi szocialista 
forradalom részére támogatást jelentettek. Ezeknek a híreknek szerepük 
volt abban is, hogy a hadifoglyoknak az a része, mely szimpatizált az orosz 
szocialista forradalommal, a határozott cselekvés, az oroszországi munkások 
és parasztok harca fegyveres támogatásának útjára lépett. 

A fegyverszüneti tárgyalások alatt ennek a kölcsönhatásnak a jelentősége 
tovább növekedett s a központi hatalmak kormányait, hadvezetőségét radi
kálisabb ellenintézkedésekre késztette. Ennek egyik módja a szovjet javas
latok gyors, bár tartalmát illetően az annexió és hadisarc nélküli béke elvé
nek formális elfogadása volt azzal a feltétellel, hogy ehhez az antanthatal
mak is maradéktalanul csatlakozni fognak. Ez a lépés még ekkor elhárította 
a halogatás esetén az elkerülhetetlen összeütközést a kormány és a szovjet 
kezdeményezést támogató tömegek között. 

A fegyverszüneti tárgyalások megkezdését a szovjet kormány javaslatára 
öt nappal elhalasztották,72 hogy az Oroszországgal szövetséges kormányokat 
mégegyszer felszólíthassák a fegyverszüneti tárgyalásokon való részvételére. 
November 28 (15)-án a Népbiztosok Tanácsa felhívást intézett minden had
viselő ország népéhez és kormányához,73 hogy a hivatali és diplomáciai ki
búvókat félretéve csatlakozzanak az azonnali fegyverszünet és az általános 
béke megkötését célzó tárgyalásokhoz. Ellenkező esetben az orosz nép és 
hadserege arra kényszerülne, hogy december 13 (l)-ám egyedül kezdje meg 
a németekkel a tárgyalásokat. Ha csak különbékekötésre kerül sor, a fele
lősség teljes mértékben a szövetségeséket fogja terhelni.74 A szovjet kor
mány felhívására csak a központi hatalmak válaszoltak. A német kancellár 
november 29 (16)-én a Reichstagban mondott beszédében fejtette ki kor
mányának tárgyalási készségét, Czernin, osztrák—'magyar külügyminiszter 
rádiótáviratban fogadta el a szovjet javaslatot, amelyet megfelelő tárgya
lási .alapnak tekintett.75 Az osztrák—magyar kormány kifejezte tárgyalási 
készségét. Hajlandó volt képviselőit elküldeni az azonnali fegyverszünet és 
az általános béke megkötésére irányuló tárgyalásokra. > 

A Monarchiának a németeknél hajlékonyabb álláspontja, amelyre magát 
Czemint is a válságos gazdasági és katonai helyzet és a tömegtüntetések 
késztették, kedvező fogadtatásban részesült Szovjet-Oroszországban, s 1913 
februárjáig Ausztria—Magyarországot a sajtó is olyan színben tüntette fel, 
mint amelyik állam jobban hajlik az annexió és hadisarc nélküli béke meg
kötésére.76 

Czernin azonban nem kívánt tovább lépni a lenini béketerv teljes elis
merésének útján, s számításba véve a békedekrétum teljes szövegének köz
lése után kibontakozó tömegmozgalmat, a Népbiztosok Tanácsa november 
28 (15)-án kelt rádiófelhívásának szövegét már nem tartotta célszerűnek a 

71 Állításomat több központi és vidéki Lap átnézésére alapozom. A részletezéstől azon
ban ezúttal eltekiintek. A Nemzetközi Szocialista 1. száma címoldalon iközölte a bécsi 
ArbeiterzeituTig-ra hivatkozva a bundapesti munkások béketüntetéséről szóló hírt. Nemzet

közi Szocialista, Pétervár, 1917. december 14. (27). 1. évf. 1 sz. — 1. o. — „Béketüntetések 
otthon." 

"2 HIL. Első világháborús gyűjtemény. AOK 1917. 1/2,110. cs. AOK Op. Abt. Nr. 47.037/28. — 
Német nyelvű másolat. ^ 

73 ^OKyMeHTM BHeUlHeň noAHTHKH C C C P . TOM 1. MocKBa . 1 9 5 7 . CTp. 2 8 30 . 
74 U o . , — 
75 HaeecTHH. >ft 2 2 9 . 18 H o a 6 p n ( 1 AeKa6pn) 1 9 1 7 r . ApMHH H <J)AOT p a ö o n e ß H KpecTbjmcKoii P O C C H H N S 1 . 

4 a e K a ö p a 1917 r . 
Czernin 1917. november 29-én kelt rádiótáviratának másolata: (HIL. Első világháborús 

gyűjteménye AOK 1,2.10. cs. 1917. november Op. Geh. Nr. 458.) 
76 A szovjet katonasajtóban Ausztria—Magyarország iránt határozott szimpátia nyilvánult 

meg, amikor az Amerikai Egyesült Államok formálisan is hadat üzent a Monarchiának. 
A hadsereg hivatalos lapja leleplezi az amerikai imperialista körökének a demokratikus 
csomagolásban terjesztett bekeszolamaival tójesen ellentétes lépését, amely a háború to

vábbfolytatására irányult. (ApMHfl H $AOT pa6oieň H KpecTbHHCKoH POCCHH. N° 5. 25 Hoa6pa 1917 r. cTp. 2. 
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sajtóban közölni. A kormányra gyakorolt újabb tömegnyomás elkerülése 
végett csak azt javasolta, hogy rövid tudósítás jelenjen meg, kizárólag a 
tárgyalások helyének kijelöléséről.77 Az osztrák—magyar sajtó kezdeti libe
ralizmusa fokozatosan megszűnt, a cenzúra az oroszországi forradalmi ese
ményekről szóló tudósításókat jobban megszűrte. Ily módon a frontkatonák 
és az ország dolgozói egyoldalú tájékoztatást kaptak, ám ugyanekkor növe
kedett az illegális forradalmi sajtó, az arcvonalon terjesztett, nagyrészt 
internacionalista hadifoglyok által írt, vagy fordított röplapok, újságok sze
repe. Ennék jelentőségét 1917 november végén az összoroszországi Központi 
Végrehajtó Bizottság is felismerte és elhatározta, hogy a fronton levő német 
és osztrák—magyar katonák tájékoztatása céljából78 egy német nyelvű lapot 
ad ki. 

A birodalmi németek az összes hadifoglyok 1/10 részét sem tették ki 
Oroszországban. Azok közül, akik régebben a szociáldemokrata pártnak 
Németországban is tagjai voltak, viszonylag nem olyan sokan 'csatlakoztak 
a forradalom első napjaiban a bolsevikokhoz. Jelentős részük semleges állás
pontot foglalt el. Akadtak olyanok is, akik ellenségesen viszonyultak az 
oroszországi szocialista forradalomhoz.79 Ezért a németül beszélő magyar 
hadifoglyokat, akik nagyobb számban és arányban csatlakoztak a bolsevi
kokhoz, elsősorban a német nyelvű internacionalista propaganda szervezé
sébe vonták be,80 mivel Petrográdhoz és Minkszhez legközelebb a német csa
patok álltak, s az egyik legdöntőbb feladat a németországi forradalom elő
segítése volt. Az első német nyelvű internacionalista lap első száma 1917. 
december 19 (6)-én „Die Fackel"81 cím alatt jelent meg. Hasábjain közölték 
a szovjet kormány által kibocsátott dokumentumokat, az ékkor közzétett 
titkos szerződéseket, tudósításokat és cikkeket az orosz hadsereg demokra
tizálódásáról, az ekkor megindult fegyverszüneti tárgyalásokról, az orosz
országi forradalmi harcokról és a központi hatalmak hátországában kibon
takozó forradalmi mozgalmakról. A párt ebben az időben hívta Tomszkból 
Petrográdba Kun Bélát, akinek neve az októberi forradalom előtt a szibé
riai bolsevik sajtóban megjelent cikkei révén már elég ismert volt. Kun 
Bélának a „Die Fackel" szerkesztésében elévülhetetlen érdemei vannak. 
Visszaemlékezve erre a tevékenységére megemlíti, hogy az újság cikkeit 
néha teljes egészében ő írta.82 A német hadvezetőség részére komoly fej
törést okozott a „Die Fackel" terjedésének megakadályozása. A parancs
nokok kérlelhetetlenül elkobozták a lapot, de ez csak növelte a katonák 
érdeklődését, amely olyan nagyfokú volt, hogy éjjé1!, amikor a tisztek az 
első állásokat nem ellenőrizték, a német katonák átmentek az orosz állá
sokba, hogy zsebeiket a „Die Fackel" című lappal megtömjék.83 

A fegyverszüneti tárgyalások a központi hatalmak és Oroszország kép
viselői között 1917. december 3-án (november 20.) indultak meg Breszt-
Litovszfcbán. A szovjet delegáció tárgyalási alapul a II. összoroszországi 

77 Staatsarchiv. Ministerium des Äussern. Politisches Archiv. Krieg 25.;t. Karton rot. 956. 
36—40. fol. — OL. Filintár W. 219. doh. 

78 ripoToKOAbi aaceaaHHH BLJHK 2-ro C03MBa. MocKBa. 1918. CTp. 51. 
79 Jaques Sadoul: Notes isur La revolution bolchevique octobre 1917—juiĽet 1918. Paris, 

1919. 325. o. (A szerző az oroszországi francia katonai misszió tagja volt. A forradalom után, 
1918 elején a bolsevikokhoz csatlakozott s a Kančia Kommunista Párt egyik alapító tagja lett.) 

8Q A magyar internacionalisták 1917 végi és 1918 eleji tevékenységére vonatkozó legérde
kesebb dokumentumok nagyobb részét az SZKP KB mellett működő Marxizmus—Leniniz
mus Intézet Központi Pártarchívuma, (17. fond, 11. leltár) az OK(b)P német szekciójának 
iratanyagában őrzi. 

81 Die Fackel. Organ der Russischen Revolutionären Arbeiter-, Soldaten- und Bauer
regierung. St. Petersburg, den 6. (191.) Dezember 1917. 

82 ,, . . . a magyar lapon kívül a Fackel (Fáklya) címen megjelenő német lap nagyobb 
részét is nekem kellett írnom." (Kun Béla: Emlékezés Szamuely Tiborra. — Szamuely 
Tibor: Riadó című cikkgyűjteményének előszava.) Kossuth Kiadó, Budapest, 1957. 17. o. 

83 Kr iegsarchiv . Fe ldak ten . K. u. K. 2. Qp. A r m e e k o m m a n d o . 514,1a. Fasc . 68—69. fol. Op.„ 
Nr. 440/5. — Távira t . 
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szovjet kongresszus békedekrétumát javasolta. Konkréten 6 'hónapi ifegyver-
szünetet, Rigának, a Moon-Sund-szigeteknek a német csapatoktól való kiürí
tését, az összes arcvonalakon a hadműveletek felfüggesztését és a nyugati 
arcvonalra irányuló erőátcsoportosítások megtiltását javasolta. Különösen az 
utóbbi érintette érzékenyen a német és osztrák—magyar hadvezetést. Lenin 
vállalta a tárgyalások időleges megszakadásának veszélyét is, de nem volt 
hajlandó megengedni, hogy a központi hatalmak a szovjet békekezdemé
nyezést katonai céljaik elérésére használják fel.84 Ezért december 7-én (no
vember 24.) csak 10 napra szóló fegyverszünetről történt megállapodás. 
A december 12-én (november 29.) megindult tárgyalás december 15 (2)-én 
egy 28 napig érvényes fegyverszüneti egyezmény megkötésiével végződött, 
amely a határidő lejárta után is automatikusan érvényben maradt addig, 
míg azt az ellenségeskedést felújítani szándékozó fél 7 nappal előbb fel nem 
mondja. Az egyezmény megtiltott — a szerződés aláírása előtt már elrendelt 
átcsoportosításokon kívül — minden csapatmozgást, a felszabaduló had osz
tályúiknak az olasz, illetve a francia arcvonalra való átdobását.85 

Az egyezmény IV. pontja külön foglalkozik a „szerződő felek népei kö
zötti baráti kapcsolatok" fejlesztésével, amely a szembenálló csapatok érint
kezésének szabályozására vonatkozik. Ebben a kérdésben a tárgyalásokon a 
német és szovjet küldöttek között86 éles vita alakult ki. Hoffmann tábornok 
a hírek és az újságok cseréjének kategorikus megtiltásához ragaszkodott.8' 
Nem rajta múlott, hogy végül is a már kialakult barátkozásokat az egyez
mény a következőképpen szabályozta: „...hozzávetőlegesen minden orosz 
hadosztály arcvonalának két vagy három pontján meg kell szervezni az 
érintkezést, s ezeket a pontokat a hadosztály törzseinek, illetőleg bizottsá
gainak megegyezése alapján kell megállapítani a semleges zónában a de
markációs vonalak között. Ezeket a pontokat fehér zászlókkal kell meg
jelölni. Az érintkezés csak a nappali órákban, napfelkeltétől naplementéig 
engedélyezhető. Az érintkezésre kijelölt helyeken, minden adott pillanatban 
az abban résztvevő személyek száma egyik részről sem haladhatja meg a 
25 főt. Fegyvert viselni az egymással való érintkezés alatt tilos. Azoknak, 
akik az érintkezésben részt vesznek, joguk van kölcsönösen újságokat és 
folyóiratokat88 kicserélni egymással, úgyszintén le nem ragasztott leveleket 
is azoknak rendeltetési helyükre való juttatása céljából. Ezenkívül az érint
kezésben résztvevők jogot kapnak arra, hogy közszükségleti cikkekkel ke
reskedjenek és azokat egymás között kicseréljék."89 

A Népbiztosok Tanácsa nagy jelentőséget tulajdonított a katonák barát-
kozásának, megbízásából Krilenko zászlós, legfelsőbb főparancsnok külön 

84 Lenin: Művei. 26. köt. 356. o. 
85 S taa t sa rch iv . Minis ter ium des Äussern . Pol i t isches Archiv. I. Krieg 25/t. Kar ton rot. 

957. 92—99. fol. (S tenogramm. Si tzung a m Fer i tag, den 14. Dezember 1917. vorm. 9 Uhr.) 
86 Lenin k o m o l y je lentőséget \tulajdonitott a nyuga t i a rcvona l ra tö r ténő á tcsoportosí tások 

megakadályozásainak, mivel a n é m e t imper ia l i s ta k ö r ö k hadásza t i e lképzeléseinek meg
h iús í t ásá ra tö rekede t t . Ez az állásfoglalás szerves részét képez te a bo l sev ikoknak az im
per ia l is ta háborúva l • kapcso la tos következe tes elvi po l i t i kának és összefüggött azzal a törek
véssel, hogy — b á r Anglia, Franc iaország , Egyesül t Ál lamok, Olaszország 'képviselői nem 
ve t t ek rész t a meg indu l t fegyverszünet i t á rgya l á sokon — a szovjelt-orasz delegáció a szövet
ségesek kato.nai é rdekei t is f igyelembe vegye. Amikor a n é m e t e k nem -akarták elfogadni 
a csapa tok á t c sopor tos í t á sának t i l a lmára vona tkozó szovjet javas la to t , a szovjet k o r m á n y 
ideiglenesen megszakí to t ta a fegyverszünet i t á rgya lásoka t . 

, ,Amikor a n é m e t e k a r r a a köve te l éünkre , hogy ne dob j anak át c sapa toka t a nyuga t i 
és az olasz f rontra , k i t é rő válasz t a d t a k — je lente t te ki Lenin —, m i fé lbeszakí to t tuk a 
t á rgya l á soka t és c sak b izonyos i dő e lmúl táva l k e z d t ü k meg új ra . Es a m i k o r mi ezt nyí l tan 
közöl jük az egész világgal, egyet len néme t m u n k á s sem lesz, ak i n e tudná , hogy a béke 

t á rgya lá sok n e m a mi h ibánkbó l s zakad tak m e g . " (Lenin Művei . 26. kötet , Budapes t , 
Szikra, 1952. 356. O.) 

87 Lásd : 85. sz. jegyzet. 95. fol. 
88 Kiemelés tőíem. — J. A. 
89 Szovjetunió a Nagy Október i Szocialista Fo r r ada lom, ia po lgá rhábo rú és az új jáépí tés 

időszakában , 1917—1926. (Válogatot t d o k u m e n t u m o k . ) Olvasókönyv a Szovjetunió tö r téne te 
t anu lmányozásához , III/ l . köt . Tankönyvk iadó , Budapes t , 1961. 200. o. 
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táviratban szólította fel az ezred- és hadosztály-bizottságokat a fegyverszü
net szigorú betartására s egyben hangsúlyozta: ,, . . . a barátkozás forra
dalmi barcunk egyik leghatásosabb eszköze, tehát nem hiába fél annyira 
tőle az ellenfél. Helyezzétek a barátkozást a nemzetközi barátkozás helyes 
szocialista propagandájának az alapjára, gyújtsatok la barátkozásokon ke
resztül forradalmi tüzet az ellenfél háborútól elkínzott katonáiba, de szi
gorúan tartsátok be a szerződés feltételeit. . . azt, aki megsérti, azonnal 
helyben forradalmi törvényszék elé kell állítani!"90 

A román fronton a politikai erőviszonyok kedvezőtlenebbek voltak. Sem 
a front parancsnoka, Scserbacsev tábornok, sem a román vezérkar nem 
ismerte el a Népbiztosok Tanácsát. Az antantmegbízottak tanácsára, akik a 
Román Front erőit a szovjethatalom ellen tervezték felhasználni. Scserbacsev 
tábornok és a román csapatok parancsnoka fegyverszünetet kért. Az egyez
ményt a központi hatalmak megbízottaival 1917. december 9-én írtaik alá 
Focsanibam.91 Az egyezmény megtiltotta a barátkozásokat, de az orosz ezre
dek néhány hét múltán bekövetkezett kivonásukig nem szakították rnegiaz 
osztrák—magyar és német csapatokkal a kialakult jó viszonyt, még az. ellen
forradalmi tisztek befolyása alatt álló orosz csapatok sem tanúsítottak min
den esetben ellenséges magatartást. 

Az arcvonalból főleg a harcképesebb német hadosztályokat vonták ki, 
az osztrák—magyar csapatok létszáma nem csökkent olyan mértékben, mint 
a német, s ezért a német erőket osztrák—.magyar zászlóaljak, ezredek vál
tották fel. Tekintettel arra, hogy a barátkozásokon az orosz forradalmár 
katonák meg tudták magukat értetni az ellenfél szláv és német anyanyelvű 
embereivel, s ebben a német nyelvű röplapoknak, újságoknak is nagy sze
repük volt, az első állásban levő erőket trahomás, csökkenthárcértékű ma
gyar zászlóaljakkal váltották fel.02 Több parancsot adtak iki a tömeges ba-
rátkozások meggátlására s ezzel összefüggésben a csapatok fegyelmének 
fenntartására. Míg 1917 tavaszán a hadosztály, majd ezt követően az ezred 
szervezett külön propaganda osztagokat a barátkozni szándékozó orosz kato
nákkal váló érintkezés céljából, 1917 december elején már elrendelték, hogy 
minden században hírszerző osztagot vkell felállítani. A 74. honvéd gyalog
hadosztály parancsnoksága Na. 514/1917. december 10-̂ én kelt parancsában 
intézkedett a századok nírszerző osztagainak felállításáról: ,,A hírszerző 
osztag a század leginteligensebb tisztje, a legénység pedig lehetőleg tiszta 
magyar legyen, aki más nyelvet nem beszél. Mindenesetre jó megjelenésű, 
kemény és teljesen megbízható katonák és altisztek legyenek . . ."93 Komi
kus a parancsban az, hogy a hírszerző osztag összetételét úgy alakítják ki, 
hogy a beosztottak a lehető legkevesebbet tudjanak meg az ellenfélről. 
A valóságban ez a forradalmi propaganda elhárításának egyik módja volt 
— de nem sokáig. 

Még két hét sem múlt el s a bekötött szemű és bedugott fülű magyar 
„hírszerzők" is megértették a szembenlevő állás orosz 'katonáinak szavát. 
Segített ebben az orosz munkás- és földműves kormány magyar lapja, a 
Kun Déla szerkesztésében megjelenő Nemzetközi Szocialista, melynek eíso 
száma 1917. december 27 (14)-én jelent meg Pétervárott.94 A lap számait 
ingyen terjesztették — a címlapon olvasható megfogalmazás szerint — a 

90 Központi Állami Had tö r t éne lmi Levél tár . Moszkva. 94/sz. fond, 1. leltár, 30. ö. e.' 41— 
4 3 . l a p . C. M. Maüopoa: B o p b ö a COBCTCKOH POCCHH 3a Bbixofl H3 HMnepHaAHCTHnecKoS B O Ü H M . MocKBa. 1957 . 

CTD. 122. 
91 Österre ich—Ungarns le tz te r Krieg. 1914—1918. VI. köt . 736. o. 
92 József főherceg: i. m. 636—637. o. 
93 HIL. Első v i l ágháborús gyű j temény . 1607. es. 74. honv. gy. ho. Oro-sz front. Na. 514/1917. 

fol. n. 
94 Nemzetközi Szocialista. Pé te rvá r , 1917. december 14. (27), 1. sz. 4. o. (A l a p n a k eddigi 

i smere te ink szer int ez a z .első pé ldánya — melye t Kun Józsefi t á r t fel —, csak a bécsi 
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„magyar katonatestvérek" között. Rendeltetési (helyére való eljuttatásában 
jelentős szerepük volt az arcvonalon keresztül nagy 'tömegben hazatérő hadi
foglyoknak. Perográdról, Moszkvából és más városokból hadifogoly-agitáto
rokat küldtek ki, akik az orosz hadseregek forradalmi bizottságai mellett 
fejtették ki tevékenységüket.93 Az elv az volt, hogy olyan agitátorokat küld
jenek 'ki, iakik a szembenálló osztrák—magyar és német katonák nyelvét 
bírják.9'3 A kiküldött agitátor kettős alárendeltségbe került, tevékenységé
ről be kellett számolnia az orosz hadseregbizottságoknak és a Külügyi Nép
biztosságnak. Jelentéseiben külön ki kellett térnie a német és osztrák— 
magyar csapatok erkölcsi állapotára és harcértékére is.97 Az így nyert 
értesülések eljutottak Leninhez, s alapul szolgáltak a szovjet kormány 
breszt-litovszki béketárgyalásokon követett politikai vonalának kialakításá
hoz. Lenin nagy jelentőséget tulajdonított a keleti arcvonalon levő német és 
osztrák—magyar erők harcértéke ismeretének, s az 1917 végén megnyílt 
hadsereg kongresszusra érkező küldöttektől, hazatérő orosz hadifoglyoktól 
és más forrásokból sikerült megállapítania, hogy a német hadseregben foko
zottabban jelentkezik ugyan a háborús fáradtság, de a hadosztályok fegyel
müket és harcértéküket még megőrizték.98 

Az orosz hadseregben azonban más volt a helyzet. A front ellátásának 
nehézségei és a katonatömegek háborús kimerültsége következtében a régi 
hadsereg harcértéke még a Kerenszkij-kormány uralma alatt rohamosan 
csökkent. A forradalom győzelme után Lenin elgondolása alapján, a burzsoá 
államgépezet oly lényeges szervét, mint a hadsereget a folyó háborúra való 
tekintettel csak az ellenforradalmi vezetés szétzúzásával és a demokratizálás 
útján lehetett bizonyos ideig az állásban tartani és állományának forrada
lomhoz hű elemeire támaszkodva megvalósítani a bolsevikoknak a dolgozó 
nép általános felfegyverzésére irányuló célkitűzését, a szovjet milícia meg
teremtését. 

Lenin a régi burzsoá hadsereg szétzúzásának marxista tételét a háborús 
körülmények között alkalmazta Oroszországban, s a szovjet állam védel
mének és biztonságának érdekéből indult ki. A szovjet kormány és a párt 
a hadsereg demokratizálására irányuló intézkedéseivel meg akarta akadá
lyozni a csapatok ellenforradalmi célokra való felhasználását, a katonák, 
tisztek és tábornokok közül kiválasztotta azokat, akiket a front tartására és 
a szovjet katonai szervezet kiépítésére fel lehetett használni, ugyanakkor 
megkezdte az idősebb korosztályok leszerelését, a 20 évesek behívását pedig 
leállította. Nagy katonatömegek tértek vissza a termelőmunkához s vitték 
a forradalmi szellemet a hadseregből falura. A frontot azonban a parancs 
alapján leszerelőknek több mint kétszerese hagyta ott. A forradalmi közpon
tokhoz legközelebb levő Északi és Nyugati Front állománya 1917. október 
14 (l)-e és december 29 (16)-a között 26%-kal csökkent, amikor november 23 
(10)-e után a katonáknak mindössze 11%-át szerelték le.99 Hasonló volt a 
helyzet a Délnyugati és a Román Front viszonylatában is. A különbséget a 
megnövekedett dezertálás tette ki, gyakoribbá váltak a parancsmegtaga-
dások, egész egységek hagyták ott önkényesen a frontot. 

Ilyen körülmények között született meg az az elhatározás, hogy az oszt
rák—német front megtartása céljából önkéntes alapon a forradalmat tá
mogató katonákból és tisztékből az állásokban és a hadtápterületen létre
hozzák a Népi Gárdát. 

95 Kriegsarchiv . P r ä s . K. u. K. Kr iegsmin is te r ium 10,'Kgf. Abt, Nr. 42.384. 2. fol . 
H3necTHH. Ns 23. 12-ro (peBpaAH 1918 r. 

96 U o . 
97 Uo. (Lásd a 110. sz . jegyzetet .) 
98 K. A. Cejie3Hea: EoAbineBHCTCKaa arHTaijHH H peBoAK>u,HOHHoe aBHmeHHe B repMaHCKoň apMHH Ha BocTcm-

HOM CDpoHTe B 1 9 1 8 r . ( B C 6 . CTaTbeň) — H o a ö p b c K a » peBOAiogHH B TepMaHHH. M O C K B S . 1 9 6 0 . CTp. 2 7 8 . 
99 C. M, KAHUKUÜ: H a aaujHTe O K T H Ô P H . H 3 A . « H a y n a » . M o c K a a . 1 9 6 5 . CTp. 7 9 . 
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1917 végén és 1918 elején a béketárgyalások alatt növekedett a központi 
hatalmak reguláris csapatai támadásának, intervenciójának a veszélye. 
A fronton az önkéntes Népi Gárda szervezése nem hozta meg iá kívánt ered
ményt, s felmerült a milícia elvéről való időleges lemondás és a szovjet 
állandó hadsereg szervezésére való áttérés szükségessége. A szervezés fő 
területe azonban ezentúl már nem a front, hanem a hátország lett. 

A régi hadsereg alakulatainak leszerelése tovább folyt, 1917 végétől az 
arcvonal tartása szempontjából már kevésbé lehetett rájuk számítani. 

„Az orosz államszervezet beteg része ez — mondotta Lenin a régi had
sereg 1917. végi és 1918. eleji állapotára utalva az OK(b)P VII. rendkívüli 
kongresszusán —, amely nem tudja tovább viselni .ennek a háborúnak a 
terhét. Minél hamarabb leszereljük, minél hamarább szívódik fel a szerve
zetnek még nem annyira beteg részei között, annál hamarabb állhat majd 
készen az ország újabb nehéz megpróbáltatásokra. Ez volt az, 'amit mind
nyájan éreztünk, amikor egyhangúlag, a legkisebb tiltakozás nélkül elfo
gadtuk ezt a külső események szemszögéből nézve esztelen határozatot a 
hadsereg leszereléséről."100 Annak arányában, ahogy ritkultak az orosz csa
patok az arcvonalon, váltak egyre kedvezőtlenebbekké az erőviszonyok a 
németekkel szemben, s ennek következtében nőtt a központi hatalmak csa
patai körében végzett forradalmi propaganda és szervezés jelentősége. Üj 
alapokon álló szocialista hadsereg szervezéséhez kellett kezdeni, de miután 
a reális katonai erő hiányzott, a Vörös Hadsereg szervezése csak 1918 január
jának közepén indult meg, a fiatal szovjethatalomnak pillanatnyilag két vé
dekezési eszköze került előtérbe: az első, a szembenálló fél csapatai sorában, 
hátországában érlelődő forradalmi niozgalom messzemenő támogatása s en
nek a hadifoglyok segítségével folytatott propaganda útján történő meg
gyorsítása; második, a diplomácia eszközeinek igénybevétele, lavírozás a 
béketárgyalásokon, a központi hatalmak és az antant s az említett katonai 
szövetségeken belüli ellentmondások maximális felhasználása.101 

A Népbiztosok Tanácsa felhívással fordult a német katonákhoz,102 melyet 
Lenin is aláírt. A felhívást többmilliós példányban terjesztették az arcvo
nalon, s szövegét a Nemzetközi Szocialista — első oldalon — magyar 
nyelven is közölte.103 A szovjet kormány közvetlenül a német katonatöme
gekhez fordult, kérte őket, támogassák az orosz forradalmat. Kezeskedett 
arról, ha a német csapatokat kivonják az arcvonalról, a szovjet erők nem 

'fogják azt a helyzetet támadásra felhasználni. 
Ezzel szemben az orosz hadsereg harcértékének csökkentésével fordított 

arányban növekedett a németek — s ha nem is azonos mértékben — a Mo
narchia imperialista köreinek agresszivitása. A Monarchia kormányköreinek 
állásfoglalását és viszonyát az orosz munkás-paraszt kormányhoz nyomon 
követhetjük Czernin közös külügyminiszter memoireja alapján is. November 
17-én egy barátjához írt levelében, amelyben vázolta a Monarchia súlyos 
katonai, gazdasági és politikai helyzetét, valamint azokat az okokat, amelyek 
hozzájárultak a fegyverszüneti és a béketárgyalások megkezdésére vonat
kozó elhatározáshoz, 'kifejtette, hogy az orosz bolseyizmust Európa vesze
delemnek tartja, s ha elegendő erő állna rendelkezésére egy „elviselhető" 

100 Lenin Művei. 27. köt. 83. o. 
101 Az eddig átnézett iratanyagból bizonyítható, hogy a Monarchia és Németország keleti 

politika j ában komoly ellentétek mutatkoztak. Az osztrák—magyar uralkodó körök hódító 
törekvéseikről ugyan nem mondtak le, de a Monarchia válságo.s helyzetét felismerve na
gyobb hajlandóságot mutattak a tárgyalásra és a szovjet kormánnyal való megegyezésre, 
mint a német kormány- és katonai körök. Ez a tény is természetesen módot adhatott 
a lavírozásra. 

102 Die Auswirkungen der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution auf Deutschland. 
Dokumente und Materialien. Herusg. von. Prof. dr. Leo Stern. Berlin, 1959. 128—129. o. 

103 Nemzetközi Szocialista. Pétervár, 1917. 1. sz. december 14 (27). l. o. 
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béke megkötéséhez és a „törvényes állapot" helyreállításához Oroszország
ban, nem tárgyalna a Népbiztosok Tanácsával, hanem Petrográdra masí
rozna, hogy ott „rendet teremtsen".104 „Ez az erő azonban nem áll rendel
kezésünkre — írja Czernin —, s mivel megmentésünk érdekében mielőbbi 
békére van szükségünk, és a békét nem nyerhetjük el, ha a németek nem 
jutnak el Párizsiba, Párizsba azonban csak úgy juthatnak el, ha az egész 
keleti frontot felszabadítjuk."105 A közös külügyminiszter az Oroszországgal 
való fegyverszüneti tárgyalások megítélését véve alapul, a külügyminisz
tériumban három irányzatot különböztetett meg: Az első nem veszi komo
lyan Lenint, s hatalmát tiszavirág életűnek tartja, a második ugyan nem ezt 
hiszi, azonban ellene van a forradalmárokkal való tárgyalásnak, a harmadik 
irányzat, amelyet Czernin szerint ő képvisel, tárgyalni akar, mégpedig minél 
rövidebb ideig marad Lenin a hatalmon, annál gyorsabban kíván vele meg
egyezni.106 

A fegyverszünet megkötése után Oroszországot és Ukrajnát kínálkozó 
prédának tekintve, szaporodtak a Petrográdra masírozás hívei, az osztrák— 
magyar Hadsereg-főparancsnokság megtette az ukrajnai támadó hadműve
letek előkészítésére irányuló lépéseket, bár a monarchiában uralkodó tömeg
hangulat nem engedte meg, hogy nyíltan ismertessék az ukrajnai interven
ció tervét. A magyar internacionalista hadifoglyok sajtója „Lehullott az 
álarc" című cikkben leplezte le a német annexiós terveket s egyben fel
hívta a magyar katonákat az orosz proletárf orradal om támogatására. 
,, . . . Proletárok, magyar katonák! — hangzik a felhívás. — Fel harcra, de 
azok ellen, akik meghossziabbítják még mindig ezt a háborút, a kormányok 
ellen, amelyeknek nem volt elég az embermilliók feláldozása. Ne dördüljön 
el többé egyetlen fegyver sem az orosz fronton! Ne legyetek hóhérai az 
orosz munkás forradalomnak! Egyetlen ezred se tűrje, hogy más frontra 
küldjék át! Ha az általános békét akarjátok, akkor adjatok módot a népek
nek észretérni. 

Éljen a nemzetközi munkás- és katonaforradalom!"107 

A hazatérő hadifoglyok propagandája, a fronton terjesztett internaciona
lista sajtó s a januári sztrájkhullám komoly fejtörést okozott a katonai pa
rancsnokságoknak. Megpróbáltak bizonyos ellenintézkedéseket foganatosi-
tani, hogy valamelyest is ellensúlyozzák az oroszországi forradalom hatását 
és elszigeteljék a forradalmi propagandát és szervező munkát kifejtő haza
tért hadifoglyok tevékenységét. A pozsonyi honvéd kerületi parancsnokság 
bizalmas utasításában elismeri, hogy az orosz fronton és a hazatérő hadi
foglyok útján végzett forradalmi felvilágosító munka jelentős eredmények
kel járt, bár ennek a hatása még nem terjedt ki az egész hadseregre. 
„ . . . ha ezek a forradalmi eszmék a katonák körében is befészkelődnek — 
mutat rá a pozsonyi honvéd kerületi parancsnokság 1918. február 14-én kelt 
bizalmas utasításában —, úgy a legkisebb lökés is elég arra, hogy olyan 
zűrzavaros állapotokat hozzanak létre, mint amilyenek — előttünk érthe
tetlenül — jelenleg az orosz hadseregben uralkodnak."108 

A fiatal szovjet köztársaság védelmének érdeke is megkövetelte, hogy az 
internacionalisták propaganda- és szervezőmunkájának súlypontja ekkor ne 
az oroszországi hadifogolytáborokra, hanem az arcvonalra essen. A „Die 
Fackel" és a „Nemzetközi Szocialista" című lapokat is főleg a fronton, a 

104 Ottokár Czernin: I m Wel tkr iege . Ber l in u n d Wien, 1919. 299. o. 
105 u o . 
100 u o . , 298. o. 
107 Nemzetköz i Szocialista, Pe t rograd , 1917. december 27. u t án . Kü lönk iadás . (Eddig té

vesen ezt a számot t a r t o t t á k a l a p első számának . ) 
108 HIL. HM. 1918. Ein. 2. oszt. 2. té te l . 4089. ailap.,sz., e rede t i sz. 2083/eln. 1918 
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fegyverben levő német és magyar katonák felvilágosítása céljából ad
ták ki.109 

1918. február 4-én ülést tartott a Külügyi Népbiztosság Agitációs Kollé
giuma,110 .amelyen részt vett többek között Kun Béla, Rudnyánszky Endre és 
a januárban megalakult „összoroszországi Hadifogoly Hivatal"111 elnöke, 
I. J. Uljanov. 

Az értekezlet napirendjén badifogoly-agitátordknak a német és osztrák— 
magyar frontra való kiküldése szerepelt, amely megfelelt a Lenin által meg
fogalmazott alábbi irányelvnek: „Ki kell fejleszteni és fokozni kell propa
gandista tevékenységünket általában, és a lövészárok-barátkozás megszer
vezését a fronton különösképpen. De hiba lenne, ha Oroszország szocialista 
kormányának taktikáját arra építenők, hogy megpróbáljuk meghatározni, 
bekövetkezik-e az európai, és főleg a német szocialista forradalom a követ
kező félévben (illetve hasonló rövid határidőn belül), vagy nem."112 

Lenin nagy jelentőséget tulajdonított a frontpropagandának, de szerepét 
nem értékelte túl, mint ezt a „baloldali" kommunisták és trockisták tették. 
Az utóbbiak a németországi és ausztria—magyarországi sztrájkokból és tün
tetésekből, valamint a hadseregben tapasztalható lázongásokból a forrada
lom azonnali kirobbanásának biztos jelét olvasták ki. Velük vitatkozva — 
az OK(b)P VI. rendkívüli kongresszusán zárt körben — az akkor hadititok
nak minősített beszámolójában Lenin rámutatott az októberi forradalom 
győzelmét elősegítő külső nemzetközi körülményekre. „Ismétlem — mondta 
—, hogy a magukat baloldaliaknak tartó fiatal 'barátaink közül igen sokan 
kezdtek megfeledkezni a legfontosabbról, mégpedig arról, miért tudtuk 
az októbert követő nagyszerű diadalmenet hetei és hónapjai folyamán olyan 
könnyen diadalt diadal után aratni. Pedig ez csak azért volt így, mert a 
sajátosan alakult nemzetközi konjuktúra ideiglenesen fedezett ibennünket 
az imperializmussal szemben. Az imperializmusnak más gondja volt. Nekünk 
úgy tűnt, hogy nekünk sem kell törődnünk az imperializmussal. Pedig az 
egyes imperialisták csak azért nem tudtak velünk törődni, mert a mai világ-
imperializmus hatalmas társadalmi-politikai és katonai erejét ebben az idő
ben az egymás közötti háború két csoportra osztotta. A háborúban résztvevő 
imperialista rablók hihetetlenül belegabalyodtak a háborúba, annyira, hogy 
életre-halálra folyó küzdelmükben egyik csoport sem tudott valamennyire is 
komoly erőket összpontosítani az orosz forradalom ellen. Éppen ilyen volt 
a helyzet októberben; forradalmunk — ez paradoxon, de igaz —, szerencsés 
pillanatban tört ki, amikor az imperialista országok nagy többségét hallatlan 
csapások sújtották, hisz emberek miihói pusztultak, amikor a háború hallat
lan nyomorúsággal gyötörte a népeket, amikor a háború negyedik évében 
a hadviselő országok zsákutcába jutottak, válaszúthoz értek, amikor objek
tíven felmerült a kérdés: tudnak-e még az ilyen állapotba sodort népek 
tovább harcolni? . . . a nemzetközi politikai és gazdasági viszonyoknak csakis 
ezt a pillanatát használhatta ki és használta ki forradalmunk, hogy véghez
vigye ragyogó diadalmenetét. . ,"113 

Lenin előbb idézett szavai világos feleletet adnak arra, milyen körűimé-

109 „Ezt a lapot. — az első forradalmi újság volt Oroszországban — elsősorban az oszt
rák—magyar frontokon való terjesztés céljára írtuk, de emellett a hadifoglyok között való 
agitációra is" (Kun Béla: Emlékezés Szamuely Tiborra. — Szamuely Tibor: Riadó. Buda
pest, Kossuth, 1957. 17. o.) 

110 HsBecTH». JVs 23. 12 (peBpaAH 1918 r Az Októberi Forradalom Központi Állami Archívuma. 
Moszkva, 1235. fond. 79. leltár, 15. őrzési egység, 18. lap. (I. "Uljanov géppel írt eredeti jelen
tése.) 

111 HB. yjibHHoe: OKTaöpbCKan peBOAiojjHH H BoeHHonAeHHbie. ripoAeTapcKaa peBOAioijHS, 1929. .Ni 7. 
CTp. 97—98. 

112 Lenin Művei. 28. köt. 460. o. — Egy szerencsétlen béke kérdésének történetéhez. 1918. 
január 7. 

113 Lenin Művei. 27. köt. Budapest, Szikra. 278—279. o. 
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nyék között élénkült meg a Kerenszki j-offenzíva kudarca után, 1917 novem
berében és decemberében a frontbarátkozás ismét, amikor a központokban 
és vidéken folytak a döntő harcok a hatalomért. A barátkozások — bár sa
játos módon a német és osztrák—magyar hadvezetés is elősegítette —, vég
eredményben a forradalmi harcát vívó oroszországi proletariátus és dolgozó 
parasztság hátát biztosították. Az orosz hadsereg tömeges leszerelésének 
megkezdése után a barátkozások a forradalmi propaganda szániára nyúj
tottak lehetőséget s katonai szempontból a forradalmi Oroszország védel
mét szolgálták, ugyanakkor meggyorsították a forradalmi erjedést Auszt
ria—'Magyarországon és Németországban. ' 

A szocialista forradalom ügyéért harcolni kész osztrák-magyar és német 
hadifoglyok bevonása ebbe a propagandába nem mondott ellent a ibékedek-
rétumiban megfogalmazott az államok békés egymás mellett éléséről szóló 
lenini elveknek. A békedekrétum programot adott, 1917 végén és 1918-ban 
nem volt béke, hanem javában folyt a háború, az orosz—német—osztrák— 
magyar fegyverszünet még nem jelentette a hadiállapot megszűnését. Sem 
a német, sem az osztrák—magyar hadvezetés nem mondott le az orosz csia-
-patok demoralizálására irányuló propagandáról és az orosz, ukrán, finn, lett, 
litván, balti-német, lengyel, grúz stb. ellenforradalmi erőknek különiböző 
formában való támogatásáról. 

Nem a bolsevikok kezdték meg a hadifoglyok szervezését és bevonását az 
ellenfél hátországának és csapatainak bomlasztása céljából, hanem ezen a 
téren már a háború kezdetén a hadviselő felek vezérkarai megtették az első, 
döntő lépéseket. A hatalom átvétele után a bolsevikoknak a tényekkel, a há
borúnak már kialakult harcmódjaival, eszközeivel kellett számolniuk. Még 
mielőtt hatalomra kerültek, megteremtették és erősítették kapcsolataikat 
más országok forradalmi mozgalmaival. Oroszországban már 1915-től kezdve 
a .proletár internacionalizmus elvei alapján szoros kapcsolat alakult ki a for
radalmi hadifoglyok és a bolsevikok között. A szovjethatalom győzelme után 
ez a kapcsolat már állami szinten is jelentkezett. A legmesszebbmenő támo-
gatást a bolsevikoktól azok a forradalmi csoportok — köztük hadifoglyok 
— élvezték, akik saját hazájukban az imperialista háborúnak polgárhábo
rúvá történő változtatását s a szocialista forradalmat tűzték ki célul. Az 
OK(b)P és a szovjet dolgozók ezt a támogatást nemcsak a proletár interna
cionalizmus elveihez való hűségtől indíttatva nyújtották, hanem az orosz
országi szocialista forradalom védelmének jól felfogott érdekében is. 

„Az Oroszországi Kommunista Párt, a szovjethatalom, nemcsak a nemzet
közi proletárszolidaritás ösztönétől vezéreltetve, de saját forradalmának 
nemzetközi jellegét és jelentőségét felismerve, nemcsak támogató kezet 
nyújtott a mindenfelől jelentkező forradalmi hadifogolyszervezeteknek, de 
központosította őket és minden igyekezetével oda hatott, hogy ezt az elemi 
erővel kitört mozgalmat megtöltse a bolsevizmus, a marxista kommunizmus 
forradalmi öntudatával"117' — írta 1921-ben Kun Béla. 

Nem utasította vissza a Népbiztosok Tanácsa a magyar forradalmár hadi
foglyok képviselőjének, egy régi ismert internacionalistának115 kérését, hogy 
a szovjet békefeltételek ismertetése céljából tegye lehetővé egy magyar 
nyelvű lap (megindítását. Ez a magyar internacionalista határozottan kije
lentette, hogy ha a Monarchia és Németország kormánya elutasító választ 
ad az internacionalista forradalmárok a hadifoglyokat csapatokba szervezik 

ll'< Vörös Újság. Moszkva, 1921. 11. sz. január 9. 
115 A Külügyi Népbiztosnak a Petrográdi Munkás- és Katanaküldöttek Szovjetjének 1917. 

december 19-én (6-án) elmondott beszámolójában nincs név feltüntetve, nem lehet meg
állapítani haltározott pontossággal, hogy Kun Béláról, vagy már régebben Petrográdon tar
tózkodó Rudnyániszíky Endréről van szó. Több érv szól Kun Béla me'lett, aki ekkor érkez
hetett Petrográdra. 
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s a szovjet kormány rendelkezésére 'bocsátják.116 Ez a gondolat és elhatá
rozás fejeződik ki a Nemzetközi Szocialista 1. száma vezércikkének záró
soraiban is: „Testvéreink a fronton és otthon, testvéreink a_fogságban! — 
hangzik a cikk. — Készüljetek fel a jövő nagyszerű munkájára, sorakozza
tok itt és ott az új néphadseregbe, a szociális szabad Magyarország minden 
proletárával testvérien együttműködő harcosai közé! Két nagy néphadsereg 
lesz ez: az, amely odahaza áll és az, amely a fogságból tér haza, a nagy 
leszámolásra ! "117 

Az idézett szavak termékeny talajra találtak és már 1918.. január 7-én 
József főherceg így összegezi naplójában az Oroszországból hazatérő hadi
foglyoktól szerzett értesüléseit: „Tömegesen visszatérő foglyaink azt beszé
lik, hogy Lenin az összes hadifoglyokat egy hadseregbe akarja összegyűjteni, 
mely az ellenforradalom ellen van hivatva küzdeni. Azt hiszik jó magyar
jaink, hogy ez a sereg keresztül fogja magát vágni és hazajön!"118 

Az összes hadifoglyok felfegyverzésének hírét túlzottnak kell tartanunk, 
viszont ezek az értesülések a Monarchia válságos élehniszerhelyzete, a mun
kásság, a parasztság és a nemzetiségek növekvő ellenállása, sztrájkjai, poli
tikai megmozdulásai mellett szerepet játszottak abban, hogy a breszt-h-
tovszki tárgyalásokon az osztrák—magyar megbízottak engedékenyebb ma
gatartást tanúsítottak. 

Az első világháború alatt a harcoló felek hadvezetése az előző háborúk
hoz viszonyítva fokozottabb mértékben alkalmazta az ellenfél katonái 
körében folytatott propaganda fegyverét, amelyet összekötött a harccselek
mények ideiglenes szüneteltetésével is. A központi hatalmaik ennek révén 
nagyobb erőket összpontosíthattak a francia és olasz arcvonalakra. 

A központi hatalmak imperialista körei kihasználtak a tevékenységüktől 
függetlenül kiéleződő oroszországi belső politikai harcokat, az imperialista 
háborút folytatni kívánó Kerenszkij-kormány ellen irányuló munkás:— 
paraszt és nemzetiségi mozgalmaikat. Hódító céljaik ellenkeztek a ibolsevi-
kok békeprogramjával, de pillanatnyi katonai és politikai érdekeiknek meg
felelően az annexió és hadisarc nélküli béke jelszavát — feltételékkel ugyan 
— ideiglenesen és formálisan magukévá tették azzal a céllal, hogy saját 
dolgozó tömegeik és a kevésbé felvilágosult oroszországi munkások és pa
rasztok előtt a béke híveiként tűnjenek fel, fokozzák e tömegek szemben
állását az orosz ideiglenes kormánnyal s növeljék az orosz frontkatonák 
törekvéseit a mielőbbi leszerelésre. 

A német és osztrák—magyar frontpropaganda az állásháború körülmé
nyei között bontakozott ki s ráépült a hadvezetőség által kölcsönösen üldö
zött 1914 végétől folyó katonabarátkozásokra. Az ellenfél katonáival pro
paganda céljából folytatott tárgyalásoktól a parancsnokságok a saját legény
ségüket igyekeztek távoltartani. 

Az októberi fegyveres felkelés Oroszországban akkor kezdődött el, ami
kor a spontán barátkozások az arcvonalon ismét felélénkültek, a harctevé
kenység néhány kivételtől eltekintve az egész keleti arcvonalon gyakorla
tilag szünetelt. A központi hatalmak a régi orosz 'hadsereg Zömének demo-
bizálásáig várakozó álláspontot foglaltak el, s csak az erőviszonyok szá
munkra kedvező megváltozása után léptek fel nyíltan iraiblaköveteléseikkel 
a breszt-litovszfci béketárgyalásokon. 

1918 elején, amikor a régi orosz hadsereg elvesztette harcképességét, s 
az új alapokon szerveződő Vörös Hadsereg létrehozásához éppenhogy hoz-

116 Die Fackel . St. Pe te r sburg , den 13 (26). Dazember 1917. No. 3. 
JL7 Nemzetközi Szocial ista. Pé te rvá r , 1917. 1. évf. 1. sz. d e c e m b e r 27 (14). 1. o. 
118 József főherceg: A v i lágháború , a m i l y e n n e k én l á t t am. V. köt . Budapes t , A Magyar 

T u d o m á n y o s Akadémia k i a d á s a , 1931. 843. o. 
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zálkezdtek, az arcvonalon szembenálló német és osztrák—magyar csapatok 
soraiban végzett forradalmi propaganda a fiatal szovjet állam védelmének 
egyik nem elhanyagolható hadászat i eszköze volt. Az így folytatott forra
dalmi p ropagandának a sikere — melyből az Oroszországban lévő osztrák— 
magyar és n é m e t hadifoglyok jelentős mér tékben kivet ték a részüket — 
elsősorban a németországi és ausztr ia—magyarországi belpolitikai helyzet
től, az osztályharc és a nemzetiségi mozgalmak fejlődésétől függött. Két
ségtelenül ez a forradalmi propaganda meggyorsí tot ta a német és az oszt
rák—magyar csapatok soraiban m á r eddig is tapaszta lható erjedést, komoly 
nehézségeket okozott a központi ha ta lmak kormánya i és hadvezetősége szá
mára , de 1918 februárjában a forradalmi propaganda egymagában nem 
volt elegendő a német és osztrák—magyar csapatok intervenciójának meg
akadályozásához. 

AHTAA ÏÏOAA 

nPOriArAHßA ABCTPO-BEHrEPCKOrO TAABHOrO KOMAHÄOBAHHH 
HA ŒPOHTE H POAb BOEHHOnAEHHblX-HHTEPHAUHOHAAHCTOB B 

EPATAHHHX COA£AT BO BPEMfl OKTHEPbCKOH PEBOAIOIJHH 

Pe3K»Me 

r iocAe BCTyriAeHHH C I H A B BoiÍHy ijeHTpaAbHbie AepJKaBW, H3XOAH H 3 Toro, MTO OC-

HOBHbie aMepHKaHCKHe BOeHHbie CHAW MOryT nOHBHTbCH Ha CjDpaHIiy3CKOM cppoHTe He 

paHbiue BecHbi 1 9 1 8 r., 6epyT 6oAee onpeAeAeHHbiň Kypc Ha 3aKAK>neHHe cenapaTHoro 
MHpa C PoCCHefi, MTOÖbl AHKBHAHpOBaB BOCTOHHWH (ppOHT, HMCTb B03MOJKHOCTb BCe CBOH 
ocHOBHbie CHAW CKOHijeHTpHpoBaTb Ha 3anaAe. O H H HaMepeBaAHCb AO npHŐblTHH Ha KOH-
THHeHT CBejKHX aMepHKaHCKHX CHA peUIHTb BOHHy C AHTaHTOH. 

9 T O H 3aflaMe OHH HOAHHHHIOT CBOK> nponaraHAy Ha cppoHTe, KOTopyio npoBOAHT cpeAH 
pyccKHx coAAaT BO BpeMH 6paTaHHH, HcnoAb3ya oŐMeH ra3eTa\iH H pa3HbiMH npoAyKTaMH, 
HTO npaKTHKOBaAOCb yíKe C 1 9 1 5 rOAa B yCAOBHHX n03HIJH0HH0H BOHHbl. 

AeHHH, pa3pa6aTbiBan CTpaTerHHecKHH nAaH BOOpyíKeHHoro BoccTaHHH, npHHHMaA BO 
BHHMaHHe peBOAIOlJHOHHblH nOA"beM B TepMaHHH H B AßCTpO-BeHrpHH, CBH3bIBaa C 3THM 
HOBoe oHíHBAeHHe ôpaTaHHH Ha (ppoHTe, a TaKJKe cBoeo6pa3ne npoTHBopeHHH Me»Ay BOK>-
KUIJHMH HMnepnaAHCTHHecKHMH rpynnnpoBKaMH. 

Flo Mepe npH3HaHHH BOHCKOBMMH nacTHMH CoBeTa HapoAHbix KoMHCcapOB, HanaAHCb 
neperoBopw c ijeAbio 3aKAK>neHHH MecTHbix nepeMHpHH, corAacHO yKa3aHHH BepxoBHoro 
rAaBHOKOMaHAyiomero H . B. KpwAeHKo. 

BoHCKa I^eHTpaAbHblX AepiKaB, CTOHIgHe CpaBHHTeAbHO ÔAH3KO K peBOAK)UHOHHWM 
iieHTpaM CoBeTCKoň POCCHH, npeACTaBAHAH HenocpeACTBeHHyio BoeHHyK) y r p 0 3 y AAH MO-
AOAOÍÍ CoBeTCKOH BAaCTH. H o B M H nOA"beM ÖpaTaHHH COAAaT npOTHBHHKa, peBOAKHJHOHHafl 
nponaraHAa cpeAH BOSCK aBCTpo-repMaHCKoro ÔAOKa, B KOTOpofi npHHHMaAH yiacTHe 6biB-
Lune BoeHHonAeHHbie-peBOAioiiHOHepbi, B TOM HHCAe BeAa KyH, 3pHO r i o o p H AP-, Haxo-
AHBuiHeca B P O C C H H , CAyíKHAH A^Ay 3aujHTw H noAAepJKKH noôeAHBuiefl paôoie-KpecTbHH-
cKofi BAacTH. ^ e K p e T o MHpe 6 W A nepeBeAëH Ha HeMeijKHÖ, BeHrepcKHH H AP- H3biKH, KO-
Topblň pacnpocTpaHHACH B OKonax cpeAH COAAaT aBCTpo-HeMeijKoro ÔAOKa. PCBOAIOIÏHOH-
Hbie ra3eTbľ. « / 1 H OaKeAb», «H3M3STKe3H CoijHaAHUJTa» H3AaBaAHCb c ijeAbio pacnpo-
CTpaHeHHH Ha (ppoHTe H B Aarepnx BoeHHonAeHHbix. 

r iocAe noôeAbi BoopyaseHHoro BoccTaHHH B ľleTporpaAe o noA^eMe ÖpaTaHHH CBHAC-
TeAbCTByeT, HanpHMep TOT <paKT, HTO ecAH B OKTHÔpe H 3 191 AHBH3HH pyccKoň apMHH 
98 BeAH neperoBopw c coAAaTaMH ijenTpaAbHbix AepjKaB, TO B Honôpe H 3 1 8 6 AHBH3HH 
y a í e 1 3 6 HMeAO APyHíeCTBeHHbie KOHTaKTbľC BOHCKaMH npOTHBHHKa. 

C (paKTH^ecKHM npeKpaujeHHeM BOeHHbix ACHCTBHH Ha pyccKo-aBCTpo-repMaHCKOM 
(ppoHTe HanaAocb CTHXHHHOC MaccoBoe B03Bpaiu,eHHe BoeHHonAeHHbix H3 POCCHH, nepeasHB-
uiHX coôbiTHH npoAeTapcKOÍi peBOAioijHH. 3 T H BOëHHOnAeHHbie, H3BeCTHaH MacTb KOTopwx 
npHHHMaAa ynacTHe Ha CTopoHe ôoAbiueBHKOB B 6 o p b 6 e 3a CBepjKeHHe 6ypaíoa3Ho-noMe-
UJHHbefi BAaCTH, npHHeCAH C COÔofi Ha pOAHHy ÔoraTblfl npaKTHHeCKHH OnbIT peBOAKJUHH. 
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А Н Т А Л Й О Ж А 

П Р О П А Г А Н Д А АВСТРО-ВЕНГЕРСКОГО ГЛАВНОГО К О М А Н Д О В А Н И Я 
Н А Ф Р О Н Т Е И РОЛЬ ВОЕННОПЛЕННЫХ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В 

Б Р А Т А Н И Я Х С О Л Д А Т ВО ВРЕМЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Резюме 

После вступления С Ш А в войну центральные державы, изходя из того, что ос
новные американские военные силы могут появиться на французском фронте не 
раньше весны 1918 г., берут более определённый курс на заключение сепаратного 
мира с Россией, чтобы ликвидировав восточный фронт, иметь возможность все свои 
основные силы сконцентрировать на западе. Они намеревались до прибытия на кон
тинент свежих американских сил решить войну с Антантой. 

Этой задаче они подчиняют свою пропаганду на фронте, которую проводят среди 
русских солдат во время братания, используя обмен газетами и разными продуктами, 
что практиковалось уже с 1915 года в условиях позиционной войны. 

Ленин, разрабатывая стратегический план вооруженного восстания, принимал во 
внимание революционный подъем в Германии и в Австро-Венгрии, связывая с этим 
новое оживление братания на фронте, а также своеобразие противоречий между вою
ющими империалистическими группировками. 

По мере признания войсковыми частями Совета Народных Комиссаров, начались 
переговоры с целью заключения местных перемирий, согласно указания верховного 
главнокомандующего Н. В. Крыленко. 

Войска центральных держав, стоящие сравнительно близко к революционным 
центрам Советской России, представляли непосредственную военную угрозу для мо
лодой Советской власти. Новый подъем братания солдат противника, революционная 
пропаганда среди войск австро-германского блока, в которой принимали участие быв
шие военнопленные-революционеры, в том числе Бела Кун, Эрно Поор и др., нахо-
дявшиеся в России, служили делу защиты и поддержки победившей рабоче-крестьян
ской власти. Декрет о мире был переведён на немецкий, венгерский и др. языки, ко
торой распространялся в окопах среди солдат австро-немецкого блока. Революцион
ные газеты: «Ди Факель», «Нэмзэткези Социалишта» издавались с целью распро
странения на фронте и в лагерях военнопленных. 

После победы вооруженного восстания в Петрограде о подъеме братания свиде
тельствует, например тот факт, что если в октябре из 191 дивизии русской армии 
98 вели переговоры с солдатами центральных держав, то в ноябре из 186 дивизий 
уже 136 имело дружественные контакты с войсками противника. 

С фактическим прекращением военных действий на русско-австро-германском 
фронте началось стихийное массовое возвращение военнопленных из России, пережив
ших события пролетарской революции. Эти военнопленные, известная часть которых 
принимала участие на стороне большевиков в борьбе за свержение буржоазно-поме-
щичьей власти, принесли с собой на родину богатый практический опыт революции. 



ANTAL JÖZSA 

DIE FRONTPROPAGANDA DER ÖSTERREICH—UNGARISCHEN 
HEERESLEITUNG UND DIE ROLLE DER KRIEGSGEFANGENEN

INTERNATIONALISTEN 
IN DEN VERBRÜDERUNGEN VÄHREND DER OKTOBERREVOLUTION 

Rezension 

Die Zentralmächte schlugen nach dem Eintritt der USA in den Krieg — heraus
gehend davon, dass das Gros der amerikanischen Streitkräfte früher als im 
Frühling des Jahres 1918 auf der franzőzischen Front nicht erscheinen kann — 
eine ausgesprochene Richtung auf den Sonderfrieden mit dem russischen Volk 
ein, damit sie die Ostfront liquidieren können und die Möglichkeit haben ihre 
Gesamtkräfte nach Westen zu konzentrieren. Noch vor der Ankunft des frischen 
Kontingentes der amerikanischen Kräfte wollten sie den Krieg mit der Entente 
entscheiden. 

Dieser Aufgabe ordneten sie ihre Frontpropaganda unter, weiche zwischen 
den russischen Soldaten während der Verbrüderungen ausgeübt wurde. Dazu 
benützten sie den Tausch von Zeitungen und Waren, was unter den Verhältnissen 
des Positionskampfes schon seit 1915 fortgesetzt wurde. 

Als Lenin den strategischen Plan des Waffenaufstandes ausgearbeitet hat, 
nahm er so den revolutionären Aufschwung in Deutschland und in Österreich— 
Ungarn in Betracht, gleichwie das neue Aufleben der Verbrüderung und die 
Eigentümlichkeit der Gegensätzen zwischen den kriegführenden imperialistischen 
Mächten. 

Dem entsprechened, wie die russischen Truppen den Sowjet der Volkskommis
säre anerkannt haben, fingen die örtlichen Verhandlungen laut der Anweisungen 
des Oberbefehlshabers N. W. Krilenko mit dem Ziel die Waffenstillstandsver
träge zu schliessen an. 

Die Truppen der Zentralmächte, welche zum revolutinären Zentrum Russ
lands verhältnismässig nahe standen, bedeuteten eine direkte militärische Gefahr 
der jungen Sowjetmacht. Der neue Aufschwung der Verbrüderung zwischen den 
in den Schützengräben einander gegenüberstehenden Soldaten; die unter den 
Soldaten des Österreich—deutschen Blockes fortgesetzte revolutionäre Propaganda, 
in welcher solche, in Russland als Kriegsgefangenen anwesende Revolutionäre, 
wie Béla Kun, Ernő Poor und andere teilgenommen haben, dienten auch zum 
Schutz und Unterstützung der siegreichen Macht der Arbeiter und Bauern. 

Das Dekret von dem Frieden wurde auf Deutsch und Ungarisch übersetzt und 
unter den Soldaten der Zentralmächte in den Schützengräben verbreitet. Die 
revolutionäre Zeitungen: „Die Fackel" und der „Nemzetközi Szocialista" wur
den mit dem Zweck der Verbreitung an der Front und in den Kriegsgefangenen
lagern herausgegeben. 

Von den Massen der nach dem Petrograder Waffenaufstand aufblühenden 
Verbrüderung zeugt die Tatsache, dass bis Oktober des Jahres 1917 von den an 
der Front gewesenen 191 Divisionen der russischen Armee nur 98 Divisionen 
mit den Soldaten der Zentralmächte in Unterhandlung getreten sind, standen 
im November von den 186 Divisionen schon 136 in freundschaftlicher Verbindung 
mit den feindlichen Truppen. 

Nach dem praktischen Abschluss der Operationen fing von Russland durch 
die rüssich—österreichisch—deutsche Front die massenhafte, unorganisierte 
Heimkehr jener Kriegsgefangenen an, die die Eriegnisse der Proietarrevolution 
miterlebt haben. 

Diese Kriegsgefangenen, deren gewisser Teil an der Seite der Bolschewisten 
in dem Umsturz der Gesellschaftsordnung der Bourgeoisie und der Grundherren 
teilgenommen hat, brachten reiche, praktische Erfahrungen der russischen Revo
lution in ihre Heimat mit. 
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