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német
történetírók
munkásságának
eredményeként — különösen az utóbbi
másfél évtized folyamán — megközelí
tőleg teljes kép alakult ki az első szo
cialista foradalam oldalára állt hadifog
lyok tevékenységéről, politikai és kato
nai tekintetben egyaránt. Az eddigi
eredmények vizsgálata alapján elmond
hatjuk: a kutatás szélességében feltár
ta az internacionalisták történetét és
választ adott arra is, hogy ez a mozga
lom miként kötődik a Szovjetunió tör
ténetéhez és azoknak az országoknak a
történetéhez, ahonnan az internaciona
listák származtak. Többek között a
történetírók itt elért eredményeinek is
köszönhető, hogy például az internacio
nalista magyarok hősi küzdelmeit leg
szebb szocalista hagyományaink között
tartjuk számon.
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Az első világháború idején orosz fog
ságba esett katonák soraiban kialakult
forradalmi mozgalomnak, az 1917-es
oroszországi forradalmakban résztvevő
internacionalisták történetének ma már
igen kiterjedt az irodalma. Szovjet, ma
gyar, lengyel, csehszlovák, román és

Korántsem állíthatjuk azonban, hogy
a történetírás az internacionalista moz
galom minden részletébe behatolt volna
már. A problémák egész sora vár még
megoldásra, vagy a korábbinál részlete
sebb, elemzőbb feldolgozásra. Hogy
mennyire eredményesek, újat adóak le
hetnek a további kutatások, hogy meny
nyire fontos feladat most már mélysé
gében is feltárni a történeti múltnak
ezt a területét, fényesen bizonyítja Józsa
Antalnak Háború, hadifogság, forrada
lom című monográfiája.
A szerző — aki a kérdés ismert szak
értője — e munkájában azt a cél tűzte-
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maga elé, hogy megírja a mozgalom
előtörténetét, bejárja azt az utat, ame
lyet a hadifoglyok tízezrei megtettek,
míg végre a hadifogolytáborok lakóiból
a szocialista forradalom elszánt harco
saivá váltak.
A kötet alcíme azt ígéri, hogy a ma
gyar internacionalista hadifoglyok tör
ténetéről lesz szó, mégis azt tapasztal
juk, hogy a szerző — szerintünk is na
gyon helyesen — nem izoláltan vizsgálja
a hadifogoly magyarok történetét. E
módszer szükségességét Józsa Antal
műve bevezetőjében a következő módon
indokolja: „A háború végéig az antant
valamennyi tagja, beleértve Oroszorszá
got is, a Monarchia fogságba ejtett ka
tonáit és tisztjeit — nemzeti hovatarto
zástól függetlenül — egy állam katonai
személyeiként kezelte még akkor is, ha
politikai meggondolásból az egyik nem
zetiséghez tartozók részére előnyöket
biztosított, a másikkal szemben viszont
megtorlásokkal élt. A fentiek alapján
a magyar hadifoglyok történetét — kü
lönösen az októberi forradalmat meg
előző időszakban — izoláltan vizsgálni
szinte lehetetlen. A csehszlovák, a ma
gyar, a román és dél-szláv polgári tör
ténetírás ilyen jellegű próbálkozásai
torz eredményekhez vezettek, amelyek
a burzsoá nacionalista, soviniszta néze
tek terjesztését szolgálták. E tanulság
alapján a kutatás területét az egész
osztrák—magyar haderőre, a Monarchia
fogságba esett katonáinak és tisztjeinek
valamennyi nemzetiségi csoportjára ki
terjesztettem, s munkám a magyarok
történetét — melyre fő figyelmet fordí
tottam — ebben a keretben, a lényeges
összefüggések érzékeltetésével mutatja
be." Ezt a módszert igyekszik a szerző
mindenütt követni, s ennek következ
tében a tárgyalt időszak a maga bonyo
lultságában jelenik meg az olvasó előtt.
Az internacionalista mozgalom indító
rugóit kutatva a szerző vizsgálja az
Osztrák—Magyar Monarchia hadseregé
nek nemzetiségi ellentmondásait, rész
letes képet ad a hasereg társadalmi és
nemzetiségi összetételéről. Ezt követően
a keleti arcvonalon lefolyt hadművele
tek során elszenvedett embervesztesé
gek részletes elemzését adja, majd a
nemzetiségi és osztályellentétek szerepét
vizsgálja a hadifoglyok számának ala
kulásában.

Kimutatja, hogy a támadó hadműve
letek alkalmával a Monarchia foglyok
ban elszenvedett vesztesége lényegesen
kisebb volt, mint amikor csapatai vé
delmi harcokat folytattak. Igen érdekes
a fejezetnek az a része, ahol a szerző
sok bizonyító anyag felhasználásával
mutatja be, miként próbálják a hadvi
selő felek egymás országainak belpoli
tikai problémáit a saját céljaik érdeké
ben felhasználni. Ennek egyik formája
volt a hadifoglyok körében kifejtett
propaganda, melynek sajátosságait a
szerző beható részletességgel elemzj.
Külön figyelmet szentel a Monarchia
hadserege erkölcsi-politikai állapotának,
és arra a következtetésre jut, hogy a
katonák nem elsősorban a propaganda
hatására, hanem „az otthoni nehézségek,
a háború okozta nyomor, a sorozatosan
elszenvedett vereségek hatására" adják
meg magukat önként egyre növekvő
számban.
A Monarchia hadserege erkölcsi-poli
tikai állapotának jellemzésére elsőnek
használja fel a háború első éveiben
fogságba esett osztrák—magyar katonák
vallomásait.
A kötet első fejezete a katonabarátkozás első szakaszának részletes, sok új,
eddig ismeretlen adatot és összefüggést
tartalmazó leírásával zárul.
A következő fejezetben a szerző a
cárizmus hadifogoly politikájára irá
nyítja a figyelmét. Eddigelé hazai iro
dalmunkban a kérdésnek ilyen részle
tes kimunkálásával nem találkoztunk.
A szerző e fejezetben is sok új adattal
ismerteti meg az olvasót, többek között
a hadifoglyokra vonatkozó nemzetközi
megállapodásokkal, a cári kormány ál
tal kibocsátott, a hadifoglyokra vonat
kozó intézkedésekkel. Találóan állapít
ja meg, hogy a hadifoglyok „társadal
mában" fellelhető a Monarchia tükör
képe, s az ellentétek, ellentmondások
viszont a fogság teremtette körülmé
nyek között élesebben bontakoztak ki.
Az ismert források alapján úgy lát
szik, hogy a
hadifogolytáborokban
1916-ig a nemzetiségi ellentmondások
domináltak, majd az ezt követő idő
szakban az osztályellentmondások ke
rültek előtérbe.
Gazdag adattárat találunk a fejezet
ben a hadifoglyok munkábaállításáról
és a sztrájkharcokba történő bekapcso-
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lódásukról is. Igaz, itt az alábbi kér
déssel kapcsolatban felmerülnek az olvoísóban olyan kívánságok is, hogy pél
dául a hadifoglyok bérezését helyes lett
volna egybevetni az oroszországi mun
kások, vagy a mezőgazdasági bérmun
kások keresetével, s ha néhány utalást
találtunk volna a rubel háború alatti
vásárló értékére. Ugyancsak az olvasó
közönség szélesebb rétegeire gondolva,
meg kellett volna magyarázni a zemsztvók mibenlétét is.
Ha áttekintünk ezen a fejezten, meg
állapíthatjuk, kitűnő és sok részletében
új képet kaptunk arról, hogy egyrészt
mint váltak a hadifogolytáborok a belső
politikai harcok színterévé, másrészt
hogy ismerkedik meg a lakossággal a
hadifogoly. A továbbiak számára mind
kettő lényeges tényező.
Az újdonságokban bővelkedő kötet
harmadik fejezete is olyan témával fog
lalkozik, amelyet eddig kevéssé kutat
tak, nevezetesen : a hadifoglyok történe
tének a februári forradalom alatti pe
riódusával, az Idegilenes Kormány hadi
fogoly-politikájával. A két forradalom
közötti időszakról irótt két fejezet sok
értékes mondanivalója közül szeretnénk
felhívni a figyelmet a „Parasztmoz
galmak és a hadifoglyok" c. alfejezetre.
Ezzel a kérdéssel a korábbiakban sem a
szovjet, sem a magyar történetírás nem
foglalkozott behatóan, s a szerző is fi
gyelmeztet, hogy a „probléma alapos
feltárása még a jövő feladata", mégis
meg kell mondanunk, hogy a rendelke
zésre álló adatok birtokában e munka
írója ezen a területen is eredményesen
foglalta össze a hadifoglyok részvételét
a két forradalom közötti parasztmozgal
makban, s egyben megjelölte azokat a
kérdéseket is, amelyek megoldását a
további kutatástól várjuk.
Másik fontos eredménynek tartjuk az
említett időszakból annak a kérdésnek a
megoldását, hogy miért nem szerveződ
tek antantbarát alakulatok a magyar
hadifoglyokból. Ennek okát a szerző ab
ban látja, hogy „a magyar burzsoázia
és a liberális földbirtokosság osztrákellenességénél sokkal erősebb volt ekkor
a törekvés: a németekkel való szövet
ségre támaszkodva megőrizni a nemze
tiségi területeket." (256. o.)
A könyv e témakörben először tár
gyalja szerves összefüggésben az arcvo
nal és a htáország eseményeit, mutatja

be a központi hatalmak hadászati cél
jaiban beállt változásokat, az Oroszor
szággal történő fegyverszünet megköté
sére 1917 tavaszán tett kísérleteket s
ezek hatását az egész arcvonalra kiter
jedő katonabaráitkozásokra, az orosz
hátországban a bolsevik befolyás alatt
álló szovjetek és az Ideiglenes Kormány
szerveinek, valamint a kispolgári és
polgári pártoknak hadifogoly-politiká
jára.
Ismertetőnk hosszúra nyúlna, ha rész
letesen foglalkoznánk a kötet utolsó
előtti fejezetével, amelyben az interna
cionalistáknak az októberi fegyveres fel
kelésben, a fegyverszünethez vezető
frontbarátkozásokban játszott szerepé
vel ismerkedhetünk meg. Számos, eddig
ismeretlen tényt, fontos megállapítást
tartalmaz a kötet zárófejezete, mely
arról szól, miként vettek részt e küzdel
mekben az internacionalisták. Nézetünk
szerint elsősorban az Ukrajnáról és a
Kalegyin elleni harcokról írottak tartal
maznak a szovjet és magyar történet
írásban eddig alig, vagy egyáltalán nem
közölt adatokat és megállapításokat. A
szerző kellő tömörséggel először tekinti
át összefüggésben azokat a hadművele
teket, amelyeket a fiatal szovjet állam
a vidéki fellenforradalmi gócok felszá
molása érdekében folytatott. Kimutatja,
hogy katonailag a hadifogoly interna
cionalista vörösgárdisták legjelentősebb
szerepe az ellenforradalom fő bázisa
a Don-vidék elfoglalásában, Kalegyin
és Kornyilov erőinek szétverésében
bontakozott ki. A hadműveletek törté
netét nem tekinti a szerző lezártnak, az
említett harcokról s ezekben a nemzet
közi önkéntesek részvételéről célszerű
volna egy önálló kismonográfiában fog
lalkozni, s az itt felvetett, de részletei
ben nem minden esetben megoldott
kérdésekre újabb forrásanyag felhasz
nálásával kimerítőbb választ adni.
Az olvasó figyelmébe ajánlott hadtör
téneti munka széles forráskutatás ered
ménye. A szerző számos szovjet levéltár
állagai mellett, alaposan tanulmányozta
az osztrák, a német és a csehszlovák
archívumok
anyagát,
bevezetőjében
részletesen elemzi a témára vonatkozó
magyar történeti és hadtörténeti irodal
mat és röviden átekinti a szocialista és
kapitalista országokban megjelent ide
vágó fontosabb kiadványokat is.
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A kötet színvonalát 51 fénykép, sok
táblázat és nyolc melléklet emeli. A ké
peket a szerző gondosan válogatta öszsze, töbségük nyomdai úton most látott
először nap világolt. Értéküket növeli,
hogy a képek jegyzékében a szerző a
forrást is feltüntette. Külön kell szólni
arról a mellékletek között kiadott, nagy
gondossággal összeállított kimutatásról,
amely az osztrák—magyar és német fel
derítő jelentések összesítései alapján
készült a frontbarátkozásokról (1917 áp
rilis és november). A táblázat feltünteti

a szembenálló felek hadrendjét és egy
máshoz való viszonyát az adott hónap
miniden egyes «apján.
A kötethez hely- és névmutató is ké
szült.
Józsa Antal könyve adatgazdagságá
val, színvonalas elemzéseivel hasznos
segítője lesz mindazoknak, akiket a té
ma érdekel, s egyben példa és indítás
is a további kutatások végzésére.
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