
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 
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tauriai palota, az ideiglenes kormány bemu
ta tása olyan új ismereteket nyújt az olvasó 
számára, mely ezt a rendkívül bonyolult idő
szak alaposabb megismerését, a mélyebb össze
függések elsajátítását lehetővé teszik. 

A mai polgári történetírás vezető irányzatai 
saját szempontjukból tragikusnak nevezik a 
februári eseményeket, ami érthető, hiszen 
Oroszországban munkások által vezetett pol
gári demokratikus forradalomra, igazi nép
felkelésre került sor, még ha ez a forradalom 
nem is végzett teljes munkát , s így jogos volt 
a fiatal Pausztovszkij Blanquit idéző írása, 
mely szerint ,,a fejet hidegen a szívet melegen 
ta r tan i ! Ez még csak a prológus". 

A nagy októberi szocialista forradalom elő
készítése, győzelme c. részben a kutató meg
ismerheti a kor tudományos feldolgozását 
a legfrissebb szakirodalom és forráskiadványok 
alapján. Ezek lehetővé teszik az olvasó él-
kalauzolását a régebbi könyvészeti anyagok
hoz, az események jobb megértéséhez. 

Lenin hazatérése és közvetlen eszmei irányí
tása véget vetet t a párt vezető köreiben feb
ruár óta kitapintható elbizonytalanodásnak. 
Az összekavarodott világban a lehető legpon
tosabban felismerte az események fejlődésének 
irányát, s szellemének erejével képes volt len
díteni a forradalom megtorpant kerekén. 

A bolsevikok eredményes harca a tömege
kért 1917 tavaszára világossá te t te , hogy az 
orosz forradalom nem jut az egykor elszigete
lődött Párizsi Kommün sorsára, hanem tar
tósan, véglegesen a győztes szocialista forra
dalomig fejlődik tovább. 

A szerző az októberi események előkészítése 
időszakát elemezve korábban magyar nyelven 
nem publikált anyagokat is felhasználva mu
ta t ja be Kamenyev, Zinovjev, Szverdlov, 
Sztálin, Trockij, de nem utolsó sorban a Prav
da szerkesztőségének tevékenységét. A szerző 
ebben a részben bizonyítja Dzierzynski poli
t ikai előrelépését a történelmi pillanatban, 
melyet a későbbi évek során Sztálin is elismert 
írásaiban. Dzierzynki is hozzájárult, hogy ne 
következzék be amit Lenin október 22-én vagy 
23-án Szvedlovhoz írt, melyből tudjuk: a párt 
vezére számolt azzal, hogy Sztálin kompro
misszumos álláspontja esetleg más munka
társainál is támogatásra talál, s neki ekkor 
pártbírósághoz kell fordulnia, a felkelés pedig 
elnapolódik. 

A széles olvasóközönség fokozott érdeklő
désére ta r tha t számot a szovjethatalom első 
napjaitól funkcionáló katonai nyomozó bi
zottság (VCSK), illetve a forradalmi bíróságok 
működése. 

Dolmányos Is tván könyvében a forradal
mat előkészítő és a felkelés idején a mozgalom
ból kiemelkedő személyiségek vannak reflek
torfényben, a polgárháború és az intervenció 

időszakának leírásában az olvasóval felismer
tet i a szovjet „közember", munkás, katona és 
ezek kollektíváinak forradalomhordozó, döntő 
szerepét. Ebben a részben szembetűnővé válik 
az ún. egyszerű hősök történelemalkotó jelen
tősége. A szerző tudományos igénnyel elemzi 
a legjelentősebb régi polgári forradalmakat 
Október visszapillantó tükrében. A bolsevikok 
szigorúan tekintettek az emberiség múltjára, 
így forradalmuk következményeit is könyör
telen realitással jelölték ki. 

Amikor Szverdlov 1919 januárjában vissza
tekintet t az elmúlt időre, lényeges következ
tetést vont le, melynek lényege, hogy „a for
radalomban nincs annál fontosabb, mint hogy 
teljes világosságot teremtsünk." 

A szerző munkája fő célját abban látja, hogy 
az októberi forradalom alkotó köreinek, fő
szereplőinek, az idővel hozzájuk csatlakozók
nak, más oldalról pedig a forradalom ellen
feleinek, fékezőinek, a jobboldalhoz húzóknak 
világos és az események menetében ábrázolt 
megkülönböztetésével adjon biztos alapot a 
történelemszemlélet alakításához, a megfelelő 
következtetések kialakításához. Könyvében az 
időhatárok, a tagolások meghatározásakor 
szem előtt tar t ja az engelsi figyelmeztetést, 
mely szerint egy forradalom hosszadalmas 
folyamat, vagyis nem szűkíthető le a tulajdon
képpeni felkelés korszakára. 

Dolmányos Is tván könyvébe példásan bele
foglalja a forradalmat megelőző éveket, s ez 
biztosítja, hogy a korszakolás kezdetének már 
nemcsak az elve, de eredményes gyakorlata is 
adott . 

Szerencsés, hogy a feldolgozás érinti a szá
zadfordulót, az 1905-ös első polgári demokra
tikus forradalmat és a szakadékként közbe
ékelődő sztolipini reakciót. A mű 1918 derekát 
tekinti olyan időpontnak, amikor a forrada
lom biztosította lényegi győzelmét, ezután 
még az intervenció és a polgárháború nehéz 
korszaka következett. 

A kötet mondanivalójának újszerű vonásait 
elsősorban a szovjet történettudomány új ered
ményei, de nem utolsó sorban a szerző tudo
mányos igényessége, a korszakban végzett hosz-
szú, évtizedes kutatómunkája, könnyed és le
bilincselő írásmódja biztosítja. 

Szükséges megemlíteni a könyv lektorának, 
Niederhauser Emilnek a szerző által is kifej
t e t t segítő munkáját, mellyel hozzájárult a 
forma és tartalom javításához. 

A szerző figyelme elsősorban Október igazi 
főszereplőire, a munkásosztályra és a népre, 
Leninre és a bolsevikokra irányult. El kell 
fogadni, hogy az októberi forradalomról újat 
elsősorban a lenini gárda elmélyültebb elem
zésével lehet adni. 

Szauter Lajos 
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