
A SZÁZADOK 1967. ÉVI 5. SZÁMÁRÓL 

A Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulójára — ez áll a folyó
irat borítóján. A szám valóban az októ
beri forradalom jegyében íródott. Nem
csak a tanulmányok és a kisebb közle
mények, hanem a történeti irodalom, a 
Folyóiratszemle, a Krónika, Bibliográ
fia is ennek szellemében lett összeállít
va. Amíg korábban a történeti iroda
lom a magyar és a nemzetközi történe
ti termésből minél szélesebb körben 
igyekszik a legfontosabb munkákat is
mertetni, addig e számban Palme Dutt-
nak az Internacionálé történetét tárgya
ló könyvéről, a Nagy Honvédő Háború 
történetének 3. és 4. kötetéről (Horváth 
Miklós, illetve ölvedi Ignác tollából), a 
szovjet történettudomány fejlődéséről 
készült összefoglalóról, Kun Béláné és 
Szamuely Tiborné visszaemlékezései
ről, valamint az 1945. évi földreformot 
elemző forráskiadványról olvashatunk 
recenziókat. A Folyóiratszemle ez alka
lommal a Voproszi Isztorii és a fonto-
sabb szovjet történettudományos folyó
iratok cikkeiről számol be, a Króniká
ban Józsa Antal kandidátusi disszertá
ciójának (Az internacionalisták katonai 
szerepe a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom oroszországi és ukrajnai 
harcaiban) vitáját találjuk, majd végül 
a folyóirat közli az októberi forradalom 
és a polgárháború magyarországi iro
dalmának válogatott bibliográfiáját. 

Nemes, Dezső Az októberi forradalom ' 
és Magyarország útja a szocializmus
hoz című tanulmánya, mintegy vezér
cikként a magyar munkásmozgalom és 
az ország történetében leglényegesebb
nek nevezhető, a szocialista forradal
makhoz vezető utak történetét vázolja. 
Visszatekint a századforduló utáni ma
gyar munkásmozgalomra, majd a 
NOSZF közvetlen hatását mutatja be. 

Ez azt jelentette, hogy mintegy lökést 
kaptak a mind forradalmibb hangulatú 
munkás megmozdulások, gyors fejlő
dés indult meg a mozgalom bal szár
nyán, s ez utóbbi sokban annak is kö
szönhető, hogy a Szovjetunióból haza
tért volt hadifoglyok aktívan bekapcso
lódtak a mozgalomban. A cikk vázolja 
a Tanácsköztársaság megteremtéséhez 
vezető forradalmi folyamat útját, majd 
áttekinti a két világháború közötti moz
galom történetét, a szocialista forrada
lom második győzelméig. Megállapítja, 
hogy a világháború alatt ismét a kom
munista párt volt az, amely a nemzeti 
demokratikus célkitűzések programját a 
nemzet elé terjesztette, majd kitér az 
antifasiszta-demokratikus harc egyes 
kérdéseire. Noha a két háború közötti 
időszakban a KMP-nek sok nehézséggel 
kellett megküzdenie, s tevékenységé
nek hatékonyságát gátolták a helytelen 
stratégiai és taktikai mozzanatok is, a 
Vörös Hadsereg harcai nyomán feJsza
baduló Magyarországon mégis a kom
munisták voltak, akik a demokratikus 
érzelmű tömegeket maguk mellé tud
ták állítani, s a szocialista forradalmat 
másodszor — az 1956-os ellenforrada-
után is visszavonhatatlanul — győze
lemre tudták vinni. 

Fedoszejev, a Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémiájának alelnöke, az 
IMEL igazgatója az októberi forrada
lom legfontosabb tanulságait összegezi. 
(A nagy október történelmi tapaszta
latainak nemzetközi jelentősége) Kifej
ti, hogy az 50. évfordulón végeredmény
ben az októberi forradalom tapasztala
tainak alkalmazási lehetőségeit kell fel
mérnünk. Ezek a tapasztalatok: a mun
kásosztály a többi osztállyal kötött szö
vetségében is megőrzi vezető helyét. 
Bebizonyosodott az is, hogy az elmara-
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dott népek forradalmi vezetőjének sze
repét a győztes szocialista forradalom 
országának proletariátusa is betöltheti. 
Hangsúlyozni kell, hogy a forradalom a 
béke jelszavával győzött. A cikk elemzi 
a forradalom különböző fomáinak vi
szonyát egymáshoz, valamint a fegyve
res módszerek helyét és jelentőségét. A 
burzsoá államokban, ahol megvan a 
forradalom győzelemrevitelének lehe
tősége, igen nagy jelentőséget kap ok
tóber tapasztalatainak a kispolgárság és 
a munkásság együttműködése kérdésé
ben történő hasznosítása. Mint az el
múlt évtizedek is mutatják, a Szovjet
unió a világforradalmi mozgalom fejlő
désére igen erős hatással van, s amíg a 
forradalom előtti Oroszország belső 
helyzete adta meg az októberi forrada
lom nemzetközi jelentőségét annak 
idején, az előbbi képezi ennek alap
ját ma. 

Hajdú Tibor A polgári demokrácia 
külpolitikája 1918—1919-ben című ta
nulmánya részlet a szerzőnek a polgári 
demokratikus forradalom történetéről 
készülő monográfiájából. Ezekben a hó
napokban — a háborús vereség, a tör
ténelmi Magyarország területe nagyré
szének elvesztése idején — a külpoliti
kának igen jelentős szerepe volt az or
szág történelmének alakulásában. A 
szerző széles forrásanyagra támaszkod
va (levéltári iratanyagok, visszaemléke
zések, nyugaton kiadott brusúrák, ta
nulmányok) bizonyítja, hogy miután 
elszalasztották a különbeké-tárgyalások 
utolsó lehetőségét, a magyar kormány
nak nem maradt más választása, mint 
elfogadni a békekonferencia feltételeit, 
hacsak nem akart szembekerülni az 
egész konferenciával. Ismerteti azokat 
a sikertelen tárgyalásokat, amelyeket a 
Károlyi- és a Berinkey-kormány foly
tatott a volt nemzetiségekkel és az im
perialista hatalmakkal, majd végül 
megvonja a polgári demokrácia külpo
litikájának mérlegét. Az antantállamok 
megnyerésére tett kísérletek kudarccal 
jártak, a kormányok elszigeteltsége 
1918 november—1919 március között 
alig csökkent. A kormányra jutott, volt 
ellenzéki pártok nem tudtak korábbi 
politikájukon a következetesség irányá
ban (antanttal megyegyezés, kiegyezés 
az elnyomott nemzetiségekkel) tovább
haladni. Noha 1919 januárjában és feb
ruárjában még az európai forradalmi 
mozgalmak nem buktak el (Németor
szág), a szociáldemokrácia inkább min

dent elkövetett a nemzeti követelések 
kielégítéséért, még a kommunisták ül
dözését is vállalta, ahelyett, hegy a 
„nincstelenek nemzetközi összefogásá
nak" a Duna-medencében meglevő le
hetőségére épített volna. Megbukott a 
magyar hadsereg létrehozásának kísér
lete is, s így a „népkormány" sorsa tel
jesen Párizstól függött. Ugyanakkor a 
kormány nem tudott mit kezdeni a tö
megek megmozdulásaival sem. A szer
ző rámutat e politika csődjének objek
tív alapjaira. 

Jemnitz János a februári és az októ
beri forradalom nyugateurópai vissz
hangját vizsgálja, illetve a munkáspár
tok viszonyulását a forradalmakhoz. 
(Az 1917. évi orosz forradalmak és az 
európai szocialista munkásmozgalom). 
A kérdést illetően a munkáspártok kö
zött lényegében két csoport állapítható 
meg. Másként reagáltak az antant- és 
másként a központi hatalmak munkás
pártjai. Amíg az antanthatalmaK szo
ciáldemokrata pártjai a februári forra
dalmat üdvözölték, s igyekeztek Orosz
országot háborúban tartani, addig 
ugyanezeknek az országoknak a balol
dali, forradalmi, illetve pacifista párt
jai a Pétervári Munkástanács békefel-
hívását is üdvözölték. A központi hatal
mak szociáldemokratái a különbéke 
mellett voltak, hogy nyugaton folytat
hassák a háborút. A baloldaliak itt is 
üdvözölték a változást. Lényegében 
ezek az álláspontok kitapinthatóaK az 
április—szeptember közötti időszakban 
és az októberi forradalom napjaiban 
is. Az antant- és a központi hatalmak 
országainak forradalmárai üdvözölték 
októbert, s megértették világtörténelmi 
jelentőségét, Angliában viszont a koráb
bi baloldali pacifista ellenzék elsősor
ban az ellenforradalom leverését üdvö
zölte, a proletárdiktatúra rendszerét 
azonban nem helyeselte. Hasonlóan fog
laltak állást a német Független Szocia
lista Párt tagjai is. Ezek, valamint a ra
dikális erők között foglalt helyet az 
osztrák pacifista ellenzék: Otto Bauer, 
Robert Danneberg, Rudolf Hilferding. 
A német szociálsoviniszták körében 
ugyanekkor ismét felmerült a különbé
ke megkötésének reménye. Az októberi 
forradalom hatása közvetett módon is 
érvényesült a nyugati munkásmozga
lomban: a nyugati kormányok ugyanis 
kénytelenek voltak békenyilatkozatokat 
tenni, és bizonyos szociális politikai 
reformokat meghirdetni. 
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A magyar és az orosz forradalmi erők 
kapcsolatának kérdésével két tanul
mány foglalkozik: Miilei György—Jó-
zsa Antal a magyarok részvételéről a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom
ban és a polgárháborúban, valamint 
Halász Sándor Adatok a szovjet—ma
gyar kapcsolatok történetéhez 1917— 
1919 című írása. 

Az előbbi az eddigi legteljesebb for
rásanyag alapján igyekszik jellemezni 
mindazokat a tényezőket, amelyek a 
magyar internacionalistákat, illetve a 
hadifoglyokat a forradalom mellé, a 
polgárháború oldalára állították. Le
írja, milyen harcot folytattak az 
ellenforradalmi erők és a bolsevikok a 
„tartalék"-nak számító hadifoglyok ka
tonai erejéért, majd bemutatja a ma
gyar hadifoglyoknak október előtti és 
utáni viszonyát az oroszországi esemé
nyekhez. Az internacionalista egységek 
szervezése a német, majd az antant 
csapatok támadásai folyamán lendült 
fel. A szerzők különösen a magyarok 
1918 tavaszán-nyarán folytatott harcait 
tartják rendkívül fontosnak, hiszen ez
zel időt biztosítottak a Vörös Hadsereg 
szervezéséhez, s megakadályozták az 
ellenforradalmi erők határozottabb fel
fejlődését. A forradalomban és a pol
gárháborúban részt vevő magyarok szá
mát mintegy 85—100 000 főre tehet
jük. Mint ismeretes, igen fontos volt 
az a szerep, amelyet a hazatérő, követ
kezetes forradalmárokká érett hadifog
lyok játszottak az itthoni kommunista 
és balodali mozgalomban. A Tanácsköz
társaság megdöntése után a magyarok 
a polgárháború befejezéséig részt vet
tek a harcokban, s az itt felnőtt forra
dalmárok a két világháború közötti 
nemzetközi munkásmozgalomnak is je
lentős alakjai lettek. 

Halász Sándor tanulmánya a jelzett 
időszakban a szovjet—magyar érintke
zéseket két szakaszra bontja. Az első a 
Tanácsköztársaság kikiáltásáig tart, s 
ekkor a Szovjet-Oroszország iránti 
szimpátia ösztönös kinyilvánítása jel
lemző a magyar dolgozók részéről (1918 
januári tüntetések). A KMP megalaku
lása után a testvéri együttműködés esz
méje állandóan hangot kapott, niajd — 
s ez a kapcsolatok történetének máso
dik szakasza — a Tanácsköztársaság a 
gyakorlati politikában is realizálni igye
kezett a testvéri jóviszonyt. A szerző 
gazdag forrásanyagra támaszkodva 
mutatja ki azokat a kapcsolatokat (kül

képviselet felállítása, rádió- és távíró 
összeköttetés, gazdasági együttműkö
dés) és terveket (elsősorban a katonai 
vonatkozásban és a területi érintkezés 
kérdésében), melyeket történetírásunk 
mindeddig adatszerűen nem ismert. 

A számban az októberi forradalom
hoz kapcsolódó témával három kisebb 
közlemény is megjelent. Zsilák András 
Moszkvában 1967. március 29—31-én a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
nemzetközi jelentőségéről tartott nem
zetközi történésztanácskozáson elmon
dott referátumát teszi közzé. (Az októ
beri forradalom törvényszerűségei és a 
magyar forradalmak) Leninnek az ok
tóberi forradalom nemzetközi jelentő
ségéről mondott szavaiból kiindulva •— 
hogy a forradalom tapasztalatai nem
zetközi érvényűek, de nem jelentenek 
„másolást" az „orosz példá:'-ról — 
elemzi, hogy a Magyar Tanácsköztársa
ság, de méginkább az 1945 utáni szocia
lista fejlődés milyen törvényszerűségek 
megállapítására enged következtetni, s 
ezek milyen viszonyban állnak október 
tapasztalataival. 

Igen érdekes Erich Donnert-nék A 
petrográdi októberi felkelés 1917-ben cí
mű írása. Az NDK történésze az első, 
aki igen részletesen, marxista szem
pontból feltárja az októberi felkelést 
megelőző eseményeket, s ha nem is 
végérvényesen — hiszen kezébe nem 
juthatott az események még feltárat
lan, teljes forrásanyaga —, de minden
esetre igen tárgyilagosan és a párt köz
ponti bizottságának kiadott jegyzőköny
veit, visszaemlékezéseket, Lenin írásait 
alaposan kiaknázva igyekszik a napok 
és órák eseményeit, szereplőit elhelyez
ni történeti összefüggéseikben. Különö
sen nagy erénye a cikknek, hogy bebi
zonyítja: Lenin milyen hallatlan követ
kezetességgel és felelősségének tudatá
ban vállalta a felkelés minél előbbi ki-
robbantásának kockázatát, noha véle
ményével majdnem egyedül maradt a 
központi bizottságon belül. 

Tény és adatgazdasága miatt eme
lendő ki Farkas Márton Forradalmi er
jedés az osztrák-magyar hadseregben a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
győzelme után c. tanulmánya. A szerző 
hatalmas levéltári anyag alapján mu
tatja be, miként indult meg a forradal
mi erjedés a Monarchia keleten álló 
csapatainál, hogyan terjedt az át a hát
országi alakulatokra. Megállapítja, 
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hogy az októberi forradalom eszméinek 
hatását Magyarország, illetve a Monar
chia belső helyzetéből magyarázhatjuk: 
a rendszer belső bomlásából, túlhala-
dottságából fakadtak ugyanis azok a 
feltételek, amelyek a forradalmi esz
mék befogadását lehetővé tették, előse
gítették. A hadvezetőség remélte, hogy 

a különbéke megkötése e mozgalmakat 
majd leszereli. Ám sem a különbéke 
megkötése, sem a katonaság mozgal
mának lecsillapítása nem járt sikerrel 
— az 1918. évi felkelések, lázadások 
már a Monarchia felbomlását jelezték. 

Glatz Ferenc 
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