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dalmának, a polgárháború és különö
sen a fiatal szovjetállam védelméért 
harcoló magyar internacionalisták mél
tatlanul mellőzött történetének. 

Józsa Antal és Milei György törté
nészek munkája e kutatási folyamat
nak értékes, színvonalas, számos kér
désiben új forrásanyagon alapuló törté
neti alkotása. 

A könyv létrehozását elősegítették a 
szovjet történetírók kutatásai, akik a 
XX. kongresszus után kialakult kedve
ző légkörben fokozott érdeklődéssel for
dulták a polgárháborúban réseit vett 
külföldi internacionalisták problemati
kájához. A szovjet levéltárak, magán
gyűjtemények és a polgárháború ki
emelkedő hadvezéreinek visszaemléke
zéseit feltárva megteremtették az alap
ját a magyar internacionalisták harcá
nak feldolgozásához is. 

Nagyszámú történeti munka, tanul
mány és cikk jelent meg a Szovjet
unióban. 1957—1965 között — nem tel
jes adatok szerint — több mint 160 ki
sebb-nagyobb olyan mű látott napvilá
got, amely a külföldi internacionalis
táknak az októberi forradalom és a pol
gárháború időszakában kifejtett tevé
kenységével foglalkozik. Ugyanazon idő 
alatt 13 kandidátusi és egy doktori 
disszertációt védtek meg, arnelyek szin
tén az internacionalista mozgalom kér
déseit vizsgálták.1 

A rendíthetetlen százezer c. történe-

l A. J. Manuszerevics: Az oroszországi 1917—1920-as internacionalista mozgalom történeté
nek néhány kérdése. Párttörténeti Közlemények, 1967. 3. szám. 62 o. 

Haladó történelmi hagyományaink 
marxista feldolgozása új művel gazda
godott. A rendíthetetlen százezer c. 
könyv szerves folytatása annak a kuta
tó- és feldolgozó munkának, amely a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
50 éves évfordulója alkalmával kibon
takozott. Az újonnan megjelent mo
nográfiák, dokumentumgyűjtemények, 
visszaemlékezések és tanulmányok is
meretlen fejezeteit tárták fel a XX. 
század immár klasszikussá vált forra-
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ti feldolgozás objektív és részletes ké
pet ad a magyar hadifoglyok interna
cionalista küzdelmeiről, az oroszorszá
gi forradalmakhoz fűződő kapcsolataik
ról. A munkán vörös fonalként húzó
dik végig az a törekvés, hogy interna
cionalistáink fegyveres harca mellett 
azt az eszmei, forradalmi nevelő ha
tást is kellően hangsúlyozzák, amely 
megteremtette az első magyar kommu
nista csoportot, és elősegítette az orosz
országi forradalmi „iskolában" bátor 
és szilárd vezetőkké vált kommunista 
hadifoglyaink bekapcsolódását a ma
gyar proletárforradalom előkészítésébe. 

„Forradalmi vörös zászlónk Magyar-
oszág felé mutat kelet felől, ahonnan 
elindulunk hazát szerezni nem mások
nak, magunknak, munkáisoknak, pa
rasztoknak" — idézik találóan a Nem
zetközi Szocialista c. lap hasábjain 
1918. február 23-án elhangzott felhívást, 
amely fegyverbe szólította a magyar 
hadifoglyokat a hitszegő módon táma
dásra lendült német csapatok ellen. 

A szerzők monografikus igénnyel 
megalkotott kötete méltó a témához és 
továbbfejlesztője az e téren folyó al
kotó munkának. Nem véletlen, hiszen 
személyükben olyan kutató történésze
ket üdvözölhetünk, akik már több érté
kes, új eredményt publikáló tanul
mányban, dokumentumkötetben mutat
ták meg e téma iránti elhivatottságu
kat és szakértelmüket. Avatott tollal 
vezetik munkájuk eseményfonalát az 
első világháború kitörésétől a harcterek 
kaotikus állapotáig, Magyarország had
rafogható lakosságának bevonulásától a 
hadifogolytáborok szörnyű világáig. 
Bemutatják az orosz forradalomhoz 
csatlakozott internacionalista fiaink 
történetét, iá Breszttől Vlagyivosztokig 
dúló harcokat. 
A könyvet monográfiának neveztem, s 

úgy vélem joggal, mert a szerzők első
ként kísérelték meg benne összefoglal
ni mindazt, amit az elmúlt évek kuta
tásai hoztak ebben a kérdésben. Ezt bi
zonyítja jegyzetapparátusuk is, ahol 
megtaláljuk a nagy szovjet katonai és 
állami levéltárak jelzeteit, köztük a 
kisebb köztársaságok levéltáraiét is, 
amelyek az ott harcolt magyar vörös-
katonák történetéről rendkívül értékes 
feljegyzéseket őriztek meg számunkra. 
Felhasználták a szerzők a tőkés álla
mok diplomatáinak jegyzeteit, emlék
iratait, a Monarchia vezérkarának 

fennmaradt iratanyagát, amely főként 
az osztrák—magyar hadifoglyokról ad 
sok értékes adatot. 

A csaknem háromszáz oldalon meg
írt mű eseményét a milliókat elpusztí
tó első világháború tényeiből indítják 
el. Megismertetik az olvasóval a köz
ponti hatalmak cári fogságba esett ka
tonáinak szociális összetételét, a hazul
ról hozott osztályellentéteket és az 
orosz birodalom területén felállított fo-
igolyáborok körülményeit. A szerzők 
párhuzamba állítják a cári Oroszor-
ország és az első világháború alatti 
magyar társadalom hasonló vonásait — 
mintegy előrevetítve a ,magyar munkás 
és paraszt hadifoglyok nagyarányú 
csatlakozásának egyik okát az októberi 
forradalom vívmányainak védelmében 
kibontakozott nemzetközi küzdelemhez. 

A mű alapos marxista elemzéssel tár
ja fel a munkába állt hadifoglyok éle
tében végbement változásokat, a mun
ka hatását egyéni sorsukra és kapcso
latba kerülésüket a még felszín alatt 
izzó forradalmi erjedéssel, amelyet el
sősorban az orosz üzemek munkásai 
között tapasztaltak. 

A harmadik fejezet a Nagy Októbe
ri Szocialista Forradalom sodró erejű 
eseményeibe vezeti az olvasót. Meg
mutatja az orosz társadalom mélyén 
kirobbani készülő politikai és szociális 
ellentéteket, azt a vonzerőt, amit a bol
sevikok maximális programja gyako
rolt a háborúba belecsömörlott katona
tömegekre, az éhező munkásokra és a 
kisemmizett muzsikokra. 

Nem vállalkozhatom a kötet min
den lényeges gondolatának, pozitívumá
nak bemutatására. Csupán néhány 
olyan momentumot kívánok kiragadni, 
amelyek feltétlenül említést érdemel
nek. 

Egyik a béke kérdése. A korábbi tör
téneti munkák is érintették a béke le
hetőségének hatását a forradalmasodó 
orosz néptömegkre és hadifoglyokra. De 
ennyire sokoldalúan, gondolatébresz
tőén még nem találkoztunk a probléma 
megvilágításával. A szerzők fejtegeté
séhez a recenzens annyit fűzhet hozzá, 
hogy a permanens forradalom idősza
kában az agrárkérdés mellett az a tu
dat is fokozta a Vörös Gárda alakuló 
osztagainak elszántságát, hogy Kerensz-
kij oldalán támadó kozák egységek és 
kadétiskolások győzelme nemcsak re
ményeiket zúzná szét, de a háború 
folytatását is jelentené. 
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A békeprogram bel- és külpolitikai 
jelentőségét az antantdiplomácia is 
felismerte. Mindent el is kövietett, hogy 
Lenin és a bolsevikok kezéből kiütve 
a nagy adut a kispolgári pártok, az un. 
„honvédők" kezére játssza a hatalmat. 

Az arcvonalakon hamarosan egy 
ostoba és alávaló felhívás jelent meg, 
amely azt állította, hogy a békekötés
nek éppen a bolsevikok a legfőbb aka
dályozói, hiszen őket senki sem isme
ri el, ki fog velük tárgyalásokat foly
tatni! 

Ugyanakkor a Szmolnijban olyan sze
mélyek bukkantak fel, állítólagos an
tant megbizatásukra hivatkozva, akik
nek nevét a hivatalos nyugati diploma
ták is igyekeztek minél előbb elfelejteni. 
Titkos megbízóikra hivatkozva arany
hegyeket ígértek a bolsevikoknak, ha 
lemondanak a békeprogramról. 

A békevágy a hadifoglyok óriási tö
megét is hatalmába kerítette. Hazatéré
süket, a gyötrelmes hadifogság meg
szűnését csak az imperialista háború 
befejezésétől, a mielőbbi békekötéstől 
remélhették; a békét pedig a bolsevi
kok jelentették. Szükségszerűen adó
dott, hogy a szociális okok .mellett a 
békeprogram is közrejátszott abban, 
hogy a hadifoglyok elemi erővél sod
ródtak a bolsevikok oldalára. 

A másik kérdés, amelyet a könyv el
sőként tárgyal ilyen mélyen, a Kerensz-
kij-uralom jobboldali, reakciós fordu
latának hatása az osztrák—magyar ha
difoglyok sorsára. 

Gazdag irodalom birtokában kapunk 
képet a hadifoglyok és a különféle pár
tok közti viszonyról, s ezzel a korábbi 
sablonos értékelést egy pontosított, a 
bolsevikok hadifogolypolitikáját is job
ban megvilágító történeti ábrázolással 
váltották fel a szerzők. 

Bemutatják az ideiglenes kormány 
nacionalista, uszító politikáját, amely-
lyel a sokféle nemzetiségű hadifoglyok 
között az ellentéteket szította. Nem 
félnek megmutatni azt sem, hogy a bur
zsoá szervezetek aknamunkája nem ma
radt hatástalan: több összetűzésre ke
rült sor a szláv és az osztrák—magyar 
hadifoglyok között, de láttatják az in
ternacionalista csoportok összeforrasztó 
erejét is, amelyben feloldódott a nem
zeti ellentét és a cseh, délszláv, magyar 
és roma n munkás, paraszt hadifoglyok 
vállvetve harcoltak a közös ellenség, a 

fehérgárdisták és az intervenciós csa
patok ellen. 

A kötet néhány fejezete a magyar ha
difoglyok politikai szervezeteivel, ideo
lógiai iskoláival foglalkozik. Ezek a 
fegyveres harcok története mellett az 
„eszmei hátországot" képviselik, s 
amelynek legkisugárzóbb bázisa a 
moszkvai agitációs iskola volt. A ma
gyar hadifoglyok itt a marxista elmélet 
alapvető kérdéseivel ismerkedtek meg. 

Eddig nem olvasott dokumentumok 
segítségével plasztikus ábrázolását kap
juk az első magyar kommunista cso
port megalakulásának, annak az útnak, 
amelyen hadifogoly kommunistáink 
megismerkedtek a szocialista forra
dalom megvalósításának elméletével, 
stratégiájával. 

A kötet leggazdagabb, harcokban és 
eseményekben legbonyolultabb fejeze
tei az 1918 nyarán kialakult válságos 
helyzetet elevenítik meg. 

A szerzők történészi és írói tudásuk 
legjavát nyújtják, amikor kronologikus 
sorrendben, a polgárháború végtelen 
hadszínterein lezajlott harcokat meg
örökítik. Marxista pártosság, a szocia
lista hatalomért harcolók igazsága árad 
soraikból, és nagyszerű tablót adnak 
a magyar internacionalista harcosok di
cső helytállásáról Ukrajna bőtermésű 
földjén, Közép-Ázsia perzselő sivatag
jaiban és az Amur mentén vívott küz
delmekben. 

Valósághű képet kapunk a csehszlo
vák hadtest ellenforradalmi lázadásáról 
és ennek folytán kialakult súlyos hely
zetről. 

Az ellenforradalmárok megszállták a 
transszibériai vasútvonal Penzától Vla
gyivosztokig terjedő szakaszát. A Vörös 
Hadsereg szervezése kezdeti stádium
ban volt. Ugyanakkor megindította lo
vasezredeit Gyenyikin fehér tábornok 
is. E sorsdöntő napokban — ott Távol
keleten — a magyar internacionalisták 
hősies helytállása döntően hozzájárult 
ahhoz, hogy Kolcsak és Gyenyikin 
Moszkva ellen vonuló seregei nem tud
ták egyesülni. 

A könyv legszebb lapjait jelentik a 
kolcsakisták kegyetlen, megtorló akciói 
ellen vívott élet-halál harc leírásai. In
ternacionalistáink bátorságát epizódok 
sora bizonyítja. A szerzőket dicséri az 
a mód, ahogy "a higgadt, történeti elem
zésbe beépítik a „Kolcsakiada" elleni 
partizánharcok kiemelkedő fejezeteit. 
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Regénybe illő annak a 400 magyar par
tizánnak a története, akik a Tungir fo
lyó mentén, a tajga mélyén megerősí
tett tábort építettek, 'majd a rájuk tö
rő japán és kolcsakista erőkkel szem
ben, véres kéziusában hősi halált hal
tak. 

Ligeti Károly és osztagának története 
szintén az internacionalizmus legszebb 
példái közé tartozik. 

A roppant erőfeszítés meghozta gyü
mölcsét. A válságos időket a győztes 
harcok korszaka váltotta fel és a pol
gárháború menetében fordulat követ
kezett be. 

Sikeres annak a bemutatása is, hogy 
milyen lelkesen siettek az internacio
nalisták a Magyar Tanácsköztársaság 
segítségére, s milyen csüggedés vett 
erőt rajtuk, amikor a Grigorjev-féle 
lázadás fegyveres segítségnyújtásukat 
megakadályozta. 

Az utolsó fejezet már a Magyar Ta
nácsköztársaság megdöntése utáni idő
szakról szól és Kun Béla tevékenységét 
ismerhetjük meg a polgárháború idő
szakában, aki Frunze oldalán harcolt 
Vrangel csapatai ellen. Izgalmas törté
net a Mahno táborában tett látogatás. 
Személyes bátorságát és diplomáciai ér
zékét példázza e találkozás a polgárhá

ború zűrzavarait kihasználó bandave
zérrel. 

A könyv a távol-keleti harcok leírá
sával zárul. A mű szerkezeti felépíté
sével egyetérthetünk. A fejezetek öko
nomikus sorrendben követik egymást. 
Találó alcímek segítenek a gondolat
menet teljes és világos megértéséhez. 
Nyelvezete higgadt, epikus, amelyet jól 
váltanak a feszült és filmszerű részle
tek. A tömörség feledteti a néha zsú
foltnak ható felsorolásokat. 

összegezve: a kiadvány megfelel ki
tűzött feladatának. Színvonalasan meg
írt, összegező történeti feldolgozása 
olyan témának, amelyről sokáig leegy
szerűsítő, jelentőségét alábecsülő érté
kelést adott történetírásunk. A szer
zők hatalmas mennyiségű forrásanyag 
segítségével 1917-től 1922-ig, csaknem 
napról-napra kísérik figyelemmel in-
ternacionolisita katonáink fegyveres 
küzdelmének történetét. Munkájukban 
elévülhetetlenül fogalmazódik meg az a 
történelmi igazság, hogy a csaknem 
százezer magyar fegyveres részvétele 
Szovjet-Oroszország védelmében, a ha
ladásért, más népek szabadságáért ví
vott harcaink legszebb fejezetei közé 
tartozik. 

öry Károly 
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