
lyeket a török hadsereg ezekben a háborúkban 
elszenvedett, az orosz hadsereg szervezésének, 
kiképzésének és fegyverzetének fölényével, 
továbbá orosz katonai elmélet és hadművé
szet erőteljes fejlődésével magyarázhatók. 

Oroszországnak a törökök ellen vívott há
borúiban egy sor kiváló képességű hadvezér 
és flottaparancsnok tűn t fel, köztük P . A. 
Rumjancev, G. A. Potyemkin, A. V. Szuvorov, 
F . F . Usakov stb. Az újkor nemzeti hadművé
szeti iskolájának kialakulását a szerzők nem 
csak a háborúk történetével összefüggéseivel 
vizsgálják, hanem az említett hadvezérek ós 
flottaparancsnokok elméleti és gyakorlati tevé
kenységével is. Az ilyen vizsgálati eljárás le
hetőséget nyújtott számukra az orosz hadsereg 
hadászatában és harcászatában lezajlott evo
lúciós folyamatok értékeléséhez és az azok fej
lődését elősegítő törvényszerűségek feltárásá-

A Balkán-félszigeten elő, hajdan az Oszmán 
Birodalomhoz tar tozott népek nemzetközi vi
szonyai és államaik kialakulása történetének 
vizsgálata még ma is a történész-kutatók 
figyelmének középpontjában állanak. Az utób
bi időben a Szovjetunió és más szocialista 
országok tudósai nagy figyelmet fordítanak az 
Oszmán Birodalom a balkáni tartományainak 
kérdéseire. Részletes és komplex vizsgálat 
tárgyát képezik a soknemzetiségű Oszmán 
Birodalomban lezajlott reformfolyamatok kér
dései. Konkrétan kutat ják annak történetét, 
hogy az új nemzeti forradalmi felszabadító 
erők harca a török elnyomás ellen milyen he
vességgel bontakozott ki, mégpedig azon török 
uralkodó körök ellen, amelyek a leigázott terü
leteken az elavult elnyomó rendszer 
újjáalakítására, felújítására törekedtek. H a 
számításba vesszük azt a körülményt, hogy 
az Oszmán Birodalom reformja (amely az 
1830—1850-es Tanzimat első szakasza néven 
vált ismertté) a Nyugat-Európában zajló első 
ipari forradalom befejeződésének időszakára 
és Angliának, Franciaországnak, Ausztriának 
Délkelet-Európa és a Közel-Kelet elleni ter
jeszkedése megindulásának idejére esik, nyil
vánvalóvá válik az Oszmán Birodalom és 

hoz. Az archív források, hadtörténeti anyagok 
és okmányok, továbbá a monografikus fel
dolgozások analízise alapján a szerzők arra 
következtettek, hogy a vonalharcászat kötött 
szabályai és dogmái leküzdésére irányuló 
folyamat és a manőverező hadászatra való át
térés Oroszországban előbb zajlott le, mint 
több európai országban. 

A szovjet hadművészetnek mély társadalmi 
gyökerei vannak, minthogy az az orosz had
művészet minden haladó vonását magán viseli. 
Pontosan ezért őrzi meg jelentőségét a múlt 
hadművészete kialakulásának és fejlődésének 
filozófiai-történeti átgondolása. ; 

A könyv nem csak a hadtörténészek hanem 
a szovjet és külföldi olvasók érdeklődésére ia 
számot t a r tha t . 

V. N. Verevkin-Ráhalszkij 
V. M. Zaporozsec 

a nyugati uralkodó körök és hatalmak politi
kai-gazdasági viszonyai vizsgálatának fontos
sága.1 

Ilyen kutatásra vállalkozott a szovjet V. I. 
Seremet2 kelet-kutató, aki a keleti kérdésnek, 

1 Mezsdunarodnie otnosenija na Balkanah. 1815— 
1830. Moszkva, 1983.; Mezsdunarodnie otnosenija na 
Balkanah. 1856—1878. Moszkva, 1986.; U isztokov 
formirovanija nacii v Centralnoj i Jugo-Vosztocsnoj 
Jevrope. Moszkva, 1984.; Formirovanie nacionalnih 
nezaviszimih goszudarszt na Balkanah (konyec XVIII— 
70-e gödi XIX v.). Moszkva, 1986.; Oszmanszkaja 
Impéria: Szisztéma goszudarsztvennogo upravlenija, 
szociálno i etno-religioznie problemi. Moszkva, 1986. 
stb. 

2 V. I. Seremet: Az Oszmán Birodalom és Nyugat-
Európa. A XIX. század második harmada. Nauka 
Kiadó, Moszkva, 1986. 312 o. A könyv tagolása: Beve
zető. I. fejezet. Az Oszmán Birodalom gazdasági, szo
ciális fejlődése a XIX. század 30—50-es éveiben és a 
nyugat-európai hatalmak érdekei. Az európai piacok 
és az Oszmán Birodalom mezőgazdaságának fejlődése. 
A külpiac hatása a termelésre és a feldolgozó iparra. 
II. fejezet. Az Oszmán Birodalom külkereskedelmének 
alapvető tendenciái. Kereskedelem Franciaországgal. 
Az osztrák és angol kereskedelem sajátos viszonyai. 
III. fejezet. A kiszorító rendszer és a kereskedelmi, hajó
zási egyezmények 1838—1856-ban. Az Oszmán Biroda
lom és az európai országok közötti megállapodás. A ki
szorító rendszer törvényesítése. IV. fejezet. Az Oszmán 
Birodalom és a keleti kérdés kiéleződése 1849—1852-
ben. Az Oszmán Birodalom és a Délkelet-Európában, 

V. I. SEREMET 

OSZMANSZKAJA IMPÉRIA I ZAPADNAJA JEVROPA 

Vtoraja trety 19. v. 
(Izdatyelsztvo „Nauk-a", Moszkva, 1986. 312 o.) 
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adriai világnak és a balkáni piacnak a XVI I I . 
és X I X . századi orosz—török gazdasági kap
csolatokban betöltött szerepe bemutatásával 
foglalkozó munkái révén vál t ismertté. 

Az új feldolgozás szokatlan mennyiségű 
dokumentum felhasználásával készült. Ezek 
között említést érdemelnek az orosz diplo
máciai képviselőknek az európai és ázsiai török 
kikötőkből, az ún. érintkezési zónákból kül
döt t jelentései. A szerző azért használja e ki
fejezést az Oszmán Birodalom eme területének 
jelzésére, mert i t t volt a legintenzívebb a szo
ciális-gazdasági fejlődés, a helyi korai kapi
talista rendszer a leghamarabb, és leghatéko
nyabban i t t lépett az európai tőkével kap
csolatba. 

A sokrétű és újszerű levéltári anyagok fel
használásával készült munkában az érdeklődő 
olvasó új adatokat találhat más hatalmaknak 
az Oszmán Birodalommal és balkáni tartomá
nyaival kapcsolatos diplomáciai viszonyairól, 
továbbá a kereskedelem fejlődéséről, a mező
gazdasági, kézműipari termékek kiviteléről és 
az Oszmán Birodalom gazdaságilag fejlettebb 
térségeiben zajló gyári termelésről. Amint az 
a könyvben bemutatásra került, éppen ezeken 
a területeken léptek fel és tevékenykedtek a 
nagyhatalmak és a Por ta a nemzeti reneszánsz 
erők ellen. A nagyhatalmak a status quo 
politikai doktrína leple a la t t tar tósí tot ták a 
Birodalom balkáni tar tományának elmara
dottságát és a szociális-gazdasági helyzetének 
változatlanságát, hogy ezáltal biztosítani tud
ják a kapitalizmus nyersanyag- és piacigényeit. 
Ami a Por tá t illeti, az, a megtorlás és a „mér
sékelt reform" jelszó leple alat t i részátalakítá
sok kombinációjával az elavult feudális poli
t ikai rendszer elveit az ipari kapitalizmus ko
rának követelményeihez igyekezett igazítani. 

A munka véleményünk szerint szerencsésen 
tükrözi az Oszmán Birodalom hűbéri, korai 
kapitalista rendjének, állami, jogi intézmény
rendszerének, valamint a nagyhatalmak keres
kedelmi-ipari terjeszkedésének sajátosságait. 
A munka két részből áll. Az első rész (1—3. 
fejezet) az Oszmán Birodalom szociális-gazda
sági fejlődésével és helyének meghatározásával 
foglalkozik a kialakult kapitalista piacon. 
A második rész (4—6. fejezet) általános képet 
nyújt a Balkánon, a Közel-Keleten (a 30-as 
évek végétől az ötvenes évekig, beleértve a 
krími háborút is) folytatott terjeszkedési poli
tika formáiról és módszereiről. 

1848—1849-ben lezajlott forradalmak. Az Oszmán 
Birodalom és a katonai riadó 1849-ben. A keleti válság 
kezdete az 50-es években. V. fejezet. Az Oszmán Biro
dalom és a nyugati hatalmak a krími háború éveiben 
(1853—1856). A háború kezdete és a nyugati hatalmak 
állásfoglalása. Szövetségi megállapodások a nyugati 
hatalmakkal. Az első kölcsön. Az Oszmán Birodalom a 
Krími Koalíció állományában. A második kölcsön. 
VI. fejezet. A török diplomácia a párizsi békekötés 
előkészítésénél és annak aláírásánál (1856). A török 
kérdés a szövetséges hatalmak bécsi és isztambuli kon
ferenciáján. A török delegáció tevékenysége a párizs 
kongresszuson. Befejezés. Észrevételek. 

Az első részben különös figyelmet érdemel 
a szerző ama következtetése, hogy az Oszmán 
Birodalomnak a kapitalista munkamegosztás
ba való bevonása Anglia, Franciaország és 
Ausztria révén valósult meg olymódon, hogy 
számára a periférákon szerepet biztosítottak. 
Az Oszmán Birodalom balkáni és arab tar to
mányaiban a gyarmatosító kapitalizmus torzí
tó hatása az egyes térségek egyenetlen fejlő
désében és társadalmi viszonyai sajátos ala
kulásában ju to t t kifejezésre, továbbá abban, 
hogy a Birodalom kivételes formájú anyaor
szág volt a balkáni, az arab és az afrikai tarto
mányokhoz viszonyítva. 

A történelmi irodalomban először kerül 
bizonyításra, hogy a kapitalizmus szabadver-
senyes korszakában, melyet napjaink polgári 
történészei úgy muta tnak be, mint a „liberá
lis" kapitalizmus ideálját, ahol minden ország 
számára egyenlő lehetőségek álltak rendelke
zésre, az Oszmán Birodalomban sajátos fejlő
dési szakasz kezdődött : az uralkodó körök 
részéről néhány hagyományos oszmán intéz
mény alkalmazása, mint pl. az előjog-rendsza
bály, amelyben azonban az új kapitalista elvek 
kerültek megfogalmazásra; a nem egyenjogú 
szerződések a kereskedelemben és a hajózás
ban; a kettős állampolgársági rendszer alkal
mazása azon körök javára, akik a Nyugat ta l 
folytatott kereskedelmi partnerviszonyt támo
gatták, végül a Birodalom egyes szociál
politikai és gazdasági intézményeinek olyan 
szintre emelése amely megfelelt a Birodalom 
további — piacok, közlekedési vonalak meg
szerzésére, később a Nyugat iparának és tőké
jének igénybevételére irányuló — elgondolá
sainak. 

A könyvben érdekesek és adatokkal kellően 
bizonyítottak a balkáni és a kisázsiai tar to
mányok külkereskedelméről levont követke
zetések is, amelyek a török piacok jelentőségét 
érzékeltetik a nyugat-európai országok szá
mára, mégpedig az ipari fordulat bekövetkezé
sének korszakában. A kapitalista termelés 
európai fellendülésének és erőteljes fejlődésé
nek szakaszában a kapitalista hatalmak szá
mára az Oszmán Birodalom közlekedésével 
kapcsolatos elgondolások még mellékesek, de 
az időszakos válságok idején már fontosakká 
váltak az olcsó nyersanyagbeszerzés lehető
ségei és áru értékesítés mia t t . 

A monográfia második részének alapvető 
következtetései a kapitalista hatalmak és az 
Oszmán Birodalom uralkodó körei külpolitikai 
irányzataira, és azok egymásra gyakorolt ha
tásainak vizsgálatára épülnek. A levont tanul
ságokból kiderül, hogy a gyarmatosító kapi
talizmus hozzájárult az Oszmán Birodalom 
függőségének elmélyüléséhez gazdasági és po
litikai, sőt még szociális területeken is. 

A munka nem érinti a krími háború speciális 
katonai eseményeit. Ugyanakkor nagy figyel
met szentel az Oszmán Birodalomnak a krími 
háború idején folytatott külpolitikájára, nem-
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zetközi kapcsolatrendszere megőrzéséért vívott 
harcai érzékeltetésére. 

A függő fejlődés szakaszában az Oszmán 
Birodalom saját török területei a nyugati ha
talmak kollektív félgyarmatává változtak. 
A balkáni tartományok török anyaországtól 
való megszabadulásának egyetlen járható út
ját a nemzeti forradalmi felszabadító mozgal-

Dolmányos Is tván könyvét végigolvasva, 
óhatatlanul vetődik fel a kérdés : mi által tud ta 
a szerző az Októberi Forradalom résztvevőinek 
tudományos igényű bemutatását , s ugyan
akkor egy népszerű-olvasmányos feldolgozás 
követelményeit egy könyvben megvalósítani? 
A mű talán legnagyobb érdeme, hogy a kuta tó 
mellett a kor elemzésével nem hivatásszerűen 
foglalkozó olvasó is maradandó élményben 
részesül. 

I I . Miklós cár és környezete 1910 végén, 
1911 elején a birodalmat még a béke öbleként 
sejtették, bár már érezhető volt a mélyben 
meginduló folyamat, amit azonban még takar t 
az önkényuralom látszólagos megerősödése, a 
külföld hatalmasságainak versenyfutása a cár 
barátságáért, szolidaritásáért és kegyeiért. Az 
összekuszálódott, megbukott, az ország poli
tikai életét feszültséggel megtöltő sztolipini 
korszak ellentmondásait tükrözte, hogy 1911. 
szeptember l-jén a kijevi operában merénylet 
áldozatául esett miniszterelnök. A cár arcára 
ismét kiültek a gond felhői, s még az sem ada
to t t meg számára, hogy az 1905-ös forradalom 
előtti Vittéhez hasonló személy fékezni tudja 
az államgépezetbe egyre mélyebben beépülő 
bomlást. 

A szerző korábban nem ismert, illetve még 
nem publikált dokumentumok felhasználásával 
mutat ja be Október eljövendő vezérkarát, 
melyből Lenin mellett kiemelkedik Dzierzyn-
ski, Szverdlov ós Sztálin bemutatása. Nem 
kerüli meg a munkásmozgalom belvitáit az 
1908—1909-es években, de bizonyítani tudja, 
hogy Lenin személyes közelségében egyre in
kább szakítani lehetett a régi szociáldemokrá
cia merev doktrinórizmusával, s 1910 meleg 
tavasza már megadta a jelt az új forradalmi 

mak képezték. Ezek eredményeként az Osz
mán Birodalom balkáni tartományának jelen
tős része az 1878-ban rögzítettek alapján füg
getlenné vált . A nagyhatalmaknak a balkáni 
felszabadító mozgalmak iránti kétszínű politi
kájára csak a könyvben leírt korszakot követő 
évtizedekben derült fény. 

V. A. Zolotarjev 

fellendülésre a politika eszközeivel, melynek 
fő ereje az orosz munkásság volt. 

1913-ban a Romanov-uralkodóház trónra
jutásának 300. évfordulóján meghirdetett 
amnesztia nemcsak Gorkij, hanem még nagyon 
sok forradalmi érzületű személy hazatérését 
is eredményezte, s ez is hozzájárult azon poli
t ikai válság kialakulásához, mely más ország
ban forradalomnak számított volna, de azért 
Oroszországot is a forradalom közelébe vit te. 
Az első világháború előtti utolsó „nagy tavasz" 
egyenesen a forradalom ajtónyitogatásához 
vezetett , de sok terv, előkészület félbeszakadt, 
elraktározódott a háború utánra. A háború 
kirobbanásával nemcsak a reform-Duma sze
kerének mozdíthatatlansága vált bizonyossá, 
de „Sztolipin termei" is óriási méretű halottas
ház csarnokaivá alakultak át . A reformszeke
rek helyett a cárizmus csikorgó harci szekerei 
indultak el, s a bolsevikok tudták, hogy ezek 
a szekerek elemi erővel hozzák vissza az 1914-
ben ellopott, elfojtott forradalmat. 

Dolmányos Is tván a rá jellemző tudományos 
alapossággal, eredeti dokumentumok felhasz
nálásával dolgozza fel Lenin és Plehonov pár
harcát, mutat ja be azt a t i táni küzdelmet, 
melyet Lenin folytatott a sovinizmus és az o-
roszországi munkásmozgalomban feltűnő, a 
bolsevik eredményekhez képest másodlagos, de 
nagyon veszélyes nacionalista megnyilvánulá
sok ellen. 

A februári polgári demokratikus forrada
lomban a munkásság nem csupán „robbanó
anyag" volt, mint az előző századok több for
dulatánál, hanem az első napoktól kezdve 
hozzáfogtak saját forradalmi szerveik, a szov
jetek megalakításához. A petrográdi felkelés, 
az itteni szovjet megalakítása, a kettéosztott 

DOLMÁNYOS ISTVÁN 

RAGYOGÓ OKTÓBER 
(Kossuth Kiadó, Budapest, 1979. 685 o.) 

— 552 — 


