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A MAGYARORSZÁGI FORRADALMAK KRÓNIKÁJA 
(1918—1919) 

(Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1969., 376 p.) 

Diplomaták, tábornokok, kormányfők 
és politikusok, pártvezérek és forra
dalmárok alakjai és tettei elevenednek 
meg Hetes Tibor dokumentumköteté
ben, amelyet az 1918—19-es forradal
mak forrásanyagából állított össze. A 
könyv a jubileumi évforduló kiadvá
nyai között jelent meg, és értékes foly
tatását adja az elmúlt években kibon
takozott sokoldalú történeti kutatásnak. 
Hetes Tibor számos új forrással — le
véltári dokumentummal —, de főként 
a korabeli politikusok, a történelem fő
szereplőinek személyes visszaemlékezé
seivel, memoárrészleteivel állítja elénk 
újkori történelmünk sorsfordulóját. 
Aligha vitatható, hogy az 1918—19-es 
forradalmak Magyarország történelmé
nek talán legösszetettebb, ellentmondá
soktól leginkább terhes korszakát je
lentik, amelyben monarchiákat temető 
nemzeti forradalmak fonódnak össze 
társadalmi forradalmakkal, és mindezt 
átszőtte a győztes imperialista nagyha
talmak érdekhálózata. 

A kötet szerzője jó érzékkel nyúlt a 
korszak leglényegesebb kérdéseihez, 
amelyek utóhullámai még mindig nem 
ültek el itt Közép-Európában, ahol a 
nemzeti szenvedélyek oly hevesen csap
tak össze. Munkájával elébe ment an
nak az igénynek, amely a közvélemény 
történelmi dokumentumok iránti foko
zott érdeklődésében nyilvánult meg. E 
folyamat megerősödéséhez jelentősen 
hozájárult a tömegkommunikációs esz
közök szinte robbanásszerű elterjedése, 
többek között a televízió népszerű do
kumentumsorozatai, amelyek a plaszti-

citás, a szemléletesség vonzó módszeré
vel állították történelmünk egy-egy iz
galmas fejezetét, kérdését az érdeklő
dés fókuszába. Tagadhatatlan, hogy az 
elmúlt történelmi korok eredeti forrá
sai iránt megnőtt érdeklődést a marxis
ta történetírás vargabetűje is elősegí
tette, amely a szubjektivitás hatására, 
az ötvenes években az elvi tételek iga
zolására gyakran feláldozta az objekti
vitást, a differenciált elemzést. 

Hetes Tibor válogatása azt a pozitív 
törekvést segíti, amely célul tűzte ki, 
hogy e korszak kiélezett ellentmondá
sairól lehámozza mindazt a ferdí
tést, amit a burzsoá, de különösen az 
ellenforradalmi történetírás e korsza
kokra vonatkozóan elkövetett. A doku
mentumkötet a világháború döntő sza
kaszával, a breszti béketárgyalások 
problematikájával kezdődik. A béke-
feltételek körüli huzavona, a német 
külügyminiszter ravasz fejtegetése 
azonnal bevezeti az olvasót az első vi
lágháború fordulópontjának eseményei
be, amelyben a megrendült német 
imperializmus le akarja aratni háborús 
eredményeinek gyümölcsét. A bolsevi
kok Lenin határozott fellépésére elfo
gadják a breszti béke súlyos feltételeit, 
s ezzel megvalósítják külpolitikai el
gondolásukat. A német militarizmus 
végül is kevés eredményt ért el, mert 
a hadvezetőség korlátozott számú had
osztályt dobhatott át a nyugati arcvo
nalra. A kikényszerített békefeltétele
ket ugyanis csak komoly katonai erő
vel tudta elfogadtatni Szovjet-Orosz
országgal. 
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Az I. rész tehát bevezetőként szolgál 
a jóval nagyobb terjedelmű II. és III. 
részhez. A II. rész a demokratikus pol
gári köztársaság nemzeti és társadalmi 
ellentétektől feszülő időszakába vezeti 
az olvasót. Három fejezete az ősziró
zsás forradalom győzelmére, belpoliti
kai, gazdasági és nemzeti kérdéseire 
vonatkozó forrásokból áll. Ezt követően 
a kikiáltott köztársaság külpolitikai 
helyzetét mutatja be jól megválasztott 
memoárokkal, dokumentumokkal. A 
harmadik fejezet a polgári köztársaság 
válságából kiutat kereső forradalmi 
erőt, a radikalizálódó tömegek vezető 
erejét, a kommunista pártot s az álta
la vezetett osztály harcot tükrözi. 

Hetes Tibor bátor kézzel nyúl azok
hoz a forrásokhoz, amelyek több vonat
kozásban új oldalról világítják meg a 
korszak történelmét. Űj színnel, felis
meréssel gazdagítja a korszak kitelje
sedő történeti irodalmát. 

Különösen sokoldalú a külpolitikai 
források fejezete. Elsőként kapja a 
magyar olvasó kézhez Károlyi memo
randumának a teljes szövegét, amit az 
oly emlékezetes, és az ellenforradalmi 
történetírás által annyit kárhoztatott 
belgrádi katonai egyezmény előestéjén 
olvasott fel Franchet d'Esperey tábor
noknak, az antant Keleti Hadserege fő
parancsnokának. Az itt közölt forrá
sokkal megrősíti azt a koncepciót, 
amely vallja, hogy Károlyiak szükség
szerűen cselekedtek, amikor önálló tár
gyalásba bocsátkoztak a Balkánon elő
nyomuló és a páduai egyezményt de 
facto figyelmen kívül hagyó táborno
kokkal. Ezzel az elhibázott fegyverszü
net vádját megcáfolja. A levéltári for
rások és memoárok szinte kitapintha-
tóan közelebb hozzák Károlyiék súlyos 
helyzetét. A kilátástalan politikai hely
zetet döntően a megoldatlan nemzeti 
kérdés idézte elő. Jászi konfö
derációs tervezete elutasításra talált 
az antant által támogatott cseh, román 
és délszláv politikusoknál, a több évti
zedes nemzetiségi politika elmérgese
dett fekélyeit nem tudták gyógyítani. 
Jászi koncepcióját az események sodra 
elsöpörte, bár a versaillesi békerend
szerben kialakított új Közép-Európa 
nem jelentette annak kritikáját. 

Olvashatjuk a kötetben Benešnek, a 
megalakult csehszlovák állam kor
mányfőjének, továbbá a jugoszláv ki
rályság politikusainak nyilatkozatait és 
beszédeit. Szavaikból nem nehéz ki

venni azt a hibás burzsoá álláspontot, 
amely a saját nemzet önrendelkezési 
jogának megvalósulása mellett ugyan
ezt megtagadja más népektől. Túlzott 
területi követeléseikkel, majd a terüle
tek megszállásával és hermetikus lezá
rásával nemcsak a demokratikus pol
gári köztársaság helyzetét ásták alá, de 
elültették azoknak a nemzeti ellenté
teknek a magvát is, amelyek a Horthy-
korszak irrendenta, szélsőségesen na
cionalista politikájában oly buján meg
gyökereztek. 

A kötet forrásainak, dokumentum
anyagának legnagyobb lélegzetű feje
zetét a III. rész képviseli. Benne a 
Tanácsköztársaság gyorsan változó idő
szakai, izgalmas kérdései elevenednek 
meg — számos új adattal gyarapítva 
ismereteinket. Hetes Tibor forrásközlé
se nyomán még plasztikusabban tárul 
elénk a magyar munkásosztály hősi 
erőfeszítése, amellyel megkísérelte, 
hogy itt a Duna völgyében elsőként 
valósítsa meg a szocialista hatalmat. 

Hadtörténelmileg elsősorban azok a 
források tarthatnak érdeklődésünkre 
számot, amelyek a Vörös Hadsereg di
csőséges északi hadjáratának győzelmei 
következtében a cseh burzsoá hadse
regben kialakult zavarról szólnak. 
Mind a katonapolitikáról, mind had
műveleti kérdésekről eddig nem kö
zölt forrásokat olvashatunk a cseh bur
zsoá légiók olasz parancsnokainak je
lentéseiből. Helyzetelemzéseikből kiraj
zolódik a fiatal tanácshatalom Vörös 
Hadseregének miskolci fegyverténye, 
annak hadászati jelentősége. Különö
sen G. Poncinari ezredes összefoglaló
ja enged bepillantást a cseh nemzeti 
csapatok soraiban végbement demora-
lizációra. Érdekes részletek tárulnak 
elénk a párizsi béketárgyalások rész
vevőinek zavaráról, ahol az angol és 
amerikai fél az előállott helyzetért a 
franciák kérlelhetetlenségét okolta. 

Olvashatjuk az északi hadjárat hadá
szati megtervező j ének, Stromfeld 
Aurél vezérkari főnöknek az értékelé
sét a Vörös Hadsereg harci erejéről, si
kereiről. Megismerkedhetünk azzal a 
támadó hadműveleti elgondolással, 
amelyet jóval később, a Tanácsköztár
saság megdöntése után, példaként ok
tattak a katonai akadémiákon. 

Hetes Tibor ebben a részben is a tema
tikus szerkesztési elvet követi, azaz azr 
egymást követő fejezetek dokumentu
mai a gazdasági, a belpolitikai, majd a 
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külpolitikai helyzetet elemzik. Láttat
ják az antant intervenciójának kibon
takozását, a győztes antanthatalmak 
képviselőinek párizsi fondorlatait a 
magyar munkásállam aláaknázására, és 
ennek ellenpólusaként a szovjet-orosz 
állam internacionalista segítségnyújtá
sát, baráti szövetségének bíztató erejét. 
Végül a III. rész utolsó fejezete a Ta
nácsköztársaság belső nehézségeivel, az 
ellenforradalmi erők növekedésével, 
azok nemzetközi szálaival foglalkozó 
írásokat sorakoztatja fel. A fejezet be
fejező forrásai a júliusi offenzíva elhi-
bázottságát, kudarcát, majd a Tanács
köztársaság megdöntését ábrázolják. 

A szerző-szerkesztő a dokumentumok 
közlésénél a kronológiát tiszteletben 
tartó tematikus eljárást követi. Az ol
vasó számára ezzel megkönnyíti a kö
tet hatalmas anyagának áttekintését, a 
szerteágazó kérdések összefüggéseinek 
felismerését és a források belehelye
zését az adott nemzetközi helyzetbe. 
Tagadhatatlan, hogy a tematikus szer
kesztés magában hordja az ismétlődés 
veszélyét. Hetes Tibort dicséri, hogy 
ezt nagyrészt sikerült elkerülnie. 

A szerző — helyesen — a dokumen
tumok, memoárok és sajtórészletek so
kaságában nem hagyja magára az ol
vasót, hanem mintegy elvi, történet
szemléleti iránytűként minden téma-

A felszabadulás óta eltelt 25 év tör
ténettudománya az új korszakot meg
előző negyedszázad történetét számos 
tanulmányban és szintézisben vette vizs
gálat alá. Ha az eddig megjelent mű
veket szemügyre vesszük, világossá vá
lik történeti irodalmunk egyoldalúsá
ga, hiszen a napjainkig napvilágot lá
tott tanulmányok, könyvek túlnyomó 
többsége a korszak második felét és 
elsősorban annak utolsó szakaszát he-

csoportnál rövid, tömören fogalmazott 
bevezetőt írt, amellyel a források ér
telmezését, az olvasók orientációját se
gíti elő. A rövid, de a források alapve
tő gondolatait magukban foglaló el
igazító írások — éppen rövidségükből 
fakadóan — nincsenek híján a leegy
szerűsítésnek. 

A beszédes, a történelem lüktetését 
kifejező, az adott történelmi korszak 
koncentrált bemutatását magában fog
laló forráspublikációt változatos, gaz
dag, többségében új fotóanyag egészíti 
ki, amelyben az események minden je
lentősebb szereplője, történelmi figurá
ja megtalálható. A korabeli képes ki
adványok — újságok, folyóiratok stb. 
— illusztrációit éppúgy felhasználta a 
szerkesztő, mint az egyéb archívumok 
fotodokumentumait, filmrészleteit. 

A kötetet névmutató zárja. 
Hetes Tibor dokumentumkötete érté

kes hozzájárulás a XX. századi törté
nelmünk kimagasló fejezetét képező 
forradalmak történeti irodalmához. Az 
egykorú levéltári forrásokat jól egészí
ti ki a kortársi szóval, s így az adott 
korszak hú krónikáját nyújtja. A for
rásgyűjtemény nemcsak a történelem 
iránt fogékony olvasónak nyújt mara
dandó élményt, de hasznos kézikönyv
ként forgathatja az alkotó történész is. 

Őry Károly 

lyezte boncasztalra. Nem öltött művek
ben testet az a fontos tétel, hogy az 
eredet, a származás, a genezis kérdése 
mind az egyén életének, mind az egyes 
történeti korszakoknak a megértésében 
igen fontos szerepet játszik. Ahogy a 
fa sem a lombnál és a gyümölcsnél 
kezdődik, úgy a történeti vizsgálódá
sokat sem lehet a végkifejletnél, a 
gyümölcsnél kezdeni, különösen ha a 
végkifejlet tragikus, a gyümölcs fér-

DR. VARGYAI GYULA: . 

KATONAI KÖZIGAZGATÁS ÉS KORMÁNYZÓI JOGKÖR 
(1919—1921) 

(Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971., 376 p.) 
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