
KRÄH PERVOVO NASESZTVIJA IMPERIALISZTOV NA 
SZTRANU SZOVJETOV 

(Vojenizdat, Moszkva, 1973. 440 o.) 

Az oroszországi polgárháború, vala
mint az azt újjáélesztő, felfokozó és 
évekig elhúzódó külföldi beavatkozás 
történetéről szóló összefoglaló • munkák 
egy újabb adattárát, az események 
összefüggéseinek új, az eddiginél 
komplexebb megközelítését alkalmazó, 
figyelemre méltó szintézis jelent meg 
Moszkvában. írói, összeállítói a Szov
jetunió Honvédelmi Minisztériuma 
Hadtörténeti Intézetének munkatársai : 
B. I. Baromikin, V. P. Gorlov, Sz. D. 
Guszarevics, V. G. Klevcov, A. M. Ko-
nyev, A. A. Kaszakovszkij, V. P. Nau-
mov, V. I. Petrov, N. A. Pronyina, A. 
K. Szeljanyicsev. A szerzői kollektíva 
vezetői a téma ismert szakemberei: 
N. N. Azovcev és P. N. Dmitrijev. 

A könyv címe, „A szovjetek országa 
ellen indított első imperialista táma
dás csődje", jelzi a szerzők célkitűzé
sét, alapkoncepcióját, amely az egész 
munkán végigvonul. Azzal a nyugat
európai és • amerikai burzsoá módszer
rel szállnak szembe — a tények, az 
események mélyebb összefüggéseire hi
vatkozva —, amely a polgárháborút 
csupán Oroszország belső erői harcá
nak fogja fel, s mint sajátos orosz 
jelenséget tárgyalja és ezzel mintegy fel
mentést ad a háború valódi okozóinak, 
az orosz belügyekbe beavatkozó im
perialistáknak. Hivatkoznak P. N. Mil-
jukov professzorra, a kadétpárti tör
ténészre és politikusra, aki elismeri, 
hogy a fehérgárda a külföldi bur
zsoázia támogatása nélkül nem kép
viselt jelentős katonai erőt, a szovjet
hatalom ellen huzamos harcra — ön
magára utalva — alkalmatlan volt. 

Az ellenforradalom a petrográdi és 
a moszkvai fegyveres felkelés győzel
me után nem számíthatott a dolgozó 
tömegek támogatására. Fő támaszát a 
reguláris katonai egységekben, főleg a 
kozákságban, a tisztikarban és a tiszti
iskolások soraiban kereste. Az emlí
tettek katonai ismereteiben és tapasz

talataiban, felfegyverzettségében bízott. 
Miután tartalékai nem voltak, az ak
kor csak születőben levő szovjet ha
talmi szervek gyengeségére, a kiépí
tett katonai apparátus és a szovjet 
parancsnoki káderek vezetési tapasz
talatainak hiányára építhetett. Miután 
megértette, hogy valódi célkitűzésének 
— a régi rend teljes visszaállításának 
— hangoztatása a munkásság és pa
rasztság határozott ellenállásába üt
közhet, igyekezett a .helyzethez alkal
mazkodni. A fehérgárdisták valameny-
nyi bolsevikellenes erő támogatását ke
resték, köztük a megalkuvó eszer és 
mensevik politikusokét is. Demokra
tikus frázisokkal álcázták szélsőséges 
monarchikus nézeteiket. Elfogadták az 
addig megvetett nemzetiségek burzsoá 
nacionalistáinak a támogatását is 

Az imperialista hatalmak beavatko
zása kezdetben a belső ellenforradalmi 
erők támogatására korlátozódott, de 
alapvető célkitűzésük eléréséhez, a 
szovjethatalom megdöntéséhez ez elég
telennek bizonyult. Kerenszkij Petro
grad elfoglalására tett kísérlete, Kale-
gyin atamán kozákjainak támadásai, 
Dutov és Szemjonov atamánok vállal
kozásai kudarccal végződtek. Az em
lítettek mögött az antant állott. 

A könyv hangsúlyozza, hogy az in
tervenció akkor kezdődött, amikor a 
két imperialista koalíció között még 
javában folyt a háború. A központi 
hatalmak, valamint az antant-kormá
nyok és a mögöttük álló monopoltő
kések egyben egyetértettek: az orosz
országi proletárdiktatúrát, mely saját 
dolgozó tömegeik számára is követen
dő példa lehetett, mielőbb meg akar
ták semmisíteni. Beavatkozásuk azon
ban nem a hatalomból kibuktatott 
orosz burzsoáziának önzetlenül nyúj
tott segítség Volt, hanem — mint ezt 
az ellenforradalmi kormányok fenn
maradt iratai is bizonyítják — Orosz
ország gazdasági és politikai leigázá-
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sát is célozta. A megdöntött orosz 
uralkodó osztályok szorult helyzeté
ből valamennyi imperialista állam 
maximális hasznot igyekezett húzni. 

A szerzők kiemelik, hogy sem a köz
ponti hatalmak, sem az antant nem 
tudták teljesen érvényesíteni erejüket, 
s a szovjet politikai és katonai veze
tés, melynek élén Lenin állott, mes
terien ki tudta használni a két, egy
mással hadakozó koalíció ellentéteit. 
Lenin maga is elismerte, hogy a szov
jethatalom annak köszönheti fennma
radását, hogy létrejöttekor a nemzet
közi imperializmus két egymással 
harcban álló táborra oszlott. 

Németország és Ausztria—Magyaror
szág veresége után azonban a helyzet 
gyökeresen megváltozott. Az antant a 
világháborúban aratott győzelme után 
teljes erejét a szovjethatalom meg
semmisítésére összpontosította. A szer
zők joggal hangsúlyozzák, hogy e vo
natkozásban, a hadműveletek koordi
nálása terén, az antant számára előnyt 
jelentettek a háború alatt megalakult 
kormányközi szervek. Ezek révén vált 
lehetővé, hogy az intervenció tervét 
már 1918 tavaszán kidolgozzák és 
megvalósításához hozzá is lássanak. 

Ezúttal az antant elsősorban saját 
erőire számított. Az antant-országok fő
parancsnokságának vezérkara 1918. no
vember 12-én kidolgozta a Szovjet-
Oroszország ellen irányuló összehan
golt hadműveletek tervét. A politikai 
cél, amit az elfogadott dokumentum 
meg is fogalmazott: „Meg kell sem
misíteni a bolsevizmust és támogatni 
kell Oroszországban a rendteremtést." 
Nem utolsósorban pedig — ami a nyu
gati tőkét rendkívül közelről érintette 
— olyan zálogok megszerzését írta elő, 
amelyek biztosíthatják, hogy Oroszor
szág visszafizeti majd az antanttól fel
vett kölcsönöket. 

Az antahtnak az 1918—1919-es őszi és 
téli időszakra vonatkozó katonai terve 
az intervenció kiszélesítésére irányult. 
Egy időben támadó hadműveleteket írt 
elő északról, keletről, a Balti-tenger 
és a Fekete-tenger partvidékéről. A 
főcsapást délről, a ' Fekete-tenger kör
zetéből tervezték mérni. 

Miután az antant erős tengeri flot
tával rendelkezett, a csapatok szállí
tása és összpontosítása nem jelentett 
nehézséget. 12 szövetséges hadosztályt 
terveztek partra tenni Novorosszijszk-
ban, Ogyesszában és Szevasztopolban. 
A tervezett előretörést a Bulgárián és 
Románián keresztül szállítandó csa
patok valósították volna meg. A terv 
végrehajtásának irányítását a romá
niai szövetséges erők főparancsnokára, 
Berthelot tábornokra bízták. Célkitűzé
sük elérése érdekében igénybe vették 
Gyenyikin és Krasznov haderejét, az 
ukrán és kaukázusi burzsoá naciona
listák csapatait — ezúttal mint segéd
erőt. 

Berthelot vezérkara a direktívák alap
ján 1918. december második felére 
időzítette kombinált támadását. A 
tervben három hadműveleti irányt je
lölt meg: Ogyesssza körzetéből kiin
dulva Herszon és Nyikolajev érintésé
vel Kijev és Kaluga irányát, Szevasz-
topolból kiindulva Harkov és Kurszk 
irányát, Mariupol körzetéből kiindulva 
pedig Kupjanszk és Voronyezs irányát. 
A román és a francia csapatok, me
lyek Iasi—Kisinyov körzetében tevé
kenykedtek, az intervenciós főerők 
balszárnyát fedezték. Az előrenyomu
lás azonban a bolsevikok szervezte 
számtalan felkelő osztag ellenállásába 
ütközött, s csak mintegy 100—150 km 
mélységig jutottak el. (A felkelő osz
tagok a fegyvereket az osztrák—ma
gyar Keleti Hadsereg felbomló, forra-
dalmasodott és hazaözönlő alakulatai
tól szerezték.) 

A párt Központi Bizottsága 1918. no
vember 26-án a Déli Frontot nyilvání
totta fő arcvonalnak, ide összpontosí
tott majdnem minden tartalékot. Az 
OK(b)P Külföldi Nyelvcsoportjainak 
Föderációja az illegalitásba szorított 
helyi pártbizottságok közreműködésé
vel fokozta agitációs és felvilágosító 
tevékenységét az intervenciós csapatok 
soraiban. A katonatömegek érdekeivel 
ellentétes, hadüzenet nélküli háború 
nem volt népszerű, az emberek haza 
vágytak, s nem akartak az oroszor
szági tőkebefektetésekben érdekelt ka
pitalistákért elvérezni. Egymás után 
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tagadták meg a harcparancsokat, ba
rátkoztak a helyi munkásokkal, 1919. 
április 20-án pedig a francia hadiha
jókon Szevasztopolban a vörös zászlót 
is kitűzték. 

Ezt követően a külföldi csapatok je
lenléte nem szűnt ugyan meg, de elő
térbe került az ellenforradalmi rezsi
mek, köztük Kolcsak, Gyenyikin, Ju-
gyenyics pénzzel, hadianyaggal való 
támogatása. Az antant ekkor arra tö
rekedett, hogy az oroszországi ellen
forradalmi politikai csoportosulásokat 
egyesítse a Szovjet-Oroszországot kö
rülvevő kisebb államok burzsoá-földes-
úri kormányaival. Az utóbbiak közül 
elsősorban Piisudski Lengyelországá
nak szántak jelentősebb szerepet, aki 
Vrangellel egyidejűleg tett kísérletet a 
szovjethatalom megsemmisítésére. 

A szovjet köztársaság és hadserege 
közvetlenül és közvetve összeütközésbe 
került a nagy kapitalista államok kor
szerű hadigépezetével. A nyugati ha
talmak és Japán válogatott csapato
kat, haditechnikát, katonai szakembe
reket, tábornokokat, tiszteket irányí
tottak Oroszországba. Az utóbbiak je
lentős háborús tapasztalatokkal ren
delkeztek. 

A szerzők aláhúzzák, hogy a prole
tárforradalom valamennyi ellensége 
végső soron egyet akart, de az impe
rializmuson belüli ellentmondások nem 
tették lehetővé, hogy szilárd egység
frontot hozzanak létre a világ első' 
szocialista államával szemben. 

A kommunista párt és a szovjet kor
mány mesterien használta ki a kapi
talista államok közötti ellentéteket és 
egymás után szervezte meg a nemzet
közi és az oroszországi ellenforradalom 
csapatösszpontosításainak, támpontjai
nak szétzúzását. 

A könyv a polgárháború hadászati 
szintű áttekintése, a hadműveleti rész
letek csak lényeges és jellemző ese
tekben kerülnek megvilágításra. Talán 
ezzel is magyarázható, hogy a magyar 
olvasót érdeklő részek, például az 1919 
tavaszi és nyári ukrajnai hadművele

tek, a Magyar Tanácsköztársasággal 
való katonai együttműködés részletei, 
valamint az internacionalistáknak az 
egyes hadműveletekben, harcászati fel
adatok megoldásában betöltött szerepe 
a rövidre szabott szövegben alig, vagy 
ritkán kapott helyet. 

A nyolc fejezetre tagolt könyv be
mutatja: miként hiúsultak meg az im
perialisták első számításai, hogyan ál
lították meg diplomáciai és katonai 
erőfeszítéssel a németek támadását, 
miként vált a breszti béke, a német 
és osztrák—magyar megszállás átme
neti jelenséggé, hogyan számították el 
magukat és szenvedtek vereséget az 
antant tábornokai, miként és meddig 
tekintették fő adunak Kolcsakot, mi
ként aratta a Vörös Hadsereg döntő 
győzelemnek számító sikereit Kolcsak 
és Gyenyikin ellen 1919 nyarán és 
őszén, hogyan hiúsult meg a fehér 
lengyelek támadása, miként törte át 
a Vörös Hadsereg Vrangel korszerűen 
kiépített erődrendszerét és zúzta szét 
az ellenforradalom utolsó mentsvárát, 
bázisát a Krím-félszigeten. 

Újszerű a könyv VII. fejezete, amely 
nem a Szovjet Távol-Kelet 1922. ok
tóber 25-én befejeződő felszabadításá
val zárja az intervenció és a polgárhá
ború történetét, hanem bemutatja azt 
a harcot is, amely a soknemzetiségű 
Kaukázuson túl, Turkesztánban folyt 
a szovjethatalom megszilárdításáért. 

Az utolsó, VIII. fejezet a 14 inter
venciós állam és az ellenforradalmá
rok felett aratott győzelem okaival, a 
szovjet hadtudomány, a Vörös Had
sereg fejlődésével és fölényének érvé
nyesülésével, valamint a pártnak az 
ország erői mozgósításában, a fegyve
res testületek szervezésében és a harc 
irányításában betöltött különleges ve
zető szerepével foglalkozik. 

A könyv a legújabb szovjet kuta
tások eredményeit tartalmazza, oldot
tabb nyelvezeten hozza közel a téma 
iránt érdeklődő olvasóhoz a polgár
háború és az intervenció éveinek tör
ténetét. 

Józsa Antal 


