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C I K K E K , T A N U L M Á N Y O K 

E #B. GENKBfA: 
V,!. Lenin államvezetői tevékenysége 1921-ben. 

/Voproszi Isztorii, 1954. l,.szán,/ 
ô.B. FEHKHHA: Tocy^apcTBeHHaH ßeflTejibHOCTb 

B.H. JI6HHH8 B 1921 rOfly. 

A,M. Gorkij egyik cikkében a következőket irja Le-
ninről: 

"Vlagyimir Iljics Lenin olyan jól ismerte a nuit 
történetét, hogy a jelent a jövő szemszögéből tudta szem-
lélni,., Ő általában ugy tudta előre meglátni, hogy minek 
kell jönnie, mint előtte senki más. Azt hiszem, azért volt 
képes erre, mert nagy szellemének felével a jövőben élt; 
vaskenénységü, bár rugalmas logikája teljesen konkrét,reá-
lis formákban mutatta meg neki a távoli jövőt. Véleményem 
szerint «za magyarázata annak, hogy miért tanúsított olyan 
bánulatraméltó szilárdságot a valósággal szemben, ami so-
hasem ejtette zavarba - bármilyen nehéz és bonyolult for-
mában is jelentkezett - sohasem ingatta meg szilárd hitét, 
hogy eljön az az idő, amikor a munkásosztály ós a paraszt-
ság lesz az ur az egész világon."/!/ 

Gorkij egészen világosan emelte ki ezt az egyik 
legfontosabb vonást, amely V.l. Lenint, mint az uj tipusu 
állami és politikai vezetőt jellemezte. A lenini előrelá-
tás és vezetés ereje azon alapult, hogy Lenin mélyreható 
tudományossággal ismerte a valóságot, az osztály-jrők viszo-
nyát és ismerte a társadalmi fejlődés törvényeit is. V.l. 
Lenin államvezetői tevékenységének ideje' alatt roppant 
nagy irói munkásságot fejtátt ki, ezek a munkái összegyűj-
tött Müveinek utolsó tiz kötetét töltik meg. Ezek között 
nemcsak beszédeket, felszólalásokat, cikkeket találunk,ha-
nem olyan nagyjelentőségű elméleti tanulmányokat is, ame-
lyek uj utat mutattak a tudományban. Már az a tény is vilá-
gosan bizonyítja, milyen nagyszerűen tudta párosítani Le-
nin az államvezetői tevékenységet a tudományos munkával. 
Lenin államvezetői munkája szilárd tudományos alapokon 
nyugszik. 

* A szovjet szocialista állam tevékenységét a Kommu-
nista Párt bölcs politikája irányítja, anely a marxi-leni-
ni elmélet alkotó alkalmazásán, a tarsadalom objektiv fej-

1/ M. Gorkij müvei, 24.k. M. 1953. 377.1. 
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lő dé störvényeinek felismerésén és az egész társadalon, a nép 
érdekében való alkalmazásán alapszik. Ez adja meg a szoci-
alista épitőnunka egész menetének tudatos, tervszerű, szerve 
zett jellegét. A proletárdiktatúrában a társadalmi az objek-
tiv gazdasági törvényeket a szocializnus győzelnér- hasz-
nálja fel és az állán gazdasági-szervező és kulturális-nevelő 
funkciót gyakorol. "A burzsoá rendszerben a vállalkozók végez-
ték a gyakorlati munkát, non pedig az állani szervek, nálunk 
viszont minden gazdasági kérdés - nindannyiunk közös ügye,"/2/ 

A szovjet szocialista állán a nép érdekeit fejezi ki 
és egész tevékenységében a dolgozók milliós tönegeire támasz-
kodik, anelyek cselekvően is résztvesznek az állán igazgatá-
sában* A szovjet k o m my egész politikáját és mindennapi mun-
káját hazánk javáról és felvirágoztatásáról, a nép érdekei-
ről, a nép anyagi és kulturális szükségleteinek kielégítésé-
ről való gondoskodás hatja át. A Kommunista Párt és a szovjet 
kornány politikájának ezek az egyedülálló vonásai és sajátos-
ságai nagyszerűen öltöttek testet V.l. Lenin állanvezető'i te-
vékenységében. 

Cikkünk azt a feladatot tűzi naga elé, hogy negvilá-
gitson néhány kérdést Lenin állanvezetői tevékenységével kap-
csolatban a külföldi katonai intervenció és a polgárháború 
befejezése után és az uj gazdasági politika első évében /1921 
március - 1922 március/. Ez volt az az időszak, anikor a szov-
jetország éles történelmi fordulatot tett a háborútól a béke 
felé, a hadikonnunizmstól az- uj gazdasági politika felé. Ez 
nagyon nehéz időszák volt, a gazdasági élet szétzüllött álla-
potban volt a dolgozók súlyos anyagi helyzetben sínylődtek, 
a Volgamelleken rossz volt'a 'termés, aszály uralkodott, meg-
nehezítették a munkát ,a kulák banditák^ a párton .belüli el-
lenségek aknamunkává és a ..rendkívül bonyolult feszült nem-
zetközi helyzet. Először 1921-ben nyílt alkalom arra, hogy 
a Kommunista Párt és 'á szovjet .kormány teljesen'a békés szoci-
alista építésnek szentelje. tevékenységét* ,v . 

Mint egyébként as szovjet állam egész fennállása-alatt, 
igy 1921-ben - a háborúról a békére való áttérés időszakában 
is - ragyogóan kifejezésre jutott a lenini állami'vezetés 
egyik legfontosabb vonása, az, hogy Lenin neg tudta határoz-
ni ennek az időszaknak legdöntőbb feladatát és meg. tudta ra-
gadni a leglényegesebb láncszemet. 

V.l. Lenin szerint 1921-ben a döntő láncszem volt, a 
parasztsághoz v-aló gazdasági viszony és a gazdaságpolitika 
próbálkozásai./3/ 

2/ Lenin müvei, 32. k. 4-64-, 1» 
3/ Uo. 33.k. 270-271./oroszul/. 
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A Konnuni st a Párt a háború után neg jel ölte az or-
szág előtt álló feladatokat és a gazdasági épités ninden kér-
désében uj utnutatást adott . V.l. Lenin nár 1920 végén a 
VIII. szovjet kongresszuson tartott beszánolójában kitűzte 
azt a feladatot, hogy a falusi, parasztgazdaság színvonalát 
egyelőre régi, kistulajdonosi alapra kell felemelni. Enlé-
kezte-tte a kongresszusi küldötteket arra, hogy nilyen gazda-
ságpolitikát folytatott a párt a külföldi intervenció és a 
polgárháború előtt. Emlékeztette őket az összoroszországi 
Központi Végrehajtó bizottság I9I8. április 29.-i határoza-
tára, anelyet az ő beszámolója alapján a Szovjethatalon so-
ronkivetkező feladatairól . ,ztak, rámutatott arra, hogy 
sok olyan kérdést, ár-elmeken, most dolgoznunk kell, teljesen 
konkrét formában, nyomatékosan és meglehetősen határozottan 
vetettünk fel már 19I8 áprilisában. Ha visszaemlékezünk erre, 
azt mondjuk: az ismétlés a tudás anyja."/4-/ Hangsúlyozta, 
hogy most is, mint 19I8 tavaszán, a gazdasági épitőmunkát 
kell előtérbe állítani. Két hónappal ezután az OK/b/P X. 
Kongresszusa történelmi jelentőségű határozatot hozott arra 
vonatkozóan, hogy az egész gabonafölösleg kötelező beszolgál-
tatását terményadóval kell helyettesit-ni, hogy át kell tér-
ni, az uj gazdasági politikára. 

"/. A X. pártkongresszus után a szovjet korraány fő fel-
adata lett.az uj gazdasági politika végrehajtása, a munkás-
paraszt szövetség uj alapon való megerősítése. E fő feladat 
megvalósításához elsősorban arra volt szükség, hogy a párt 
és az állam káderei helyesen fogják fel-azt a történelmi -. 
jelentőségű fordulatot, amelyet a párt I92I tavaszán vég-
rehajtott. Lenin 1921-ben sok beszédében foglalkozott, az új • 
gazdasági politika és az azzal kapcsolatos gyakorlati felada-
tok .lényegének megmagyarázásával;, '* 

A pártkáderek eszmei felvértézettségében rendkívül • 
• nagy szerepet játszott Lenin klasszikus munkája "A termény-
adóról". Ez a cikk a marxista elmélet fényében megvilágítot-
ta- az átmeneti időszak gazdaságának törvényszerűségeit és a 
proletárdiktatúra^gazdaságpolitikájának alapjait. Lenin eb-
ben a munkájában és "A szövetkezetekről" irt cikkében adott 
választ arra a fő kérdésre, hogy milyen legyen a proletariá-
tusnak és a proletariátus, pártjának viszonya a parasztsághoz 
a hatalom megragadása után. Az uj gazdasági politikára való 
áttérés után irt összes cikkeiben ós beszédeiben leleplezte 
azokat az ellenséges kísérleteket, amelyek el akarták torzí-
tani a "nep" lényegét, ugy akarták feltüntetni, hogy a "nep" 
csak visszavonulás,'mintegy lépés a kapitalizmus restauráció-
ja felé, stb. 

Az uj gazdasági politika az egyedüli ut a szocialis-
ta gazdaság alapjainak felépítéséhez. így értékelte Lenin 

V Lenin müvei, 31.k. 512.1. 
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a "nep" lényegét és leplezte le a "nep" elferditésére irá-
nyuló kapituláns-trockista próbálkozásokat, 

"Mi',«, tudjuk, mit akarunk. 
És ezért győzni fogunk - irta Lenin "A. terraényadó-

ról" szóló munkájában./4b/ 
Az uj gazdasági politikára való áttérés után a fel-

adatok fő láncszeme az volt, hogy a párt és a szovjet kormány 
megszervezze az árucserét, moly a város és a falu közti gaz-
dasági kapcsolatnak a parasztság számára egyetlen elfogadha-
tó formája. Egyesek megpróbálták eltiltani a nem-állami ma-
gáhcserét, "el akarták zárni" ennek kifejlődését, Lenin ezt 
tekintettel a kisárutermelők sokmilliós tömegére butaságnak 
. és öngyilkosságnak tartotta és a következő rendkívül fontos 
következtetést vonta le;"Mindenképpen és bármi áron fejlesz-
teni kell a forgalmat, nem kell félni a kapitalizmustól,mert 
a számára nálunk megszabott koretek /a gazdaságban a föld-
birtokosok és a burzsoázia kisajátítása, a politikában a mun-
kás-paraszt hatalom által/ elég szűkek, elég "mérsékeltek". 
Ez a terményadó alapgondolata, ez gazdasági jelentősége."/5/ 

A parasztsággal való árucsere megszervezésében a dön-
tó szerepet a szövetkezeteknek kellett játszaniuk. A szovjet 
kormány a szövetkezetek elé uj feladatokat állított és min-
den eszközzel "elősegítette a szövetkezetek fejlődését és meg-
erősödését. A Lenin által aláirt 1921. április 7,-i határo-
zat értelmében a szövetkezetek jogot nyertek mindenfajta me-
zőgazdasági termék begyűjtésére, a termékfelesleg cseréjére, 
összevásárlására és piacravitelére, ugyanugy, mint a kézműipa-
ri és kisipari termékeknél. Határozatot hoztak ezenkívül még 
"Az ipari szövetkezetekről" /julius 7./ és "A mezőgazdasági 
szövetkezetekről" is,/augusztus 16./. A Párt központi Bizott-
ságának utmutatása alapján az Élelmezésügyi Népbiztosság 1921 
májusában szerződést kötött a Fogyasztási Szövetkezeti Köz-
ponttal /Centroszojuz/, hogy a szövetkezetek révén árucsere 
utján gyű jtéon be mezőgazdasági termékeket és nyersanyagot az 
állam számára. Ebből a célból az'Élelmezésügyi Népbiztosság 
átadta a Gentroszojuznak a falu számára különösen fontos ipar-
cikkek speciális árucsere-alapját. 

A Népbiztosok tanácsa és a Munkaügyi és Védelmi Ta-
nács /MVT/ ülésein a Fogyasztási Szövetkezeti Központ /Centro-
szojuz/ 1921 folyamán rendszeresen beszámolt a parasztsággal 
folytatott árucsere menetéről,és V.l. Lenin a X. pártkong-
resszus után mondott minden beszédében hangsúlyozta, hogy a 
parasztsággal való árucsereügyletek helyes megszervezése az 
uj gazdaságpolitika végrehajtásának legfontosabb kérdése. 
Hogy Lenin milyen figyelemmel kisérte az árucsere megszer-
vezésével kapcsolatos konkrét kérdéseket, erről tanúskodik 

4b/ Lenin müvei,' 32,k. 389.1. 
5/ Lenin müvei, 32.k. 377,1. 
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as 1921. Julius 29.-én a Centroszojuzhoz intézett leveles 
"X./H-ány volosztyb:m /hány kormányzóságban/ van önök-

nek üzletük /szóvetkezeti boltjuk/ s következésképpen ügynö-
kük, és hányban nincs? Mennyi van volosztyonként? 

2./ Hány bolt /ügynök/ válaszol pontosan a Központ 
összes kérdéseire, küld be elszámolást? hetenként egyszer? 
kéthetenként? 

3./ A volosztyokban hány bolt kapott árut? és rait? 
/akárcsak egész rövid válaszokban is/, sót? petroleunot? 
iparcikkeket? stb. 

4./ Milyen válaszokat kaptak a parasztoknál levő 
termékfeleslegek és nyersanyag /amit esetleg nen lehet kapni 
cserébe valamiért/ mennyisége tekintetében? 

kényé r? 
egyéb élelmi cikkük? 
ipari nyersanyag? stb. 

5./ Mennyit cseréltek a legutóbbi leszámolási idő-
szakban? tmit miért? Véleményem szerint, amig nincs ilyen le-számolási rendszer, addig semmi sincs. 

Egyedül mesebeszéd*M/6/ 
Lenin nagy figyelmet fordított árucsere-alap léte-

sítésére, hogy ezáltal minél nagyobb mértékben és minél job-
ban kielégíthessék a parasztok igényeit a közszükségleti cik-
kekben. A falunak ebben az időben különösen nagy hiánya volt 
sóban, petróleumban, iparcikkükben, valamint mezőgazdasági' 
gépekben és felszerelésekben. A setemelés és sókereskedelem. 
kérdése úgyszólván le sem került a Munkaügyi és Védelmi Ta-
nács /MVT/ napirendjéről, különösen 1921 első felében. V,I. 
Lenin 1921 május 18-án irt levelében M.F. Frunze /6 b/ elé 
azt a feladatot állította, hogy vállalja el a Központi Sóbi-
zottság vezetését, hogy katonai módon oldja meg a lakosság 
sóellátását. Mikor arról volt szó, hogy 200-300 millió pud 
gabonát kell összegyűjteni Ukrajnában, Lenin kiemelte, hogy 
"ehhez a legfontosabb a só."/7/ 

Lenin gondosan ügyelt arra, miként telje sitik a MVT 
külön rendeleteit, m^ly szerint estre céljából iparcikkeket 
és petroleunot kell küldeni Ukrajnába, Szibériába és más kör-
zetekbe. Utasításaiban kiemelte, milyen rendkívül fontos e 
rendelkezések lehető leggyorsabb végrehajtása. A Népbiztosok 
Tanácsa május 24.-i határozatában, leszögezte, hogy a mezőgaz-
dasági gépeket és felszereléseket aszerint kell elosztani, 

6/ Lenin müvei, 35«h. 4Jt./oroszul/. 
6 b/ Frunze ebben az időben az ukrajnai és krimi csapatok pa-

parancsnoka és az Ukrán Népbiztosi Tanács elnök h.volt. 
7/Lenyinszkij Szbornyik, XXXIV. 415.1. 
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mennyi élelmiszert és nézőGazdasági terméket kapnak cserébe 
Q parasztságtól. 

A szükséges árucsoro-alcp megteremtésében jelentős 
szerepet játszhatott a külkereskedelem sikeres fejlesztése. 
Ezért V.l. Lenin a Külkereskedelmi Népbiztossághoz intézett 
utasításaiban hangsúlyozta, hogy a.külkereskedelem utján áru-
alapot kell szerezni a parasztsággal való gabonacserére, Azt 
követelte, hogy a Külkereskedelmi Népbiztosság ennek 'a közvet-
len célnak rendelje alá egész tevékenységét. 

De a parasztsággal való szervezett árucserét nen tud-
ták a szövetkezeteken keresztül teljesen megoldani. Az állani 
árucsere-alap az ipar elpusztult állapota következtében sze-
gény volt áruban, nem is szólva arról, hogy ennek az árunak 
a minősége sokkal rosszabb volt annál, amelyet a paraszt a 
piacon neg tudott vásárolni. A szövetkezeti-hálózat ebben az 
időben nég igen gyenge volt. ' . 

A tapasztalat és a gyakorlat negmutatta, nogy nem 
célirányos a természetbeni árucsere, hanem minél .előbb ki 
.kell fejleszteni a .pénzért való árucserét. A párt és a szov-
jet kormány tekintetbe vette ezt a tapasztalatot és már az 
uj gazdasági politika első félévének végén levonta ebből a 
szükséges következtetéseket, A Népbiztosok Tanácsa "Az uj 
gazdasági politika életbeléptetésének végrehajtási utasításáé-
ban /I92I. aug.9. aláirta V.I, Lenin/ hangsúlyozta,"-hogy to-
vább kell fejleszteni az állani és szövetkezeti áruc-serét és 
rámutatott arra, hogy "nen szabad pusztán a helyi forgalom 
kereteire szorítkozni és ahol lehet és ahol az előnyös, át 
kell térni az árucsere pénzbeli fomájára. !,/8/ 

V.l. Lenin a VII. Moszkvai Kornányzósági Pártkonfe-
rencián I92I. okt. 29.-én tartott beszámolójában kereken és 
élesen kijelentette, hogy nen sikerült megvalósítani a szer-
vezett árucserét. 

"Az eredmény az lóit, - ezt az elvtársak:móst mind-
nyájan nagyon jól tudják a gyakorlatból, de látni lehet egész 
sajtónkból is - hogy az árucsere neghiusult: neghiusult abban 
az értelenben, hogy adás-vétellé fajult. És ni most ezt kény-
telenek vagyunk elismerni, ha nei;; akarjuk fejünket a honok-
ba dugni, ha nen akarjuk negjátszani, hogy nem látjuk veresé-
günket, ha nen félünk nyíltan szenbenézni a veszéllyel. Be 
kell ismernünk, hogy a visszavonulás elégtelennek bizonyult, 
hogy még jobban vissza kell vonulnunk, még hátrább kell men-
nünk, amikor az államkapitalizmusról áttérünk az adás-vétel 
és a pénzforgalom állami szabályozásának megteremtésére. Az 
árucseréből nem lett senni, a nagánpiac erősebbnek bizonyult 
nálunk és árucsere helyett közönséges adás-vétel,kereskedés 
alakult ki."/9/ " 

8/ "A munkás- és parasztkormány törvényeinek és rendeleteinek 
tára"/SZU/, 1923. 59.sz. 403. cikkely, 

9/ Lenin müvei, 33.k. 80-81.1. 
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Lenin ebben a beszédében mintaszerű józansággal és 
pontossággal elemezte azokat az objektiv gazdasági folyamato-
kat, amelyek ismeretére a szovjet aliari egész poíibikáját fel-
épiti. A párt és a szovjet kormány politikája azonban nem az 
objektiv törvények fetisizálására és e törvények rabszolganó-
don. való követésére épül, hanem ezeket a törvényeket meg tudja 
"nyergelni", korlátozni tudja hatókörüket és fel tudja hasz-
nálni őket a szocializmus építésére a nép érdekében. Lenin 
a piac gazdasági irányításának módozatairól és az állami ke-
reskedelem és a szövetkezet megerősítéséről szólva ezeket mon-
dotta; "Ha már a gazdasági.valóság, amelybe az együttesen vett 
nemzetközi és orosz gazdasági és politikai viszonyok következ-
tében kerültünk, olyan, hogy nem az árucsere, hanem a pénzfor-
galom vált ténnyé; ha azt kell kitűznünk feladatul, hogy sza-
bályozzuk a mostani kereskedelmet, a mostani rossz pénzfor-
galmat, akkor mi, kommunisták azt fogjuk mondani talán, hogy 
nekünk ehhez semmi közünk? ez lenne a legártalmasabb csügge-
dés, a teljes kétségbeesés, ami lehetetlnnné tenne minden mun-
kát ... 

...kötelességünk tanulmányozni az üzleti viszonyokat 
és a kereskedelmet és akkor kezdünk eredményesen tanulni és 
akkor tanuljuk ezt meg, amikor kertelés nélkül kezdünk beszél-
ni erről a feladatról.., a kereskedelem kérdése a párt, a gaz-
dasági épités gyak rlati kérdése lett...Tanulnunk kell. Meg kell 
tanulnunk a kereskedelmi viszonyok állani szabályozását - ez 
nehéz feladat, de nincs benne semmi lehetetlen." /10/ 

A XI. Összoroszorszáf'i Pártkonferencia /1921. decem-
ber/ határozatában kimondja; a párt főfeladata a gazdaság te-
rületén az, hogy a szovjet hatalom gazdasági munkáját olyan 
irányben vezesse, hogy számbavéve a piacot és törvényeit,rend-
szeres, alaposan átgondolt, a piaci folyamat pontos számbavé-
telére épitett gazdaségi rendszabályok utján vegye kézbe a 
piac és a pénzforgalom szabályozását./11/ A "kereskedelem meg-
tanulásának" jelszava, melyet Lenin az összes kommunistához 
és az összes pártfunkcionáriushoz intézett, segítséget jelen-
tett abban, hogy kiállják a versenyt a "nep"-korszak elején 
kisarjadt magántőkével. Az uj gazdasági politikára való átté-
rés első évében ugyan közelebb húzódtak a hátországi bázis-
hoz, azaz a parasztsághoz, ami kielégítette a dolgozó paraszt-
ság zömét, de már egy év múlva a XI. Pártkongresszus megálla-
pította, hogy a visszavonulás idele lejárt.és most át kell 
csoportosítani az erőket és támadásba kell indulni a magántő-
ke ellen. 

így V.l. Lenin vezetésével a párt és a szovjet kor-
mány teljesítette a fő feladatot, azaz hogy összefogást léte-
sítsenek a szocialista ipar és a paraszti gazdaság között .Eb-

10/ Lenin müvei, 33.k. 90-91.1. . ... 
11/ Lásd "A SzKP a kongresszusok, konferenciák és KB plénumok 

határozatainak és döntéseinek tükrében," l.r. 1953. 588.1. 



- 8 -

ben az első eredményeket már 1921 végére 1922 elejére elér-
ték, Az uj gazdasági politikára való áttérés következtében 
falun bekövetkezett politikai fordulat abban jutott kifeje-
zésre, iiogy gyors ütenben számolták fel a kulák banditiznust, 
kezdeti sikereket értek el a mezőgazdaság helyreállitásában 
és a parasztság a párt és a kormány minden intézkedését támo-
gatta. Az I92I. ovi aszály és rossz termés következtében be-
állott nehézségek ellenőr^ is sikeresen bonyolitották le a 
termékadó összegyűjtésére indított első kampányt« A dolgozó 
parasztság az adó beadásával egyidejűleg önkéntesen hatalmas 
segítséget nyújtott a Volgavidék éhező lakosságának, 

A parasztság egyetlen év alatt sokszázmillió pud ga-
bonát adott be terményadóba. 

" A parasztság meg van elégedve jelenlegi helyzetével. 
Ezt nyugodtan állithatjuk - mondta V.l. Lenin 1922. novembe-
rében a Kommunista Internacionálé IV. Kongresszusán.- ügy 
véljük, hogy ezek a bizonyítékok fontosabbak holmi statiszti-
kai bizonyítékoknál. Píogy a parasztság nálunk döntő tényező, 
abban senki sem kételkedik,•.mindenesetre teljesen kizárt, 
hogy komolyan elégedetlen legyen velünk az egész parasztság. 
Ezt értük el egy esztendő alatt. Ugy vélem, hogy ez már na-
gyon sok.u/12/ 

A munkás-paraszt szövetség megerősítése az uj gazda-
sági politika megvalósításának legfontosabb eredménye volt. 

A Kommunista Párt és a szovjet kormány a népgazdaság 
helyreállítását a mezőgazdaság helyreállításával kezdte el, 
mert csak ezen az uton lehetett elérni a dolgozók helyzetének 
megjavítását, a munkás-paraszt szövetség megszilárdítását és 
a proletárdiktatúra megerősítését. Emellett a párt és a kor-
mány nagy figyelmet szerveit a nehézipar helyreállításának és 
fellendítésének, mert ez a szocialista társadalom anyagi alap-
ja. A szovjet állam az uj gazdasági politikára való áttérés 
előestéjén tervet dolgozott ki Oroszország villamosítására,a 
villamosításnak ugyanis rendkívül nagy jelentősége volt az 
iparosítási terv megoldásánál. V.l. Lenin éles szavakkal lep-
lezte le azokat, akik meg akarták hiúsítani a GOELRO terv 
végrehajtását és azt követelte, hogy azonnal lássanak a terv 
megvalósításához. 1921 májusában a OK/b/P X. Összoroszorszá-
gi Konferenciáján hangsúlyozta, hogy a kisipar helyreállítá-
sát a párt azért jelölte meg soronkövetkező feladat gyanánt, 
hogy azután haladéktalanul rátérjen a nagyipar helyreállításá-
ra és fejlesztésére. "Az a feltevés, hogy valamikor megfeled-
kezhettünk erről a legfőbb célról, természetesen egészen ne-
vetséges és ostoba feltevés - mondotta Lenin. Itt csak az a 

12/ Lenin müvei, 33.k. 424.1 



kérdés, hogyan támadhattak az elvtársakban ilyen kétségek és 
helytelen elképzelések, hogyan gondolhatták azt, hogy ez az 
alapvető, legfőbb feladat, amely nélkül a szocializmusnak nem 
lehet anyagi termelő bázisa, háttérbe szorult,"/I3/ 

ÁZ uj gazdasági politikára való.áttérés csak a 
GOERLO terv megvalósításának módszereit változtatta meg bizo-
nyos mértékben. Megteremtette a szükséges feltételeket ahhoz, 
hogy megvalósíthassák a szovjetország történetében első táv-
lati tervet, amely feladatul tűzte ki, hogy a népgazdaságot 
a szocializmus alapján helyreállítsák és fejlesszék, 1921. 
legnehezebb hónapjaiban regtették az első lépéseket a GOERLO 
terv gyakorlati megvalósítására. 1921 nyarán a MVT nagy pers-
pektiváju határozatot hozott "Az állami villamosítási munkák 
1921 évben" tárgyában. A terv sok elsőrendű fontosságú vil-
lanytelep felépítésének folytatását irányozta elő, sőt elin-
dította a cseljabinszki, styerovi és dnyeperi erőmüvek hely-
kijelölési és tervezési munkáit is. 

V.l. Lenin gondoskodott a GOERLO terv népszerűsíté-
séről a legszélesebb körökben. Az ő kezdeményezésére a szov-
jetek VIII. összoroszországi Kongresszusa határozatot hozott 
a terv propagálásáról. A Kongresszuson résztvevő küldöttek-
nek szétosztották a GOERLO bizottságnak "Az OSZFSZK villamo-
sítási terve "cinti összefoglaló nagy munkáját. Lenin "Az MVT 
utasítása a helyi szovjet intézményeknek /1921 május/i! című 
rendelkezésben kérdést intézett a helyi gazdasági szervek-
hez , miként terjesztik e könyvet és szigorú vizsgálatot köve-
telt azokkal a küldöttekkel szemben, akik nem gondoskodtak•a 
könyv propagálásáról. "Megvan-e a .helyi és kerületi könyvtár-
ban az "OSZFSZK villanositási terve", a VIII. Szovjetkong-' 
resszuson mondott előadói beszéd? Hány példányban? Ha nem,ak-
kor világos, hogy a VIII. Szovjetkongresszus ottani küldöt-
tei vagy becstelen emberek, akiket a pártból ki kell szórni 
és el kell távolítani minden felelős állásból, vagy olyan 
semmittevők, akiket börtönbüntetéssel kell megtanítani köte-
lességteljesitesre,,,"/14/ 

Lenin igen nagy figyelmet szentelt a villamosítás el-
sőszülöttei - a saturai, kasirai és volhovi erőmüvek - építé-
sének és gondoskodott arról, hogy az építkezéseket idejében 
ellássák felszereléssel . s munkaerővel. 

Különösen szorgalmazta Lenin azt, hogy a mezőgazda-
ság villamosításában is megtegyék az első lépéseket. El is 
érte, hogy az I92I. évi tavaszi vetési munkálatok idejére 
több villamosoké gépcsoportot munkába állítsanak. /Ezeknek a 
gépeknek a gyártását ugyanis ekkor már elkezdték,/ Vlagyimir 
Iljics egy kisebb kísérleti gazdaság területén be akarta nu-

13/ Lenin müvei, 32.k. 440.1 
14/ Uo. 32.k. 427.1. 
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tatui, nilyen nagy jelentősége van az uj mezőgazdasági tech-
nikának a szovjet falu fejlesztését illetőleg és ezzel fel 
akarta kelteni a parasztság- élenjáró rétegeinek érdeklődését. 
A IX.'összoroszországi Szovjetkongresszuson /Ì921„december/ 
boldogan mesélt a kongresszusi küldötteknek a falusi áranfej-
letőtelepek építésében elért első sikerekről, "Ezekkel a 
kis telepekkel - mondotta Lenin - megteremtettük a falun a 
modern, uj nagyipar központjait. Ha mégolyan kicsinyek is, mé-
gis mutatják a parasztoknak, hogy Oroszország nem áll neg a 
kézi munkánál, nem marad nega primitiv faeke mellett, hanem 
megy előre az uj idők felé. És a paraszti tömegek lassacskán 
megértik, hogy Oroszországot másik alapra kell-ós tudjuk is 
helyezni."/!5/ 

Nagy figyelnet szentelt V.l. Lenin a falu villanos 
világításának is. Még 1920. novemberében jelen volt Kasino 
faluban /Volokolanszki körzet, Moszkvai Kormányzóság/ az otta-
ni villanytelep megnyitásán, beszélgetett a parasztokkal és 
beszédet mondott arról, milyen nagy jelentősége van a villa-
mosításnak a népgazdaságbál. Segítette Szíjanovo és Gorki 
falvak parasztjait, hogy megkapják a szükséges anyagot falu-
juk villamosításához és üdvözlő levelet küldött Gorki falu 
parasztjainak, amikor a faluba bevezették a villanyvilágítást. 

Tyernovo és Gorki parasztjai /Jamszki-szlobodszkajai, 
voloszty, kasirai körzet, tulai kormányzóság/ forró hálával 
köszönték meg a szovjethatalomnak, hogy házaikban kigyúlt a 
kasirai villanytelepről kapott villanyfény. "Most nem kell 
sötétben üldögélnünk, hanem késő estig dolgozhatunk ragyogó 
fénynél - írtak 1921. áprilisában. Nincs a világon olyan ha-
talom, amelytől ilyen csodás fényt várhattunk volna. Ez a 
szovjethatalom müve volt, A petroleum és a gyújtó gondja már 
a múlté és nyugodton várhatjuk, hogy este kigyúl a fény és meg-
világít ja kunyhóinkat .• Olyan boldog öröm tölti el lelkinket, 
hogy az ember akarva-nem akarva felkiált; "csodákat művelsz, 
Szovjethatalom!". Csak villamosítsák a falut, a mezőgazdasá-
got, a falu százszorosan meg fogja hálálni."/16/ 

A parasztok levele, meleg, szivböl jövő hálája a Szov-
jethatalom iránt - ragyogóan tanúskodik arról, milyen nagy je-
lentőségűek voltak a falu villamosításának ezen első lépései. 
Lenin éles szemével látta .a szovjet^falu jövőjét ós a falu 
szocialista átalakításának útjait. Ezért ápolta, gondozta 
olyan féltő szeretettel a jövő első hajtásait, 

A párt és a kormány a7 iparnak a "nep" alapján való 
átszervezésével, a "glavkista" vezetési módszerek felszámolá-

15/ Lenin müvei, 33.k. 137-158.1. 
16/ Izvesztyija VCIK , 1921. május 28» / A parasztok levelé 

nek kelte 1921. április 24,/ 
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sávalj a trösztök létesítésevei, az üzemeknek az önálló gaz-
dasági elszámolásra való átállításával azt a fő feladatot 
tartották szem előtt, hogy megerősítsék a proletárdiktatúra 
pûfranéfeinoki kulcspozícióit, megszilárdítsák az állami nagy-
ipart, mint á szöéíálizmUs építésének alapját ós ebből a cél-
ból az ország szempontjából legfontosabb és legnagyobb ter-
melési ágakra összpontosítsák a figyelmet. A szovjet kormány 
1921.. julius 5,-i rendelete értelmében a kisvállalatokat bér-
be lehetett adni' szövetkezeteknek, társulatoknak vagy egyéb 
egyesüléseknek, sőt magánszemélyeknek is. A szovjetállam tar-
talékait és anyagi eszközeit az állami kezelésben maradt 
nagyvállalato la? a irányította ós biztosította megszakítás nél-
küli termelő munkájukat. 

1921 folyamán a MVT, melynek élén Lenin állt, majdnem 
mindegyik iparág fejlesztési terveit és perspektíváit megvi-
tatta. így pl. a MVT napirendjén a következő kérdések szere-
peltek; 192I. január 5.-ón a repülőgépipar, január 12.-én a 
rádiógyártás; január 26,-án határozati javaslatot hoztak a 
légiközlekedés és repülőgépgyártás maximális programmât ki-
dolgozó bizottság felállításáról; február 28.-án "A köztár-
saság egységes építési tervéről" szóló határozatot hoztak, 
szeptember 14.-én pedig az autógyárakról, november 2.-án meg-
vitatták a fémiparról szóló határozati javaslatot, november 
25«-én à Tanácsban beszámolót tartott a bányászati főigazga-
tóság az arany-platina iparról, december 30-án pedig az Or-
szágos Tervhivatal a fémipar helyreállításához szükséges in-
tézkedésekről. A MVT határozatot hozott ezenkívül a kaukázusi 
cementipar feltámasztásáról, a palaipar fejlesztéséhez szük-
séges intézkedésekről, az Észak-Fehértengeri terület erdő-
és fafeldolgozó-iparának helyreállításáról, a lenipar fellen-
dítéséről, a papír- és cukoriparról, a Vasútépítésről és még 
sok más kérdésről. A Népbiztosok Tanácsának és a MVT-nak a 
napirendjéről le sem került ebben az időben a Donyec-medence 
kérdése és helyreállításának módozatai. Rendkívül fontos in-
tézkedéseket hoztyk a b'okui és grezniji' kőolajipar fellendí-
tése tárgyában. 

I92I őszén a MVT ülésein megbeszélték az azerbajdzsá-
ni Mugan sztyeppe öntözésének kérdését. A MVT anyagot és pénzt 
küldött a Mugan sztyeppe talajának javítási Munkálataihoz. 
Lenin figyelemmel kisérte e határozat végrehajtását és. a MVT 
ügyintézőjéhez intézett megjegyzéseiben kérte, gondoskodja-
nak arról, hogy "az Állami Bank nagyobb kölcsönt nyújtson, 
előnyösebb feltételek mellett." Többet kell foglalkozni a 
kaukázusi gyap ot kérdésével Azerbajdzsánban /Mugan sztyeppe/ 
és Örményor sz ágban" /17/ - irta Lenin. 

A MVT még 1920. augusztusában különhat ározatot hozott 
"A kurszki mágneses .anomália körzetének kutatása" tárgyában. 

Szemasko Leninről való emlékezéseiben /később beszámolt i 

17/ Lenyinszkij Szbornyik, XXIII. 48.1. /oroszul/. 
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egy olyan epizódról, amely világos tanúbizonysága volt an-
nak, milyen nagy jelentő.séget tulajdonit ott Vlagyimir Iljics 
ennek a kérdésnek s "1921-ben, mikor arról gondolkoztunk,hogy 
hogyan kellene kivenni a Vlagyimir Iljics kulcscsontja fe-
lett beszorult golyót, röntgenfelvételt készítettünk róla a 
legjobb röntgenintézetben, P.P. Lazarev akadémikus intézeté-
ben. Vlagyimir Iljics már akkor gyengélkedett. A röntgenfel-
vételeket nagyon gondoson készítettük el, különböző testhely-
zetbon és a felvételek így elég soká tartottak. Vlagyimir 
Iljics kissé kimerült. A fáradhatatlan P.Pe Lazarev mégis igyekezett kihasználni Vlagyimir Iljics jelenlétét, elmond-
ta neki, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják és milyen gond-
jai vannak. Ugyanis Pjotr Petrovi es vezette a kurszki mágne-
ses anomália tanulmányozására irányuló munkálatokat. A munká-
latok műszaki tekintetben igen nehezek voltak.««P.P. Lazarev 
egy teljes órán át mesélt Vlagyimir Iljicsnek a kurszki mág-
neses anomália munkálatairól. En többször meghúztam a kabát-
ját és kértem, hogy hagyja abba. De Vlagyimir Iljics nagyon 
érdeklődött a tudományos felfedezés iránt*, Figyelmesen hall-
gatta Pjotr Petrovicsot és kimerültsége ellenére is több kér-
dést adott fel neki és végezetül kérte, hogy rajtam keresztül 
rendszeresen küldjön neki rövid beszámolókat arról, hogy mit 
csináltak és milyen nehézségeik vannak. így nagyban előrelen-
dítette a kurszki mágneses anomália kutatásának ügyét,," 

Az ipar újjáépítésének és fellendítésének sok kérdé-
sét, amelyet még Lenin tűzött ki a békés építés első évében, 
csak a következő években, a Szovjetunió szocialista iparosí-
tásának éveiben tudtuk megoldani. 

A párt és a kormány egész tevékenységét, a mezőgaz-
daságnak és az iparnak az uj gazdasági politika alapján meg-
valósított helyreállítására irányuló összes intézkedéseket 
a szovjet nép szükségleteiről való gondoskodás hatotta át, 
és azt a fő célt szolgálták, hogy gyökeresen megjavítsák a 
munkások és a parasztok helyzetét. Érmek fényes tanúbizony-
sága "A gazdasági munka kérdéseivel kapcsolatos utasítás", 
melyet V.l. Lenin irt és a IX. Összoroszországi Szovjetkong-
resszus hagyott jóvá. 

"A Szovjetkongresszus valamennyi gazdasági szerv leg-
főbb és halaszthatatlan feladatának tekinti - így szól az 
"Utasítás" - hogy a legrövidebb időn belül - bármi áron is -
szilárd gyakorlati sikereket érjenek el, vagyis nagy mennyi-
ségben lássák el a parasztságot a földmüvelés fellendítésé-
hez és a paraszti dolgozók életének megjavítósához szükséges 
árukkal."/18/ Ugyanennek a colnak kell alárendelni - folytat-
ta az "Utasítás" - az ipar egész munkáját is, hogy gyors 

18/ Lenin müvei, 35.1:. 157.le 
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ütemben és teljes nórtékben kielégítse a parasztság szükség-
leteit, és el kell érni az ipari nunkások keresetének növeke-
dését és életének javulását. Minden népbiztosság, minden szov-
jet- és gazdasági intézmény megkapta a IX. Szovjetkongresszus 
utasítását, amelyben le voltak fektetve a Szovjethatalom szer-
veinek fő feladatai, az ipar és a mezőgazdaság fellendítése, 
hogy ezáltal fedezni tudják a dolgozók növekvő anyagi és kul-
turális igényeit. 

A terményadóra való áttérés javulást hozott a parasz-
tok helyzetében, anyagilag érdekeltte tette őket a vetésterü-
let kiterjesztésében, biztosította a falusi parasztgazdaság 
helyreállítását és általános fellendülését. Az a körülmény, 
hogy az állam anyagi eszközeivel és tartalékaival biztosította 
az ország szempontjából legfontosabb nagyvállalatok és ipar-
ágak munkáját és azok az első sikerek, amelyeket ezeknek az 
iparágaknak a helyreállításában elértek, megállították a mun-
kásosztálynak a polgárháború idején megindult dek1as s z álódási 
folyamatát és ezzel biztosították az ipari proletariátus fon-
tosabb kádereinek konszolidálódását és gyarapodását. 

Felszámolták a kispolgári egyenlősdit, és átszervezték 
a munkabér-rendszert, Bz megnövelte a munkatermelékenységet és 
fokozta a munkafegyelmet, A fizetési rendszert ugy állapítot-
ták meg, hogy a munkás anyagilag is érdekelve legyen munkájá-
nak eredményében. 1921. októberében V.l. Lenin rámutatott ar-
ra, hogy nem közvetlenül a lelkesedésre, hanem a nagy forrada-
lom szülte lelkesedés segítségével a személyes érdekre, a sze-
mélyes érdekeltségre, a gazdasági meggondolásokra támaszkodva 
mindenekelőtt szilárd kis hidakat kell építeni, amelyek majd 
a szocializmushoz elvezetnek: "Máskép - mondotta Lenin - nem 
érkeztünk el a kommunizmushoz, máskép nem tudjuk elvezetni a 
kommunizmushoz az emberek tízmillióit. Ezt mondta nekünk az 
élet. Ezt mondta nekünk a forradalom fejlődésének objektiv me-
nete. "/19/ Szeptember 10,-én hozták meg "A bérrendezésről ho-
zott alaprendeletet" V,I. Lenin aláírásával. Ez alapvető fon-
tosságú rondelet volt. A rendelet egész harci programmot adott 
a munkatermelékenység növelésére és a munkásság fontosabb ká-
derei helyzetének megjavítására. Míg 1921 elején a 12. és 1. 
kategóriájú munkások bére között a különbség mindössze 2 %-ot 
tett ki, addig 1921. második felében /az uj bérrendezési ren-
delet életbeléptetése után/ a különbség.73 %-ra emelkedett. 
Megnövekedett a reálbér is. 1921 végére úgyszólván teljesen 
felszámolták a jegyrendszert, 

A dolgozók anyagi helyzetének megjavítása ügyében nagy 
munkát végzett a párt és a-szpvjet állam. A szovjet kormány 
minden rendslkezéséből, határozatából, V.l. Lenin minden út-
mutatásából, sürgönyéből, rendelkezéséből, jegyzetéből érez-
hető az a szovjet kormányra állandóan jellemző szeretet, nreV 
lyel a népi tömegek szükségleteiről és igényeiről gondoskodott, 

19/ Uo. 41.1 
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anikor biztosította a tömegek anyagi és kulturális jólétének 
szakadatlan növekedését. A szovjet kormány ós maga V.I.Lenin 
- mint a Népbiztosok Tanácsának és a MVT-nek az elnöke, napon-
ta foglalkozott a tömegek fontos' kérdéseivel; az ellátással, 
a munkabérrel, a bérrendszerrel, a társadalombiztosítással, 
a lakásviszonyokkal, a munkások pihenésének és gyógyításának 
kérdéseivel, a szegényparasztságnak a Vörös Hadsereg lesze-
relt tagjainak és családjuknak 'a megsegítésével, a paraszti 
kölcsönös segénynyujtási bizottságok megalakításával, a tár-
sadalmi ellátás ügyének, a szülők nélkül maradt gyerkekék 
helyzetének megjavításával és sok más kérdéssel. 

Nagy figyelmet szentelt a szovjet kormány az értel-
miség helyzetének megjavítására és hogy minél -jobb feltéte-
leket teremtsen a szovjet tudósok számára munkájukhoz. A 'Nép-
biztosok Tanácsának jegyzőkönyveiben számos határozatot ta-
lálhatunk, amelyek arról tanúskodnak, milyen rendkívül alapo-
san gondoskodott a szovjet kormány a szovjet értelmiség élen-
járó képviselőiről. 1921. januárjáb,an irta alá Lenin azt a 
rendeletet, hogy "Milyen feltételeket kell biztosítani I.P. 
Pavlov akadémikusnak és munkatársainak tudományos munkájuk-
hoz". I92I. december 6.-án a MVT számos 'intézkedést hozott a 
tudományos dolgozók anyagi helyzetének megjavítására. 1922 
márciusában a Népbiztosok Tanácsa határozatot hozott A.Bach 
professzor genfi laboratóriumának megvétele-és a "Earpov" 
Vegykisérleti Intézetnek való átadása tárgyában. A határozat 
megemlékezett arról, milyen nagy érdemei vannak Bach pro-
fesszornak a tudományban és a forradalomban. A határozattal 
Bach professzor tudományos és forradalmi tevékenységének 25« 
évfordulóját ünnepelték. 

A kormány számos határozatot hozott az orosz kultu-
ra és művészet kimagasló képviselőinek nyújtandó segítségről,' 
így pl» segélyt szavaztak meg Gelcer táncmüvésznőnek, havi 
járadékot Jemolova és Fe dot ova művésznőknek, nyugdijat Szkrja-
bin zeneszerző családjának és másoknak. 

A párt és a szovjet állam egész tevékenységében a 
széles népi tömegek lelkes politikai munkájára és a munka te-
rén kifejtett aktivitására támaszkodott. V.l. Lenin 1921.no-
vember 6.-án a Prohorov-textilçyàr munkásainak gyűlésén m.on-
dott beszédében az.ipar helyreállítása terén elért sikerekről 
szólva megállapította: a Szovjethatalom sikereinek magyaráza-
ta az, hogy a párt egész munkájában a világ legcsodálatosabb 
erejére - a munkások és a- parasztok erejére - támaszkodott. 

A Kommunista Párt és a szovjet kormány buzdította 
a tömegeknek a politikában és a munkában tanúsított lelked.-
dését s a szovjet nép alkotó energiáját a szocialista épités 
legfontosabb feladatainak teljesítésére irányította. A gazda-
ság romjaiból való feltámasztását a dolgczák ügyévé tette. A 
párt és a szovjet kormány 1 dolgozó tömegeket a munkához va-
ló uj szocialista viszonyra nevelte és arra törekedett, hogy 
az ipar és a mezőgazdaság önfeláldozó dolgozóit országos 
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tisztelettel és megbecsüléssel vegye körül. Lenin azt köve-
telte, hogy rendszeresebben jutalmazzák a gazdasági élet fel-
lendítésében elért sikereket; "tüntessék ki az élenjárókat 
mind a Munka Zászlajának rendjével, mind jutalmakkal. A VIII. 
Összoroszországi Szovjetkongresszus 192o. decemberében meg-
alapította a Munka Vörös Zászlaja rendjét, A Munka Vörös Zász-
laja rendjét elsőnek a tulai fegyver- és hadianyaggyár kapta 
meg. A Szovjetunió Központi Végrehajtóbizottsága a jutalom-
oklevélben rámutatott arra, hogy a szovjet kormány a gyárak 
munkásainak és többi alkalmazottainak munkáját "példaképpen 
állitja a Köztársaság népgazdaságának hatalmas területén műkö-
dő munkások elé, hogy a kommunista rendszer megszilárdításá-
nak és fejlesztésének nagyszerű ügyéért küzdő öntudatos,ön-
feláldozó harcosok sorai napról-napra szélesebbé váljanak és 
gyarapodjanak,"/20/ 

A Munka Vörös Zászlaja rendjét az elsckközött kapta 
meg a Szamara-ZIatouszt vasútvonal Abdulino fűtőházának moz-
donyvezető je, Tyerentyij Matvejevics Csarikov. Csarikov részt-
vett a polgárháborúban és amikor a háború befejeződött, min-
den erejét a köztársaság vasúti közlekedésének helyreállítá-
sára fordította. 1921-ben Csarikov és brigádjának mozdonya a 
jó karbantartás következtében 5.000 versztet futott javitás 
nélkül. Ez a mozdony g abona szerelvényeket vitt a Volgamellék 
éhező lakosságának. Csarikovval ^gyidőben nyerték el a Munka 
Vörös Zászlaja rendjét a nyizsnyij-novgorodi Krasznaja Etna 
gyár munkásai, Lodjagin és Feldnan./21/ 1922-ben a munkában 
elért sikereiért a Munka Vörös Zászlaja rendjével tüntették 
ki az asztraháni körzet hajósait, a bakui kőolajtelep munká-
sait és tisztviselőit, a légügyi főraktárt, a Petropavlovszk-
Kokcsetav vasútvonal épitőit /a vasútvonal első szakaszának 
megépítéséért/ és még másokat, A Szovjetunió Központi Végre-
hajtóbizottsága 1922. február 16.-án ezzel a renddel tüntet-
te ki Dagesztánt, mert "a legkiválóbb energiával 50 versztnyi 
öntözőcsatornát épített a kommunista szombatokon nagy számban 
résztvevő helyi lakosság közremüködésével"/22/. A Munka Vörös 
Zászlaja rendjét 1921-1922 folyamán megkapták; a pjatyinai 
voloszty egy 66 éves parasztja a fakitermelési norma túl-
teljesítéséért; a Kurszki kormányzóságban egy 14 éves paraszt-
fiú, aki, mint családja legidősebb tagja, határidőre és tel-
jes mértékben beadta az 1921 évre járó terményadót; egy Csi-
girinka falubeli paraszt /Gomeli kormányzóság/, aki önfelál-
dozó magatartásával megmentette a csigirinkai hidat a jégzaj-
lás idején. 

20/ Az Októberi Forradalom Állami Központi Levéltára /CGAOR/ 
f. 1235* op, 38,1.277. 

21/ Uo. op. 46, d.5.11.3 és 95. 
22/ Rabocsij /Az OK/b/P Központi Bizottságának lapja/ 1922, 

március 22, 
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A szovjet értelmiségből as elsők között kopta meg a 
Munka Vörös Zászlaja rendjét I«M. 'Gubkin, a hires geológus« 
Lenin 1922 október 16-án levelet intézett a Szovjetunió"Nép-
gazdasági Tanácsa-, az Állami Tervhivatal és a Szovjetunió 
Központi .Végrehajtóbizottságának elnökségéhez, közölve, hogy 
tudomást szerzett a I.M. Gubkin vezetése alatt álló mérnök-
csoport kiváló eredményeiről» Ez a csoport - irta Lenin - hő-
siességbe menő kitartással részletes tudományos vizsgálat tár-
gyává tette az éghető palákat és a szapropellt, sőt kikisérle-
•tezte, hogy miként lehet ezekből az ásványokból különböző 
hasznos termékeket, mint pl.s ichtiolt, fekete lakkot, külön-
böző szappanokat, parafint, ammoniumszulfátot, stb,kivonni* 

Tekintettel arra, hogy ezek a munkálatok nagyjelentő-
ségüek voltak az egyik fontos iparág szempontjából, ezért Le-
nin azt javasolta, hogy; 

"1./Pénzügyi tekintetben haladéktalanul biztositani 
kell a nunka továbbvitelét,, 

2./A jelenben és a továbbiak során is ki kell küszö-
bölni mindennemű gátló akadályt, 

3./ A munkálatokat folytató mérnököket ki kell tün-
tetni a Vörös Zászló renddel és nagy pénzösszeggel kell jutal-
mazni ."/23/ 

A Szovjetunió Központi Végrehajtóbizottsága Lenin ja-
vaslata és a Legfelsőbb Népgazdasági Tanács döntése alapján 
határozatilag a Vörös Zászló renddel tüntette ki a palaipari 
dolgozókat, köztük I.M. Gubkint. 

Lenin a legmesszebbmenőén támogatta n nyizsnyij-nov-
gorocli városi tanács felterjesztését, amelyben kérték, hogy a 
terület- . rádiótechnikai ellátásában elért sikereikért Vörös 
Zászló renddel tüntessék ki Boncs-Brujevics és Vologgyin pro-
fesszorokat és nevüket vezessék rá a vörös táblára. 

A szovjet kormány és maga V.l. Lenin gondoskodott ar-
ról, hogy minden nagy tudományos munkát, felfedezést és a ter-
melőerők fejlesztése terén foganatosított intézkedést''.idejé-
ben hozzanak felszínre, értékeljenek és támogassanak. A munka 
frontján elért eredmények ösztönzése nagy nevelő hatással volt , 
még magasabbra emelte a szovjet emberek munkaaktivitását, 

A szovjet szocialista állam funkcióit a legdemokrati-
kusabb ós igazán népi szovjet államapparátus segítségével vég-
zi. A párt és a kormány mindig szem előtt tartotta, milyen 
fontos a szovjet államapparátus megerősítése, azí államappará-
tus munkamódszereinek iiökéletositése ós a tömegekkel való kap-

23/Lenin müvei v 35»̂ -« 4-76.1. /oroszul./ 
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csolatának fokozása. Különösen élesen vetődött feL ecakérdés abé-
'kés szocialista épi'tőnunkara való áttérés időszakában, mikor 
a kapitalista elemek megélénkülése és az éles osztályharc kö-
vetkeztében uj feladatokat kellett megoldani, és egyben le 
kellett küzdemi az államapparátus munkájában muvatkozó bürok-
ratikus eltévelyedéseket és fogyatékosságokat, 

"Az erős apparátusnak - mondotta Lenin a X.Pártkong-
resszuson - alkalmasnak kell lennie minden műveletre. Ha vi-
szont az apparátus erőssége maradiságba megy át, akadályozza 
a fordulatokat, akkor a harc elkerülhetetlen. Ezért minden 
erőnkkel el kell érnünk azt, hogy az apparátus feltétlenül és 
teljesen alá legyen rendelve a politikának." 

Lenin 1921-1922-ben számos Írásában foglalkozott a 
szovjet államapparátus feladataival és munkamódszereivel, "A 
MVT utasítása", melyet Lenin 1921. május második felében irt, 
éö amelyet 1921. június 30-án a Szovjetunió Központi Végrehaj-
tóbizottsága "A Népbiztosok Tanácsa és a MVT utasítása" címén ' 
jóváhagyott, széleskörű programul volt a helyi szovjet- és gaz-
dasági szervek tevékenysége számára, E szervek tevékenységének 
alapja az összes gazdasági - és különösen helyi - intézmények 
összehangolt, élő, kezdeményezőképes, bürokráciától mentes,de 
pontos munkája. Az "Utasítás" azt az igen fontos feladatot ál-
lította a szovjet és gazdasági szervek elé, hogy munkájukban 
a maximális kezdeményezőkészséggel és maximális bátorsaggal 
vonjanak be minél szélesebb tömegeket a szocialista építés ügyé-
be . 

A Népbiztosok Tanácsa és a MVT legfelső szerveinek mun-
kája szempont'jából igen nagy jelentőséggel bírtak azok a leve-
lek és irányelvek, amelyeket Lenin 1922. elején intézett hoz-
zájuk; többek között az a levél /1922. március 21 és május 5./, 
melyet a Népbiztosok Tanácsának elnökhelyettesi és a MVT munká-
jának kérdésében a Politikai Iroda tagjai számára I.V* Sztálin-
hoz irt; ugyanebben a kérdésben A.D. Cjurupához intézett leve-
lei/ 1922. január 24 és február 20/; határozati javaslat az 
elnökhelyettesek munkájáról /április 11/ és utasítás-javaslat 
a MVT és a Népbiztosok Tanácsa-, valamint a Kis Népbiztosi Ta-
nács munkájáról /1922. február 27/, stb. 

Lenin útmutatásaiban és utasítás ibon többek között 
kitért a Munkás-paraszt Felügyelet Népbiztosságának munkájára 
is. Ez az egyik legfontosabb szerv volt az állami szervek tevé-
kenységének ellenőrzésére és felülvizsgálatára, a tömegeknek 
az államigazgatásba való bevonására.- /Lenin levele "A Rabkrin 
/Munkás-paraszt Felügyelet/ feladatai, e feladatok értelmezé-
se és teljesítése", Lenin és S^álin levelezése erről a kér-
désről/. Később "Hogyan szervezzük át a Munkás-paraszt Felügye-
letet" 'és "Inkább kevesebbet, de jobban" c, utolsó cikkeiben 
Lenin széleskörű tervet dolgozott ki a Munkás-paraszt Felügye-
let újjászervezésére és a Munkás-paraszt Felügyelet és a Köz-
ponti Ellenőrző Bizottság ..zerveinek egyesítésére. 

Nagy figyelmet szentelt Vlagyimir Iljics annak a kér-
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désnek is, jaiként kell emelni és megszilárdítani a forradal-
mi törvényességet és miként kell a legszigorúbban betartani 
a szovjet törvényeket. Ebben a tárgyban I.V. Sztálinhoz in-
tézett levelében /" A "kettős" alárendeltségről és a törvé-
nyességről" /meghatározta, hogy melyek az 1922. májusában 
alakított államügyészség feladatai. Élesen bírálta azt az 
elvet, hogy az ügyészek vidéken "kettős" alárendeltS; gben le-
gyenek /nemcsak a központnak, hanem a helyi kormányzósági 
végrehajtóbizottságnak is/, amint ezt a Szovjetunió Központi 
Végrehajtóbizottságának néhán;-" tagja javasolta. A törvényes-
ségnek egységesnek kell lennie - irta Lenin - "... a törvé-
nyesség sem kalugai, sem kazáni nem lehet, hanem egész Orosz-
ország, sőt a Szovjet Köztársaságok egész Föderációja számá-
ra is egységesnek kell lennie..,"/24/ Lenin meghatározása 
szerint az ügyé s zi felügyelet fő feladata, ügyelni arra, hogy 
az egész köztársaságban minden helyi különbség' és minden he-
lyi befolyás ellenére - valóban egységesen értelmezzék a tör-
vényességet, Lenin ezenkívül különösen kiemeli az igazságügyi 
szervek és a népbiróságok szerepét a forradalmi törvényesség 
betartásáért folytatott harcban, A népbÍróságok - mutat rá 
Lenin - szigorúan tartsák szemmel a magánkereskedők és magán-
vállalkozók tevékenységét,"a legszigorúbban büntessék meg 
őket, ha akár a legkisebb mértékben is ki akarnak bújni a 
köztársaság törvényeinek feltétlen teljesítése alól, nevel-
jék rá a munkások és a parasztok széles tökegeit, hogy önál-
lóan, gyorsan és gyakorlatiasan vegyenek részt a törvények 
teljesítésének ellenőrzésében,.."/25/ 

Lenin-azt követelte a szovjet államapparátustól,hogy 
a leghatározottabb harcot folytassa a magántőke minden vissza-
élése ellen, haladéktalanul vessen véget ezeknek a visszaélé-
seknek, ne csak a gazdaság szabályozásával és a gazdasági 
versennyel, hanem szigorúan szabálybafoglalt és átgondolt -
törvénykezési uton. Lenin Kurszkij igazságügyi népbiztoshoz 
irt leveleiben rendkívül fontos útmutatásokat adott a polgá-
ri és büntető-törvénykönyv összeállításához, meghatározta az 
ellenforradalmi tevékenység fogalmát, külön kiemelve, hogy 
az országon belüli ellenforradalomnak milyen kapcsolata van 
a nemzetközi burzsoázia tevékenységével, és a Szovjetállam 
elleni harcával. Leninnek ez a tervezete alkotta a Büntető-
törvénykönyv 57. cikkelyének alapját. 

Lenin számos útmutatással és irányelvvel segítette 
az Élelmezésügyi, a Földmüvelésügyi, az Igazságügyi, Közök- • 
tatásügyi, Egészségügyi és egyéb népbiztosságok munkáját.Út-
mutatásai és irányelvei rendkívül nagy jelentőségűek voltak,-
meghatározták az- egyes népbiztosságok munkatervét és felada-
tait. Ezek a levelek ragyogóan visszatükrözik Lenin államve-
zetői munkamódszerét, és a Népbiztosok Tanácsa elnöki tisz-

24/ Lenin müvei, 33.k. 361.1. 
25/ Uo. 169.1. 
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tében kifejtett tevékenységét. 
V.l. Lenin erős harcot folytatott azért, hogy gyöke-

restől kiirtsa a szovjet intézményekben a bürokratizmust és 
aktatologatást is, hogy beléjük oltsa a munkafegyelmet, hogy 
a funkcionáriusok a legszigorúbb felelősséggel végezzék a rá-
jukbizott ügyet. A szovjet funkcionáriusnak - bármely posz-
ton is áll - nem szabad elfelejtenie, hogy az állam érdekei, a 
néç érdekei mindenek felett állnak. Lenin mindenféle provin-
ciális elzárkózottságot és az állammal szembeni minden helyi 
irányzatot elitélt."A MVT utasításában" külön válaszokat kért 
a következő kérdésekres "Milyen büntetéseket róttak ki azokra 
a funkcionáriusokra, akik a helyi szerveket a központ rovásá-
ra és a központ parancsával szemben elégítették ki? A megbün-
tetettek neve? Csökkennek-e az ilyen vétségek? A büntetések 
mértékét fokozták-e és hogyan?"/26/ 

Lenin az aktatologatás, a felesleges levelezgetés el-
len harcolva megkövetelte, hogy az egyes hatóságok gyorsan 
és önállóan határozzanak az illetékességük körébe tartozó fon-
tosabb ügyekben. Élesen elitélte azt a kialakult gyakorlatot, 
hogy a hatóságok részéről minden, vidékre küldött sürgönyt, 
utasítást, körlevelet a Népbiztosok Tanácsa elnökének kelljen 
aláírásra benyújt,ani. Ebben a kérdésben 1921. szeptemberében 
a következőket irta az Élelmezésügyi Népbiztosságnak: "Azt 
hiszem, hogy helytelen minden ilyen sürgönyt aláírásra nekem 
benyújtani. Ha fokozatosan is, de mindenesetre át teli térni 
arra a gyakorlatra, hogy az emberek /igy a kormányzósági vég-
rehajtóbizottságok is/ az én aláírásom nélkül is megtanuljanak 
engedelmeskedni, hogy normálisan szót fogadjanak, necsak rend-
kívüli módon. 

Küldjenek el 2-3 3Ürgönyt, mint hadparancsot. Ellen-
őrizzék, hogy teljesítették-e. Ha nem, akkor szigorúan büntes-
sék meg őket és ellenőrizzék a büntetés végrehajtását. 

Kérek pontos tervet /naptári programmât/, hogy miként 
térnek át a helyi intézmények a nom ális f egye lemre.. f,/27/ 

V.l. Lenin, miután elérte, hogy a szovjet szerveknél 
megvalósították a "cemészetos fegyelmet, megkövetelte a funk-
cionáriusokról, hogy a lehető legnagyobb kezdeményezőkészsé-
get és bátorságot tanúsítsák a kérdések felvetésénél, megta-
nította őket az önálló és felelősségteljes közigazgatásra, A 
Politikai Irodá-nak a "nep"ről szóló utasítástervezetében 
1922. január 22.-én Lenin a következőket irta: "A Politikai 
Iroua azt követeli az összes népbiztosságoktól, hogy feltét-
lenül maximális gyorsaságot, energiát tanúsítsanak és küszö-
böljék ki a bürokratizmust és aktatologatást az uj gazdasági 
politika gyakorlati kipróbálásában."/28/ 

26/ Lenin müvei, 32.k, 416.1. 
27/ Lenyinszkij Szbornyik, XXIII. 228.1./oroszul./ 
28/ Uo. XXXIV. 43O.I. 
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Kb egy hónap nulva /1922 február 20.-án/ "Az ujtipusu nunka 
programijáról" A.D. Cjurupához intézett levelében a legkate-
gorikusabban azt követelte, hogy "a Népbiztosok Tanácsának 
és a MVT-nak tizszerosen neg kell húzni a gyeplőt, hogy a 
népbiztosságok ne merjenek ninden apróságot a nyakukba varr-
ni, hanem maguk döntsenek ezekben a kérdésekben és naguk fe-
leljenek értük."/29/ 

Lenint haragra gerjesztette az aktatologatás és a 
hivatali huzavona, amikor fontos és sürgős ügyeket nem in-
téztek el, és válasz nélkül hagyták egyes személyeknek a pa-
naszait és bejelentéseit, melyeket' a Népbiztosok Tanácsának 
hivatala eldöntés végett különböző intézményekhez beküldött, 
Lenin "Levéltervezet a központi szovjet szervek vezető inekí:c<, 
feljegyzésében /1921. december/ ezeket irtás"Haladéktalanul 
fel kell fejlődni. A szovjet közigazgatási gépezetnek ponto-
san, becsületesen, gyorsan kell működnie, Ha ez a gépezet zi-
láltan működik, e.zt nemcsak a magánszemélyek sinylik meg,ha-
nem az egész igazgatás jellege illuzórikussá válik« 

Minden egyes intézmény munkatermelékenységének igazi 
mértéke elsősorban az, hogy valóban és haladéktalanul eliu-
to zik- e a rajtuk keresztülmenő ügyeket. Ezért megkövetelem, 
hogy a jövőben a lehető leggyorsabban és a legkineritebben 
válaszolják nog az Önökhöz küldött ügyiratokat és kéréseket. 
Csak sennitnondó válaszokat gyártani vagy az aktákat nás szer-
vekhez küldözgetni, ez puszta aktatologatás és papirpazorlás. 

. Figyelmeztetem Önöket, hogy ho. továbbra ic ilyenfajta 
tevékenység folyik, a Népbiztosok Tanácsa hivatalának joga 
van arra, hogy felelősségre vonja a bűnösöket, függetlenül 
azok "rangjától."/30/ 

Lenin az 1922* január 17.-én az Igazságügyi Népbiztos-
sághoz intézett levelében azt követelte, hogy az aktatologa 
tás ellen indítsanak "hathatós harcot, a hadművészet szabá-
lyai szerint". Azt javasolta, hogy indítsanak pert az akta-
tologat ási esetekért és csináljanak minden perből nagy^poli-
tikai ügyet. Mikor a Szovjetunió Népgazdasági Tanácsa Állami 
Raktárai Főnökségének beszámolóját megkapta, melyben panasz-
kodtak a nehéz munkafeltételekre, Lenin a levél szerzőjéhez 
a következő levelet intézte s "Aktatologatással kell vádolnom 
Önt is: "már háron év óta sírunk", "már, azt hiszen, majdnem 
tízszer végigvittük az ügyet" - irja ön. De éppen cza hiba, 
hogy önök nem vitték végig az ügyet "azt hiszem" nélküle/31/ 
Lenin levelének végén rámutatott arra, hogy minden egyes ügy 
valóságos végigvitele, az "alulról" való ellenőrzés megszer-
vezése, a sajtóban való kipellengérezős az aktatologatás el-
leni harc legjob'' eszköze. 

29/ Lenin müvei, 35•k« 462.1. /oroszul/. 
30/ Lenyinszkij Szbornyik, XXXIV. 429.1./oroszul/. 
31/ Lenin müvei, 35'k* 445.1. /oroszul/. 
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Lenin a szovjet államapparátus vezetőihez intézett 
ninden egyes utasításában, feljegyzésében azt tanította, ho-
gyan kell dolgozni és hogyan kell elérni a szükséges eredmé-
nyeket . 

Lenin a Kőolajipari Igazgatóság egyik funkcionáriusá-
hoz Bakuba /192j. nájus 19«/ ezeket irta: "Olvastam Szergohoz 
intézett bőbeszédű sürgönyét. Közölje rövidebben és pontosab-
ban, hogy mennyi ruházatot és kenyeret juttat a bakui munká-
soknak." Az Élelmezési Népbiztosság egyik funkcionáriusát 
I92I. junius 5.-én irt levelében igy korholta: "Ön csak so-
pánkodik, holott már áprilisra" pontos javaslatokat kellett 
volna benyújtania a MVT-hoz. 1 .Ezzel szemben Ön áprilistól ju-
niusig csak sopánkodott. Pótolnia kell végre már a mulasztot-
takat." Az Élelmezésügyi Népbiztosság munkáját birálva Lenin 
rámutatott arra, hogy "Maguk csak hosszú firkákat gyártanak, 
tele panasszal, illetve sírással, értelmes javaslatok helyett 
.. *"/3>2 / - s a továbbiakban kifejtette, hogy az ÉleLmezésügyi 
Népbiztosság még felelni fog azért, hogy gépezete nem működik 
rendesen és nem teljesíti feladatát. 

A Közoktatásügyi Népbiztossághoz irt 1921. április 8.-
i levelében Lenin megkérdezte: "Mikor lesz kész az alapterv? 
Milyen kérdésekről lesz benne szó? Olyanok pl. mint: a tan-
könyvek összeállítása, a könyvtári hálózat és felhasználása, 
mintaiskolák, a pedagógusok felelőssége, a tanfolyamok, órák, 
iskolai foglalkozások.programmja, a tantervek és a tanórőlc 
menete gyakorlati teljesítésének ellenőrzése. 

Vagy más kérdések? És melyek? • 
« 

Milyen kérdéseket tartanak a legfontosabbnak, döntő-
nek? 

Vannak-e erről határozatok? Milyen intézkedéseket 
hoztak a teljesítés rendszeres ellenőrzése érdekében? 

Kérek rövid választ."/33/ 
A Moszkvai Szovjet munkájáról megjelent egy brosúra, 

amelynek ábráiból kitűnt, hogy a Végrehajtóbizottság ülésein 
főleg szervezési, azután politikai kérdésekkel foglalkoztak, 
legkevésbbé pedig gazdasági kérdésekkel. Lenin elolvasta a /3V 
brosúrát és ráirtar "Szörnyűség. Épp fordítva kellene lennie," 

Lenin mindig megkövetelte az államtitok szigoiu meg-
őrzését és ragaszkodott ahhoz, hogy a titkos okmányok tartal-
mával kapcsolatos legkisel !> kifecsegésért szigorú büntetést 
szabjanak a vétkesre,. 

32/ Lenyinszkij Szbornyik, XX. 228, 252, 269.1, 
33/ Lenin müvei, 35.k. 4-11.1./oroszul./ 
34/ Lenyinszkij Szbornyik, XXXV. 196.1. /oroszul./ 



"A Vörös Hadsereg és a Flotta ellátását végző rendkí-
vüli meghatalmazottól a másolatban mellékelt beadvány érke-
zett /május 109-i kelettel/ a MVT-hoz* A beadvány teljesen-titkos adatokat tartalmaz a hadsereg létszámáról - irta Le-
nin 1921. május 12.-én az Igazságügyi Népbiztosságnak,, Ea az 
átiratot ügyesebben szerkesztették volna meg, elkerülhették 
volna, hogy a hadsereg létszámáról adatokat kelljen közölni, 
Sőt mi több, - a levél nem titkos ügyiratkéi és nem kézbe-
sítővel érkezett, hanem póstán. Ennek következtében az ügy-
darabot az ügyintéző sé gen felbontották. Ezenkivü.1 nyi. lváncs-
ságra is kerülhetett volna a tartalma, mikor a postohivata-
lon ment keresztül. 

Kérek nyomozást indítani ebben az ügyben*"/35/ 
Lenin erős kézzel küzdött az államapparátus r.unkájá-

nak megjavításáért, olcsóbbá tóteléért, egyszerűsítéséért 
és az ügyintézés idejének megrövidítéséért. Véleménye szerint 
-V közvetlen kapcsolat állt fenn a státusok felduzzasztása és 
a munka bürokratikus menete között. 1921. november 27»-én a 
Szovjetunió Központi Végrehajtóbizottságának rendeletére bi-
zottságot alakítottak az OSZFSZK szerveinek felülvizsgálásá-
ra. "A bizottságnál! az a feladata - így szólja rendelet -
hogy minél jobban csökkentse az állam és az állami szervek 
által javadalmazott nem-termelő munkát és ezzel emelje az 
ipari munka tártalóka'it,"/36/ A szovjet hivatali szervekben 
létesített státusok megnyesegetése megerősítette és egészség 
sebbé tette az államapparátust, megtisztította az osztályide-
gen és ellenséges, elemektől, és nagy szerepet játszott a bü-
rokratizmus és az aktatologatás leküzdésében, 

V.l. Lenin figyelmeztette az államapparátus dolgozóit 
arra, hogy a konkrét, élő dolgokra összpontosították figyel-
müket és arra törekedjenek, hogy a dolgozók tömegeit a párt . 
és a kormány határozatainak teljesítéséért folytatott harcra 
szervezzék. Lenin mindiç kifogásolta a hivat ali-bürokratikus 
munkát, amikor a gazdasági vezetés és a szovjet valóság élő 
ügyét irka-firkával cserélték fel« "Belemerülünk - irta 1922. 
januárjában - a szennyes bürokrácia noesâraba, az aktagyár-
tásba, a rendeletekről való szófecsérlésbe, a rendeletácsolás 
ba és ebben a papirtengerben elsüllyed az élő munka* 

Az ügyes szábotőrök szántszándékkal húznak be bennün-
ket ebbe a papirmocsárba. A legtöbb népbiztos és egyéb tiszt-
ségviselő öntudatlanul belemegy a csapdába,"/?7/ 

Lenin' a Népbiztosok Tanácsának eg;/ik elnökhelyettese 

35/ Lenyinszkij Szbornyik, XXXIX. 409-410*1, /oroszul./ 
36/ SzN, 1921, 72. sz. 584.1. 
37/ Lenin müvei, 35,k. 459*1. /oroszul,/ 
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elé azt a feladatot állította, hogy "bármi áron szabaduljon 
meg a haszontalan sürgés-forgástól, kapkodástól, bizottságos-
ditól, a szófecsérléstől és aktagyártástól..." és elsősorban 
szervezze meg a feladatok teljesítésének ellenőrzését, álla-
pítson meg pontos személyi felelősséget az ügyek vitelében 
és szervezze meg az olyan emberek kiválasztását, akik a ha-
tározatokat végre is tudják hajtani. "Kiismerni az embereket, 
hozzáértő funkcionáriusokat keresni. Ez most a lényeg; e nél-
kUl - minden rendelkezés és határozat csak piszkos papir"/38/ 
- irta Lenin. 

Nincs Leninnek úgyszólván egy utasitása, levele vagy 
rendelkezése sem, amelynek végén Lenin ne hangsúlyozná, hogy 
a leggondosabban, hathatósan ? szigorúan, háromszorosan kell ellenőrizni a határozatok reális, gyakorlati végrehajtását. 
Mikor Lenin 1922. májusában betegszabadságra ment, utasítot-
ta titkárait, hogy havonta kétszer küldjenek neki jelentést 
arról, hogy "hogyan áll a végrehajtás pontos ellenőrzésének 
megszervezése. Ha nem sikerül - ez elbocsátást jelent." "Min-
den népbiztosság köteles - irta Lenin - azonnal kijelölni 
olyan elvtársakat, akik felelősek lesznek a végrehajtás eï- ' 
lenőrzéséért...Ha ezek a. személyek valamit nem pontosan in-
téznek el, kíméletlenül le kell őket tartóztatni vagy elbo-
csátani. ..Ha egy népbiztos követ el pontatlanságot, akkor 
egyszerű feddéssel kell büntetni, ezt pedig bevezetni a tag-
könyvébe "/39/. Jellemzőek Leninnek azok a megjegyzései, ame- ^ 
lyoket esetenként a Népbiztosok Tanácsa ügyvezetőjéhez inté-
zett : "ellenőrizze a teljesítést a legbehatóbbon és íigyirati-
lag", "ellenőrizze a legnagyobb bizalmatlansággal", "ellenő-
rizze a legpedánsabb pontossággal", "a legügybuzgóbban, a 
leggondosabban", ellenőrizze, hogy "mi lett belőle a valóság-
ban", stb. 

Amellett, hogy Lenin a határozatok teljes és igazi 
végrehajtását követelte, mindig megszervezte ezeknek a hatá-
rozatoknak a legszéle sebbkörü, legdemokratikusabb megvitatá-
sát egészen a határozatok elfogadásáig és jóváhagyásáig. így 
pl. "A MVT utasítását", amelyet Lenin május 20-30-a között 
irt, Lenin javaslatára részletesen megvitatták a IV,szakszer-
vezeti kongresszuson, a Legfelső Népgazdasági Tanács IV.kon-
gresszusán, a X. pártkonferencián, a.Szovjetunió Központi 
Végrehajtóbizottságának ülésén és csak a széleskörű megvita-
tás után.hagyta jóvá a Szovjetunió Központi Végrehajtóbizott-
sága junius 30.-án. Lenin azért ragaszkodott ahhoz, hogy az 
"Utasítást" a párt, a szovjetv gazdasági és szakszervezeti funkcionáriusok széles tömegei előtt vitassák meg, mert azt 
tartotta, hogy ez a biztosítéka annak, hogy az "Utasítás" he-
lyes és hogy mielőbb sikeresen megvalósítható« 

38/ Uo. 462.1. /oroszul./ 
39/ Lenyinszkij Szbornyik, XXXIV. 435.1./oroszul./ 



Mikor loni.n decomber végén megirta "A gazdasági mun-
ka kérdéseiről szóló utasítását" titkárainak ugy rendelkezett, 
hogy még a IX. Szovjotkongresszuson való megvitatása előtt 
betekintés végett küldjék el V.M. Molotóvnak, a Politikai Iro-
da összes tagjainak, a Központi Végrehajtóbizottság elnökének, 
M.I. Kalininnak és kérte V.M. Molotovot, hogy tudja meg az 
egyes illetékes népbiztosok véleményét az "Utasításról", 

Lenin a Központi Bizottság tagjaihoz, a EB Politikai 
Irodájához, I.V. Sztálinhoz, V.M. Molotovhoz, M.I. Kalininhoz, 
P.E. Dzerzsinszkijhez, a népbiztosok és másokhoz intézett le-
veleiben tudakozódott a legkülönbözőbb kérdésekről vallott 
nézetükről. Azáltal, hogy mindent megbeszélt velük, elérte 
azt, hogy a tervezett határozatokat kollektív módon megvitas-
sák, "Szeretném tudni, hogy Ön helyesli-e...", "Hogy csinál-
juk? Milyen tervei vannak önnek ezzel kapcso latban 7* - kérdez-
te Lenin I.V. Sztálintól nem egyizben. Megtudakolta I.V.Sztá-
lin és a Politikai Iroda tagjainak véleményét-minden olyan 
kérdésről, melyet a párt és a kormány tervbevétt, "Gondoljuk 
át és beszéljük meg'a Központi Bizottság tagjaival - irta 
Lenin Cjurupának "Az ujtipusu munka programi:? jár ól" - ós mi-
előbb rögzítsünk le egy ilyen /vagy olyan/ programmot,"/4C/'. 
Lenin vezetési módszerének egyik legfontosabb vonása volt a 
tervbevett határozatok vagy intézkedések kollektiv megvitatá-
sa. 

Lenin mindig arra törekedett, hogy a párt és a kormány 
legfontosabb határozatait a széles népi tömegek tudomására 
hozzák, sőt maguk a tömegek is aktivan vegyének Xász'i a határo-
zatok kidolgozásában éö megvalósításában. Mikor 1921. elején 
a párt Központi Bizottsága előkészítette a terménybeszolgál-
tatás rendszere helyett a terményadó bevezetését, Lenin gyak-
ran fogadott falusi küldötteket és figyelmesen meghallgatta 
javaslataikat és kívánságaikat. Elvileg, elméletileg a párt 
Központi Bizottsága és Lenin is világosan látta, hogy a be-
szolgáltatási rendszert fel kell váltani az adóval, de Lenin 
mégis fontosnak tartotta, hogy meghallgassa a patasztok véle 
ményét is erről a kérdésről. 

Albort R. Williams haladó amerikai iró Leninről szó-
ló könyvében a következő jellemző epizódot meséli el. 1921-ben 
Williams Moszkvában volt és Lenin kihallgatáson fogadtae "So-kan vártunk sorunkra az előszobában. Megvárakoztattak bennün-
ket. Ez,szokatlan jelenség volt, mert Lenin mindig nagyon pon-
tos volt. Ebből arra következtettünk, hogy Lenint valami kü-
lönösen fontos államügy vagy magasrangu személy foglalta le * 
Elmúlt egy félóra, egy óra, másfélóra - és mi még mindig ott 
ültünk. Már kezdtük elveszteni türelmünket, de a dolgozószobá-
ból még mindig kihallatszott a látogató halk, tompa hangja« Ki 
lehetett ez a fontos látogató, aki ilyen hosszú audbnciát ka-
pott? Végre kinyílt az ajtó s az előszobában tartozkodók nagy 
csodálkozására a dolgozószobából nem katona, nem diplomata, 
nem valami magasrangu hivataln hanem egy egyszerű paraszt 

40/ Lenin müvei, 35,k. 462.1./oroszul,/ 
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lépett ki. Báránybőr-bekecses, bocskoros szegényparaszt, ami-
lyet akkoriban milliószámra lehetett találni Ssovjetoroszor-
szágban. 

"Bocsásson meg kórom - mondotta Lenin, amikor belép-
tem a dolgozó szobájába - egy t.ambovi paraszt volt nálam és 
hallani akartam, hogy mi a véleménye a villamosításról, a kol-
lektivizálásról és a cári adósságok megfizetéséről«. S oly ér-
dekes és.megkapó volt a beszéde, hogy egészen elfeledkeztem 
az időről." 

"Lenin a legkülönbözőbb emberektől szerezte informá-
cióit. Ezer és ezer ténybeli adatot gyűjtött össze és mérle-
gelte, analizálta azokat. Ez fölénybe helyezte ellenségeivel 
szemben és lehetővé tette számára, hogy a vitákban meggyőzze 
és legyőzze őket. Nem kellett találgatnia, mit gondolnák a 
szibériai parasztok, vöröskatonák vagy a doni kozákok« Nem 
volt titok számára az sem, miként vélekedik és mit érez a le-
ningrádi vasontő, a volgai rakodómunkás, a moszkvai takarító-
nő... "/41/ 

Lenin rendkívül nagy elfoglaltsága és túlterheltsége 
mellett is mindig talált időt arra, hogy felszólaljon munkás-
tömeggyüléseken, pártonkivüliek konferenciáin, kongresszuso-
kon, Ì921. február 25.-án tartottál?: a munkásnők és paraszt-
asszonyok Moszkvai kormányzósági konferenciájukat. A konferen-
cia két női küldöttje eljött a Kremlbe és kérte Lenin titká-
rát, adja át Leninnek a munkásnők hő kérését, hogy ha lehet, 
szólaljon fel konferenciájukon, ha csak öt percre is, Lenin-
nek ezen a napon kellett éppen a szovjet-török szerződés meg-
kötése kérdésében a török küldöttséget fogadnia. Lenin ezt 
válaszolta titkárának: "Ha 5 percről van szó, akkor 3/4 J—l;or 
lehetne; ha át tudja tenni a törökökkel való megbeszélés idő-
pontját későbbre."/42/ 

1921-ben Lenin felszólalt a II. Összoroszországi bá-
nyászkongresszuson, a vas- ós fémmunkások moszkvai nagykonfe-
renciáján, a ruhaipari munkások 4. összoroszországi kongresz-
szu3án, a moszkvai szovjet plénumán, a közlekedési dolgozók 
Összoroszországi kongresszusán, a Prohorov-textilgyár munkás-
gyűlésén, a hamovnyiki kerület munkásainak, munkásnőinek,vö-
röskatonáinak és ifjúságának gyűlésén, a 3.sz. Elektroszila 
/volt "Dinamo'/ gyár munkásainak gyűlésén, az I, moszkva-kor-
mánybósági mezőgazdasági kongresszuson, stb. 

Amikor I92I. áprilisában a petrográdi munkások üdvö-
zölték Lenint ós meghívták, hogy vegyen részt a petrográdi 
pártonkívüli munkások városi tanácskozásán, Lenirt válaszában 
ezt .irtás "Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam teljesíteni kí-
vánságukat és nem utazhattam el Petrográdba. Őszinte szívből 

41/ Leninről, Szikra, 1950.'82-83,1. 
42/ Lenyinszkij Szbomyik, XXXV, 226 1. /oroszul/'. 
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üdvözlöm a pártonkivüliek tanácskozását és az önök munkáját. 
Most, amikor az egész világ burzsoáziája hallatlan hazugsag-
hadjáratot folytat Szovjet-Oroszország ellen, s arra törek-
szik, hogy meghiúsítsa kereskedelmi megállapodásainkat a kül-
földdel, most a pártonkívüli tömegek segítségének a velük va-
ló együttműködésnek különösen nagy fontossága von"f/43/ Lenin sok sikert kivánt a tanácskozás munkájához és különösen arra 
kérte őket, tartsák szem előtt, hogy minél több pártonkívüli 
munkást és parasztot vonjanak be a gazdasági építés munkájába* 
"A pártonkivülieknek munkához kell látniok,s jöjjenek, jöjje-
nek egyre többen," - irta levele befejezéséül. 

I922 október 22.-ér az Októberi Porradalom 5. évfor-
dulóján Lenin azt válaszolta a volt Michelson gyár munkásai-
nak meghívására: "Kedves elvtársak! Nagyon sajnálom, hogy egy 
kis betegség éppen ma otthonomhoz láncol. A legszívélyesebb 
üdvözletemet és jókívánságaimat küldöm az 5. évforduló alkal-
mából. Sikeres munkát kívánok az elkövetkező öt évre."/44/ 

A Kommunista Párt és a szovjet állam nagy ereje a 
néppel való állandó, mindjobban fokozódó és erősödő kapcsolat-
ban rejlik. Lenin párt- és államvezetői tevékenysége a példa 
arra, hogy miként kell erősíteni a kapcsolatot a tömegekkel, 
hogyan kell egyre fokozódó aktivitásukra támaszkodni, bevonni 
őket az államigazgatásba, felemelni a "legalsó rétegeket" az 
uj élet építésére és nemcsak tanítani a tömegeket, hanem ta-
nulni is tőlük. 

Lenin mély meggyőződése a kommunizmus eljövendő győ-
zelmében, bátorsága és szilárdsága a párt irányvonalának vite-
lében azon alapult, hogy mélyrehatóan, bölcsen és előrelátóan 
ismerte a történelmi fejlődés útjait és törvényeit. Ezt még 
az ellenséges tábor tagjai is kénytelenek voltak elismerni. 
Ransom angol polgári újságíró 1919-ben Leninnel való beszélge-
tése után meg akarta magyarázni. Lenin rendkívüli nyugodtságá-
nak, a jövőben való szilárd és rendíthetetlen hitének okát. 
"Azt hiszem - irta Ransom - ennek az az alapja, hogy ő az első 
nagy vezér, aki lebecsüli saját egyénisége jelentőségét.Lenin 
teljesen mentes az önhittségtől. Ezenkívül, mint marxista, 
hisz .a tömegmozgalomban, amely tovább fejlődik akár vele,akár 
nélküle..,Ő a nevétől soha el nem szakitható eseményeknek nem 
oka, hanem kifejezője." 

A dolgozók széles tömegei forrón szerették vezérüket, 
odaadó hűséggel viseltettek szeretett Kommunista Pártjuk iránt. 
Mikor Lenin súlyosan megbetegedett, ezernyi levél, sürgöny, 
érdeklődés és jókívánság özönlött az ország minden sarkából 
Moszkvába a szovjet kormány és maga Lenin címére, amelyben mi-
előbbi gyógyulást kívántak neki. Amikor 1922. nyarán az a hír 

43/ Lenin imivei, 32.k. 34-1.1. 
44/ Lenyinszkij Szbornyik, XXXIV. 439.Woroszul./ 
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kezdett elterjedni, hogy Lenin a gyógyulás utján van, rendki-
vül nagy lelkesedós ós öröm töltötte el a szovjet embereket. 

"Kedves Lenin elvtárs - sürgönyözték 1922,augusztus 
25.-én Szerpuhovból - a szurpuhovi körzet /moszkvai kormány-
zóság/prigorodnaja járási kongresszusa és vele a prigorodna-
jai- járás összes parasztjai örülünk a gyógyulásodnak. A szó-
ról már áttértünk a tettre. Már 100 %-ra, a kitűzött határ-
idő előtt teljesítettük a terményadó beadását. Te csak pihenj, 
mi majd dolgozunk."/45/ 

Tömegével érkeztek ilyen üdvözletek Leninhez munká-
soktól, parasztoktól, értelmiségiektől, a Vörös Hadsereg har-
cosaitól és parancsnokaitól, tanulóktól, az ifjúságtól - az 
összes szovjet emberektől. T.s Leninnek mindig konkrét ügyek-
ről, konkrét kötelezettségekről számoltak be: a termény adó 
bpadásáról, a vetésterület kiterjesztéséről, a fiiunkat erme lé-r 
kenység növeléséről, üzemek ujjáteremtéséről, a szovjet szer-
vek munkájának megjavításáról, jó tanulásról, uj iskolák, 
könyvtárak, olvasótermek, klubok megnyitásáról. 

Lenin ügyének és tanításának nagy folytatója I.V.Sztá-
lin ezeket mondta: " Nem ismerek még egy forradalmárt, aki 
olyan mélyen hitt volna a proletariátus teremtő erejében,osz-
tályösztönének forradalmi célszerűségében, mint Lenin.l,/46/ 

Leninben - mutat tt rá I.V. Sztálin - a világ elsőnek 
láthatta meg az uj, magasabb tipusu vezért, az emberiség "leg-
mélyebb mélyéről" való egyszerű tömegek vezérét. 

A tömdgek"teremtő erejébe vetett hit - ez Leninnek, 
mint a Kommunista Párt és a szovjet állam vezetőjének fő voná-
sa. 

4-5/ CGAOR, f. I235. Pp. 6. d. 295, 1- 263. 
46/ Sztálin müvei, 6,k. 67.1. 
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.G AG AR II? A.P.Ï 

A gazdasági törvények működése, mint a Nagy Októberi 
• Szocialista Porradalom objektiv alapja, 

/Vesztnyik Moszkovszkovo Universzityeta, Társadalom-
tudományi sorozat, 1953- 11.sz./ 

A.ÍI. ParapHH: FLEF-CTBWE BKOHOMtraecKiax SSKOHOB KSK 
oébeKTHBHaH OCHOBa nOÖéflK Be JIM KOM OKTHÖ'pbCKOß COÎ M-
aJIMCTMtíeCKOH peBOJI.OU;MM . 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom Oroszország-
ban az imperializmus és prole tarforradalmak korában érvénye-
sülő objektiv gazdasági törvények következtében arathatott 
győzelmet és ezzel beigazolta a szocialista forradalom le-
nini elméletének helyességét. Ez az elmélet a társadalmi 
fejlődés objektiv törvényeinek mélyreható felismerésén és 
forradalmi alkalmazásán alapul. 

A Kommunista'Párt, amely töretlenül követte a marxi-
lenini elméletet, következetesen harcolt az imperialista há-
borúnak polgárháborúvá változtatásáért, az orosz imperia-
lizmus megdöntéséért és támogatta az egész világ proletáriá-
"busának az imperialista háború elleni mozgalmát. 

Országunknak a Kommunista Párt által vezetett mun-
kásosztálya felhasználva a kapitalizmus egyenlőtlen gazdasá-
gi és politikai fejlődésének objektiv törvényét, Oroszor-
szágban áttörte az imperializmusnak az egész világot béklyó-
ba verő láncát, létrehozta a proletariátus diktatúráját /a 
szovjetek hatalmát/ és ennek segítségével gyors ütemben fel-
építette a szocializmust. 

A Kommunista Párt által vezetett oroszországi munkás-
osztály sikerrel használta ki az első világháború során a 
világkapitalizmus meggyengülését, megdöntötte a cárizmust és 
miután előbb a burzsoá-demokratikus forradalom győzelmét 
biztosította, átfejlesztette azt a szocialista forradalomba. 

Az 1917 februártól decemberig terjedő időszakban a 
Kommunista Párt rendkívül nehéz feladatot teljesített. Meg-
nyerte a többséget a szovjetekben, a szocialista forradalom 
oldalára vonta a dolgozók millióit, megerősítette a munkás-
osztály és a dolgozó parasztság szövetségét az Ideiglenes 
Kormány imperialista diktatúrájának megdöntése és a szovjet-
hatalom győzelmének biztosítása céljából. 

I917 előestéjén a Kommunista Párt egységes, hatalmas 
forradalmi áradatba tömörítette a békéért folyó általános 
demokratikus küzdelmet, a földesúri .birtokok . fel-; 
számolásáért és a földnek a parasztok kezébe való juttatásá-
ért folytatott demokratikus parasztmozgalmat, országunk né-
peinek nemzeti-felszabadító harcát és a proletariátus szoci-
alista mozgalmát* A cél a burzsoázia, megdöntése és a prole-
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t àrdi kt atura megteremtése., 
A Kommunista Párt az 1917-es forradalom okainak és 

mo-zgató erőinek értékelésével kapcsolatban két fronton har-
colt és harcol na is. Egyrészt a személyiség történelmi sze-
repének szubjektiv-idealista túlbecsülése ellen, azaz a sze-
mélyi kultusz ellen harcolt, melyet az e szerek, az anarchis-
ták és a trockisták honosították megj másrészt a gazdasági 
fanatizmus ellen küzdött., Ennek az "elmélet"~nek a segítsé-
gével az ultraimperialista Kautsky, az orosz mensevikek és 
a trockisták a temelőorők mindenhatóságát hirdették, védel-
mezték az "európai egyesült államok" ulferainperialista "el-
méletét" és harcoltak a marxizmus-leninizmus, valamint a 
proletariátus diktatúrája ellen« 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalomról szóló iro-
dalomban és a propagandamunkákban sokhelyütt helytelenül vi-
lágították meg az egyéniség szerepét a történelemben, túl-
becsülték egyes kimagasl > személyek szerepét, nem vették fi- . 
gyelembe azt az alapelvet, hogy a forradalmat a párt vezeti. 
Ennek egyrészt az leto az eredménye, hogy lekicsinyelték a 
Kommunista Párt s a Központi Vezetőség szerepét és lebecsül-
ték a munkásosztály és a parasztság forradalmi aktivitását„ 
Másrészt figyelmen kivül hagyták az emberek tudatától és aka-
ratától függetlenül létező objektiv gazdasági törvények mű-
ködését, pedig ezek n törvények íx>zzák létre a kapitalizmus 
felszámolásához és a szocializmus győzelméhez szükséges objek-
tiv lehetőségeket. Ezek közé a törvények közé tartozik a ter-
melési viszonyok és a termelőerők jellege közötti összhang 
törvénye is, amelyet Marx fedezett fel 1859-ben* 

Nagy jelentőségű volt V,I4 Leninnek az a felismerése, hogy az imperializmus korszakában a kapitalizmus egyenlőtle-
nül fejlődik. V.l. Lenin ebből a törvényből azt a zseniális 
következtetést vonta le » hogy lehetséges a szocializmus győ-
zelme először néhány, sőt egy országban is. Nagy jelentőségű 
a modern kapitalizmus /: z imperializmus/, valamint a szoci-
alizmus gazdasági alaptörvénye is, amelyet I»V, Sztálin fo-
galmazott megv 

Ezeknek a törvényeknek az ismeretében sokkal mélyre-
hatóbban érthetjük meg a szocialista forradalom győzelmének 
alapjait és elkerülhetjük az olyan hibákat, hogy a forrada-
lom gazdasági okainak és mozgató erőinek jellemzésénél a tör» 
ténelem materialista felfogását felcseréljük a személyiség 
kultuszával és a gazdasági fatalizmus álláspontjára süllyed-
jünk, 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom nem véletlen 
és egyedülálló jelenség az imperializmus korának történeté-
ben, nem csupán a Kommunista Párt és vezetői által kifejtett 
forradalmi tevékenység eredménye, hanem olyan jelenség, 
amelynek mélyreható objektiv okai vannak. Alapvető oka 3Z a 
törvényszerűség, hogy a kapitalizmusban kibékíthetetlen el-
lentét van a termelőerők és atermelési viszonyok között, A 
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termelési viszonyok és a termelőerők jellege közötti össz-
hang objektiv törvénye rár régóta utat tör magának a kapita-
lista országokban, amelyek közé Oroszország is tartozott, 

A burzsoázia és a földesurak az 1917-es forradalom 
előestéjén és folyamán szembeszálltak a szocialista forra-
dalommal, de ellenállásuk megtört a szocializmus "rohambri-
gádjának",- a marxizmus-leninizmus zászlaja alatt haladó 
orosz munkásosztálynak és szövetségesének»a doltpzó paraszt-
ságnak - hősi harcán, A munkásosztály és a parasztság szö 
vétségé biztosította az ifjú szovjetállam gazdasági és poli-
tikai szilárdságát, a szocializmus felépítését és a kultur-
forradalom győzelmét a Szovjetunióban. 

A marxizmus-leninizmus feltárta az imperializmus ko-
rában ösztönösen kibontakozó gazdasági alaptörvények lénye-
gét, A Kommunista Párt a munkásosztály és a parasztság élére 
állt és a kapitalizmus elleni támadásra, a szocializmusért 
vivott öntudatos harcra vezette őket, A marxizmus-leninizmus 
volt az áz iránytű, amely a tömegeknek a cárizmus és a kapi-
talizmus elleni forradalmi harcban az utat mutatta, 

A Kommunista Párt összekapcsolta az emberek akaratá-
tól és tudatától függetlenül érvényesülő objektiv gazdasági 
törvények működését e törvények forradalmi felhasználásával; 
ez lehetővé tette Oroszország munkásosztályának és szövetsé-
gesének - a dolgozó parasztságnak. - nemcsak azt, hogy a leg-
rövidebb időn belül felszámolja a kizsákmányolási viszonyo-
kat, hanem azt is, hogy áttörhesse a Föld egyhatod részén a 
nemzetközi imperializmus frontját, hogy győztesként kerüljön 
ki a Szovjetunió külső és belső ellenségeivel életre-halálra 
vivott összecsapásból, felépítse a szocializmust és átadhas-
sa más népeknek is azt a forradalmi tapasztalatot, mellyel az 
imperializmus és a proletárforradalmak korában lévő objektiv 
lehetőségeket szocialista valósággá válthatják. 

Az uj, szocialista rend létrejöttét sok évtizeddel kö-
zelebbhozták és megkönnyítették az u.n, szubjektív forradalmi 
tényezők, 

A történelemben az objektiv, a spontánul érvényesülő 
tényezők azok a történeti folyamatok, amelyek az emberek tu-
datos akaratától függetlenül mennek v.'-gbe az ország gazdasá-
gi fejlődése, a kapitalizmus fejlődése, a régi hatalom fel-
bomlása, a proletariátus és a többi osztályok ösztönös mozgal-
ma, az egymással szembenálló osztályok ösztönös összeütközé-
se, stb,/ Ez a társadalmi fejlődés objektiv oldala,/ 

De a társadalmi fejlődés objektív törvényei érvényesü-
lésének objektiv és spontán jellegét nem cserélhetjük össze 
a munkásosztálynak eme törvények iránti ösztönös viszonyával, 
e törvények automatikus érvényrejutásának fatalista, passzív 
kivárásával, a marxista párt megszervezéséről váló lemondás-
sal., a munkásosztálynak a kapitalizmus lehető leggyorsabb 
összezuzá^áért és a szocializmus győzelméért folytatott har-
cáról való lemondással. 
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De h?, a munkásosztály és a Kommunista Párt a társa-
dalmi fejlődés objektiv törvényeinek mélyreható ismerete 
alapján nem folytat tudatos és aktiv forradalmi harcot, ak-
kor a kizsákmányoló osztályok - még ha a kizsákmányolt osz-
tályok túlsúlyban is vannak az országban - parlamentáris szél-
hámoskodással, különböző fondorlatokkal és erőszak alkalmazá-
sával elodázhatják elkerülhetetlen pusztulásukat, ujabb igaz-
ságtalan háborúkat provokálhatnak és még sokáig tarthatják 
gazdasági elnyomás alatt, politikai jogfosztottságban és 
ideológiai rabságban a dolgozó tömegeket. A kizsákmányoló 
osztályoknak lehetőségük van arra, hogy harcoljanak a béke-
szerető és szabadságszerető népek ellen, a szocialista tábor 
ellen. A munkásosztály és a Párt forradalmi aktivitása és 
szervezettsége - ez a mozgalom szubjektiv oldala. Ez azt tük-
rözi vissza, hogy a munkásosztály helyesen fogta fel a mozga-
lom objektiv törvényeit és spontán folyamatait. A marxizmus-
leninizmus elméletével felvértezett haladó emberiség nemcsak 
a társadalom gazdasági fejlődésének objektiv törvényei követ-
keztében, hanem teljesen tudatosan is halad előre a kommuniz-
mus felé. A marxi-lenini elmélet és a kommunista pártok for-
radalmi aktivitása meggyorsítják a kapitalizmus csődjét és a 
kommunizmus elkerülhetetlen győzelmét az egész világon. 

Az Oroszországi Kommunista Párt, amely a munkásosztály 
forradalmi élcsapata és a dolgozó parasztság elismert vezére, 
rövid idő alatt /I903-I917/ olyan hatalmas politikai munkát 
végzett, amelynek nincs párja az egész világon sem tapaszta-
latainak gazdagsága, sem a marxista elmélet kidolgozásának 
és alkotó szellemű alkalmazásának mélysége tekintetében. A 
Kommunista Párt általános irányvonala megfelelt a proletariá-
tus, a parasztság éo az Oroszországban élő népek alapvető ér-
dekeinek. 

V.l. Lenin segitett abban, hogy a párt tudatosítása 
a burzsoa-ó-emokratikus forradalom szocialista forradalommá 
való továbbfejlesztésének távlatait, a proletárforradalom uj 
elméletével gazdagította a marxizmust és lerakta annak a for-
radalmi taktikának az alapjait, melynek segítségével a prole-
tariátus a szegényparasztsággal szövetkezve 1917 októberében 
országunkban megdöntötte a burzsoázia uralmát és megteremtet-
te az igazi népi hatalmat, a szovjetek hatalmát. 

Az imperialista háború nehéz éveiben /19L4-1918/ egye-
dül a bolsevik párt volt hü a proletárinternacionalizmus és 
a szocializmus ügyéhez. A II. Internacionálé pártjai elárul-
ták a szocializmus ügyét, lesüllyedtek a szociálsovinizmus ál-
láspontjára, a munkásosztály omlóivá, imperialista kormánya-
ik lakájaivá váltak. A szocialista forradalom lenini elmélete 
gazdagította a marxizmust és forradalmi távlatokat tárt fel 
minden ország proletariátusa előtt a nemzeti burzsoázia el-
leni harcban és mugerősitette a proletariátus hitét a prole-
tárforradalom és a szocializmus győzelmében. 

Az imperializnur korában érvényesülő objektiv gazda-
sági törvények működése, valamint a Kommunista Párt forra-
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daini stratégiája és taktikája hozzásegítette Oroszország né«- ' 
peit ahhoz, hogy kivívják a szocialista forradalom győzelmét. 

A Lenin vezetése alatt vivott csatákban megedzett 
Kommunista Párt 'megmentette országunkat a nemzeti katasztró-
fától, megszabadította félgyarmati helyzetétől és Oroszor-
szág népeit a szocialista épités, a nemzetközi imperializ-
mus elleni békeharc ragyogó útjára vezette, 

A termelési viszonyok és a termelőerők jellege 
közti összhang törvényének ö.urva megsértése a 

szocialista forradalom előestéjén. 

Amikor a termelési viszonyok és a termelőerők össz-
hangját Oroszországban 3. polgári demokratikus forradalom szo-
cialista forradalomba váló átnövésének előestéjén és idején 
jellemezni kívánjuk, figyelembe kell vennünk, hogy az objek-
tiv gazdasági törvények felhasználásának mindig és mindenütt 
osztályalapja van és a társadalom haladó irányú fejlődését 
meghatározó gazdasági törvények alkalmazásában a zászlóvivő 
a korszak élenjáró osztálya. 

Oroszországban ilyen élenjáró osztály - a burzsoá-
demokratikus és szocialista forradaimak vezetője - a munkás-
osztály volt, szövetségese pedig a parasztság, amely Orosz-
országban a lakosság zonet alkotta. 

Az I917. évi szocialista forradalom pillére város-
ban a munkásosztály, falun a szegényparasztság, ezenkívül 
pedig a Kommunista Pártot követő katonák és matrózok vol-
tak. A parasztság társadalmi rétegeződése /szegény- és kö-
zépparasztok, valamint kulákck/ folytán nem lehetett egység 
a szegényparasztok és a kulákok között. Az e szerek kulák-
pártja a szocialista forradalom és a szovjethatalom ellensé-
ge volt. A szegényparasztság tömegei nem hajlottak az esze-
rek provokációira, tehát uzek el voltak szigetelve a töme-
gektől. A nagybirtokosoknak, a finánctőkóseknek és az ipari 
burzsoáziának az eszerek és mensevikek voltak az ügynökei, 
akik a kadetek / a februári forradalom után legjelentősebb 
polgári földesúri párt/ mögött sorakoztak fel. 

Oroszországban a szocialista forradalom győzelme 
előtt a modern kapitalizmus /az imperializmus/ gazdasági 
alaptörvénye volt érvényben. Az imperialista burzsoázia a 
földbirtokosokkal karöltve a maximális profit utáni hajszá-
ban könyörtelenül kizsákmányolta a dolgozókat. A munkásosz-
tály, a szegény- és a kczépparasztság nincstelenné vált»nyo-
morban sínylődött. Az imperialista burzsoázia az uj nyers-
anyaglelőhelytik és az elhelyezési piacok utáni hajszában, más 
országok népeinek kirablása céljából az 1914-1918-as imperi-
alista háború előestéjén a cár és a földbirtokosok támogatá-
sával fegyverkezési hajszát indított, militarizálta a nem-
zetgazdaságot. Az imperialisták Oroszországot az angol-nmeri-
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rikai-francia tömb /antant/ oldalán bevonták' az első világ-
háborúba . 

Oroszország természeti kincsei már régen magukra von-
ták a nemzetközi imperializmus figyelmét. A nagy és olcsó 
munkaerokinálat /amelynek a falu elnyomorodása volt a forrá-
sa/, a munkásosztály és a parasztság politikai jogfosztott-
sága, a cárizmus katon? i-feudalis diktatúrája, a nyersanyag-
források bősége /a fémipar, a bányászat, más iparágak és a 
vasútépítés számára/ Oroszországban széles teret nyitott a 
modern kapitalizmus gazdaságig alaptörvény® érvényesülésének. 

Oroszországban a kapitalizmus az imperializmus kor-
szakában rohamosan fejlődött. A háborút megelőző husz évben 
a bruttótermelés jelentősen megnőtt: 

A vállalatok 
száma 

1893 1913 
A bruttótermelés növe-
kedése /1909-hez viszo-

nyítva/ %-ban': 
Kohászati ipar 637 1840 140 
Vegyiipar 56 327 186 
Bányaipar 23 253 202 

Az oroszországi nagyipar alaptőkéjének összege 1893-
ban 1.385 millió rubel volt és ez 19l3-ra mar 5.955 millió 
rubelre emelkedett, 

A càci Oroszország gazdasági téren a nemzetközi im-
perializmustól függött. Az első világháború előestéjén Orosz-
ország.18 legnagyobb bankja részvénytőkéjének 42,6 %-a /453,5 
millió rubel/ a külföldi, nagyrészt francia /21,9 %/ és német 
/17,7 fo/ kapitalisták kezében volt. Például az Orosz-Ázsiai 
Bank tőkéjének háromnegyedrésze külföldi, 60 %-a a francia 
kapitalisták birtokában volt. Ugyancsak francia tőkéseké volt 
a Moszkvai Magánbank teljes egészében és a Szibériai Bank 
tőkéjének 40 %-a, A Rigai Bankban a német tőkések voltak az 
urak. A pétervári bankok alaptőkéjének 53 %-a franciáké, 10 
% az angoloké és 35 % a németeké volt, 

A bank- és az ipari tőke összefonódása, valamint az 
orosz ipar alárendelt szerepe a bankokkal szemben lehetővé 
tette, hogy a külföldi tőkések maximális profitot préseljenek 
ki az orosz iparból. 

Az angol tőke a legnagyobb uráli üzemeket kerítette 
kezébe /Suvalov gróf kistimi és liszveni üzemeit, a bogoszlo-
vi és a sziszerti bányavidéket/. Angol kapitalisták birtoká-
ban volt a bakui olajtelepek részvényeinek zöme /a Mantasov-, 
Lianozov-, Sibajev-féle és más telepek /.Ehhez még hozzájá-
rult az ís, hogy az olajrészvénytársaságok tulajdonosai meg-
gazdagodásuk érdekében tudatosan csökkentették a termelést 
és az olajtermékek feldolgozását, hogy az árakat magasan 
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tartsák és Oroszországot a külföldi monopoliunok alá rendel-
jék. A külföldi imperialisták ugyanilyen módon kezükbe kapa-
rintották Oroszország elektrotechnikai iparát is. 

Az oroszországi kizsákmányoló osztályok és külföldi 
hitelezőik a maximalis profit utáni hajszában kiraboltik or-
szágunk határvidékeinek nemzetiségi körzeteit /Kazahsztan, 
Baskiria, Közép-Ázsia, stb./, a központi területek könyörte-
lenül kizsákmányolt "agrárfüggelekeivé" tették őket. Tudjuk 
például, hogy a földesurak és a kereskedők a rendkívül ter-
mékeny baskir földekért gyeszjatyinonként mindössze egy-két 
kopeket fizettek, vagy "örökáron" gyeszjatyinónként 8-20 kp-
pekért vásárolták össze ezeket a földeket. 

1913-ban Turkesztán egész öntözött területének 90 %-a 
a helyi és orosz birtokosok és kulákok kezén volt. A nemzeti-
ségi határvidékek lakosságának kirablása révén óriási profit 
áramlott a külföldi és az orosz imperialisták safe-jeibe. 

A cárizmus és a burzsoázia nem törődött a h <zai ipar 
fejlődésével. Oroszország hadiipari potenciálja alacsony fo-
kon állt. A 20. század elején Oroszország a világtermelésben 
csak igen kis hányaddal részesedett, nyersvasból csak 5»5 %-
ot, rézből 2,8 %-ot, cinkból 0,17 %-ot, szénből 1 %-ot, gya-
potból 5»1 %-ot termelt. Ezáltal gazdasági és katonai függés-
be került a nemzetközi imperializmustól. Az alacsony terme-
lési szinvonal bilincsbe verte a termelőerők fejlődését és 
aláásta az ország véderejét. A katonai hatóságoknál kincstári 
tolvajok, baksislesők és kémek ültek, A tüzérségi lövedékek 
gyártása például teljesen, a francia Schneider és az angol 
Wickers cégtől függött, AZ orosz katonai üzemek részvényeiből 
óriási mennyiség volt Krupp kezében,, Sok millió orosz dolgo-
zó esett áldozatul az imperialista háborúban a wickerisek és 
a kruppok érdekeinek. 

Csak a szocialista forradalom győzelme vetett véget 
a világmészárlásnak. Semmisnek nyilvánították a "szövetsége-
seknek" járó hatvanmilliárdos adósságot, teret nyitott ale a 
termelőerők fejlődése számára és elhárítottak minden akadályt 
a szocializmus gazdasági alaptörvényének érvényesülése elől. 

V.l. Lenin többizben hangsúlyozta, hogy a 20. száza-
di Oroszország, amely forradalmi uton vivta ki a köztársasá-
got és a demokratizmus útjára lépett, csak ugy haladhat elő-
re, ha a szocialista forradalom győzedelmeskedik és felépitik 
a szocializmust, A proletariátusnak és a parasztság zömének 
osztályérdeke azt kivánta, hogy feltétlenül összhangba hoz-
zák a termelési viszonyokat a termelőerők jellegével. A ter -
melőerők társadalmi jellegűek voltak, de a tulajdon formája 
kapitalista maradt. Hogy Oroszországot a nyomor és nélkülözés 
országából gazdag országgá tegyék és az élen haladó orszá-
gokkal szemben mutatkozó 50-100 éves elmaradását felszámolják, 
ki kellett küszöbölni a kapitalizmus gazdasági alaptörvényé-
nek érvényesülését és rövid ii ő alatt szocialista termelési 
viszonyokat kellett létrehozni 
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A ternelőerők lelke a városban a munkásosztály, a 
falun pedig a parasztság» Azok az óriási veszteségek, amelye-
ket a népek az imperialista bábomban, a gazdasági romlás 
következtében szenvedtek, fizikai kimerülésre és kihalásra 
kárhoztatták a lakosságot* Az a nehéz élet* amelyben a dol-
gozók a cárizmus és a kapitalizmus idején sínylődtek, harcra 
kényszeriterte őket, hogy ezáltal megmeneküljenek a haláltól 
és megvédjék nemzeti függetlenségüket és kulturájukat. 

A gazdasági romlás az Ideiglenes Kormány idején óri-
ási méreteket oltott. L gabonnmonopoliun ügyében hozott 1917. 
március 25-i törvény ékesszóló bizonyíték volt arra, hogy mi-
lyen vészes következménnyel jár a modern kapitalizmus gazda-
sági alaptörvényének működése és hogy milyen flag^áns módon 
megsértik a termelési viszonyok és a termelőerők jellege kö-
zötti összhang törvényét, 

Sem a cárizmus kalandortervei, sem az Ideiglenes Kor-
mánynak: a "szervezett gazdaság" létrehozására és tervezésére 
irányuló tervei neri tudták megváltoztatni az objektiv gazda-
sági törvények működését, ami azután a gazdasági .és pénzügyi 
romlás további elmélyüléséhez, az osztályellentétek kiélező-
déséhez és a tömegek gyors forradalmasodásához vezetett. 

Csak az előző termelési viszonyok gyökeres, forradal-
mi felszámolása, a burzsoá államgépezet szétzúzása és a pro-
letárdiktatúra körülményei között uj, szocialista termelési 
viszonyokkal való felváltása felelt meg a munkásosztály ós a 
dolgozó parasztság osztályérdekeinek. A szocialista forrada-
lom győzelme tette szabaddá a szocializmus gazdasági alaptör-
vényének érvényre jutását« 

Az a körülmény, hogy a termelési viszonyok ós a ter-
melőerők jellege közötti összhangnak•az emberek tudatától és 
akaratától függetlenül érvényesülő általános gazdasági törvé-
nye megbomlott és Oroszországban egyidejűleg megvolt a forra-
dalmi párt, valamint a munkásosztály és a parasztság szövet-
sége „ amely dönt:" erőként működött a le tűnőben lévő osztályok 
ellenállásának leküzdésében, váltotta ki 1917-re "a közvetlen 
forradalmi helyzetet, amelyet a szocialista forradalom - és 
a proletárdiktatúra -győzelmét előkészítő párt tudatosan fel-
használt. . • ' 

Az imperialista burzsoázia és eszeremensevik . 
ügynökei, . ; ' »̂••Um.1 — • • 

A háború, révén a fináncoligarchia''és az ipari nagv-
burzsoázia megszedte .magát, a munkásosztály és a 'parasztsag 
tönkrement, a nemzetgazdaság 'szét züllött és'militar íz álódott, 
A Szovjet Szjuzda Proni sien s zt yi /igen - lacscnyan megadott/ 
adatai szerint a hadiszükségletekre termelő 790 részvénytár-
saság részvénytőkéje 1915-ig 2,281 millió rubelre nőtt, évi 
profitja megkétszereződött /692,2 millió rubel/ és 216,3 mil-
lió osztalékot fizetett ki. 
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A "Vesztnyik Finanszov" adatai szerint-a részvénytő-
ke aranyában szállított bruttoprofit összege 1916-ban a fém-
kohászatban 50 %-ot tett ki /ami az 1913-as összeg kétszere-
se/, a fémfeldolgozó iparban 81,1 %-ra emelkedett, az 1913. 
évi 13,5 %-kal szeriben. Az imperialista burzsoázia maximális 
profitja kolosszális arányokra nőtt. így pl. a tulai rézhen-
hernüvek 1916-ban 6 millió részvénytőkéje 15,5 millió rubel 
profitot.eredményezett, ami több mint 250 %-os hozadéknak fe-
lel meg. A kolcsugai gyárak 140 % profitot hoztak, Szawa 
Morozov nyikolszki üzeme 1915-1916-ban 12 millió rubel tisz-
ta hasznot hajtott, ami a részvénytőke 80 %-ának felelt meg, 

1915-1916-ban csupán 53 nagybank /amely összefonódott 
a militarizált iparral/ 132,6 millió rubel tiszta profitot 
hozott. 

A bank és az ipari tőke összefonódása következtében 
az extraprofit ugyanazoknak ez imperialistáknak a zsebébe 
vándorolt. így ezek nesés vagyonra tettek szert a munkaerő 
kíméletlen kizsákmányolása és a nemzetgazdaság tönkretétele 
révén. A burzsoá pártok és az imperialisták eszer-mensevik 
ügynökei ezért követelték, hogy "a háborút a győzelemig, az 
utolsó katonáig folytassák." 

Csupán 1917 augusztusában 62 részvénytársaság alakult 
205 millió rubel össztőkével. Ugyancsak 1917 szeptemberében 
303 nagyvállalat jött létre? 800 millió rubel alaptőkével, 
Ezek a hadimegrendelésekre dolgozó vállalatok kolosszális jö-
vedelemre tettek szert. 

Bár az állam pénzügyei teljesen zilált állapotban vol-
tak, az extraprofitot csupán jelentéktelen mértékben adóztat-
ták meg« 1916-ban pl. ez az adó mindössze 55 millió rubelt 
tett ki. 

I917 október 1-én a "szövetségesek" zárolták a náluk 
lévő orosz aranykészletet, majd a rubel aranyfedezetét 23,4 -
24,6 kopekre értékelték. Katasztrofális helyzetbe került a 
rubel oroszországi árfolyama is, amelynek úgyszólván sem 
arany-, sem más anyagi fedezete nem volt, 

A pénzügyi és gazdasági csőd.ből való "kilábalásra" 
papírpénz-emisszióhoz folyamodtak. Ez a pénzkibocsátás a 
nagyburzsoáziát gazdagította és rémes következményekkel járt 
a munkásosztály amugyis igen alacsony létminimumára, mivel 
az árak emelkedtek, a munkabér pedig még a háborúéiottinéi 
is alacsonyabb színvonalon maradt. 1917 október 1-én 17.175 
millió rubel összegben bocsátottak ki papírpénzt. Az áru-
cikkek árindexe a háboruelőtti színvonalhoz képest 1171 %-ra 
emelkedett. I917 október 1-én a papírpénz aranyfedezete mind-
össze 6,8 %-ot tett ki. 

A Kerenszkij«-rubelt /kerenka/ nyakló nélkül nyomták, 
•számozatlanul, sőt szét sen vágták, A "milliomosok" a keren-
kát rőffel mérték, de neri lehetett érte semmi h-sznosat vá-
sárolni. Egy doboz gyufa többszáz rubelbe került. 
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Az ország pénzügyileg csődbe jutott, a gazdasági 
élet megbénult'. Csak a kizsákmányoló termelési viszonyokat 
és a kizsákmányoló osztályok diktatúráját folszámoló Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom mentette meg Hazánkat attól, 
hogy a "szövetségesek" gyarmatává váljék. 

1917-ben az állami bevételek 19.128 millió rubelt 
tettek ki, a kiadások viszont 31.38o millió rubelt. Napon-
ta 58,4 millió rubel ment katonai szükségletekre. A háború 
előtt Oroszország 9 milliárd rubellel tartozott a külföldi 
burzsoáziának. A költségvetési deficit a háború négy éve 
alatt 9 milliárd rubelre szökött. Ugyanakkor ez alatt az 
idő alatt a belső és külső kölcsönök 42,5 milliárd' rubelt 
tettek ki. Ez azt jelentette, hogy Oroszország népeinek csu-
pán kar.atra évente 3 milliárd rubelt kellett fizetniük. 

Bár a. háború elején a francia bankokban 463 millió, 
Németországban Ilo,9 millió, Angliában pedig 8o,9 millió 
rubel értékű orosz arany volt letétben, de a külföldi bankok 
a háború elején zár alá helyezték e letéteket és később is 
csak Franciaország fogadta el ezt az aranyat azoknak az adós-
ságoknak a fedezésére, amellyel Oroszország a szö'vetsége-
S3k" hadiszállításaiért tartozott. 

Az Északamerikai Egyesült Államok /a Morgan bank-
ház és a National City Co./ nagyon nehéz feltételek /7#>-os 
kcuat/ mellett rövidlejáratú hiteit ajánlott fol Oroszor-
szágnak, Oroszország maradék aranykészlete és a kölcsönök 
mind a francia és amerikai-angol militaristák safo-jébe 
vándoroltak. 

Anglia, a háború első évében 183 millió, Amerika pe-
dig 155 millió aranyrubeles hadimegrendelést kapott Orosz-
országtól, de a cári kormány nem tudott fizetni a "szövet-
ségeseknek" a. fegyverszállítmányokért. A "szövetségesek" 
kezdtek aktivan beavatkozni az Ideiglenes Kormány belpoli-
tikájába. Az ország teljesen az ő kezükbe került és Orosz-
ország katonái életével fizetett az adósságokért. A "szövot-
ségesek" Oroszországnak silány minőségű fegyverzetet adtak 
Gl,éa háromszoros árat kértek érte. 

V.I.Lenin "A szociáldemokrácia agrárprogrammja az 
l9o5-19o7-os első orosz forradalomban" c. müvében azt irta, 
hogy tiz évvel a szocialista forradalom előtt az Oroszország 
európai részén fekvő legjobb földekből 7o millió gyeszjatyin 
voll 30.000 földbirtokos kesében, azaz egy földbirtokra, átlag 
2t533 gyeszjatyin esett. L földbirtokos osztály,amely az or-szágot a mezőgazdaság fejlesztésének porosz-junker utján kor-
mányozta, arra törekedett, hogy megnyerje a hazai s a külföl-
di fináncoligarchia és az ipari nagyburzsoázia, valamint a 
sztolipini reform után megerősödött felső kulákrétogek támo-
gatását. 

A termelési viszonyok és a termelőerők jellege közti 
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Összhang objektiv törvényének flagráns megsértése mellett szá-
mos szubjektív tényező is fokozta az oroszországi önkényural-
mi rendszer bomlását. 

Az imperialista burzsoázia a kadetokkal és az októb-
ristákkal az élén, a teljes gazdasági romlás és a frontokon 
elszenvedett nagy vereségek következtében, valamint az angol-
amerikai-francia imperializmus érdekében kénytelen volt bé-
lenenni II. Miklós trónfosztásába, Mikor a burzsoáziának se-
hogy sem sikerült megmentenie a monarchiát, azzal próbálko-
zott, hogy polgári demokratikus jelszavakat hangoztató dikta-
túra utján megmentse a kapitalizmust és segitse a "szövetsége-
seket" a népi forradalom lángjának elfojtásában. Az eszerek 
és a mensevikek, az angol-amerikai imperializmus kispolgári 
ügynökei, tudatosan támogatták az orosz imperialista burzsoá-
zia eme ellenforradalmi tervét. Támaszuk falun 1917-ben a 
mezőgazdasági burzsoázia volt. 

Az Ideiglenes Kormány, élén az eszer Kerenszkijjel,az 
angol, francia és amerikai imperialisták lakájával, az orosz 
burzsoázia és a "szövetségesek javát szolgálva népellenes po-
litikát folytatott, ani minden szempontból ellenkezett a mun-
kásosztály és a szegényparasztság osztályérdekeivel, Az esze-
rek és a mensevikek pártjának támogatásával felszámolta a rö-
vidéletű kettős hatalmat, létrehozta az imperialista burzso-
ázia diktatúráját. 

A forradalmi helyzetben elkerülhetetlen volt az eszer 
és a mensevik párt által támogatott Ideiglenes Kormány impe-
rialista kalandorpolitikájának teljes bukása« 

A modern kapitalizmus gazdasági alaptörvényének érvé-
nyesülése. révén a kapitalista termelésben mutatkozó anarchia 
sokkal hat alria sab : nok bizonyult, mint a proletariátus, a sze-
gényparasztság és a forradalmi katonák és matrózok ellen irá-
nyuló eszer-mensevik kalandorpolitika, A proletárok békét,ke-
nyeret és szabadságot akartak, a bolsevik párt jelszavai alatt 
küzdöttek és készültek a szovjetek hatalmát győzelemre vivő 
fegyveres felkelésre. 

Bár az Ideiglenes Kormány nagyhanguan és demagóg módon 
Ígérte, hogy megszervezi az ország gazdaságának és élelmiszer-
ellátásának zökkenőmentes, tervszerű vezetését, a gaborabe- ,, 
gyűjtést 1917 nyári hónapjaiban csak 16,9 %-ra teljesítették^ ' 

A földesurak és a kulákok nyomására a gabonaárakat a 
duplájára emelték, de a gabonamonôpolium mégis kudarcba ful-
ladt. Ugyanez történt az Ideiglenes Kormány á-ltal bevezetett 
"cukor~monopolium"-mal is. Ezt a cukorgyárosok - Tyerescsen-
ko miniszter és társai - buktatták meg. 

A Kerenszki j-komány kalandor gazdasági politikája si-
ralmas helyzetbe döntötte a dolgozó tömegeket. kapitalista 

1/ A polgárháború t' rténete a Szovjetunióban.I.k,1937*210-211 
1. oroszul. 
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rendszerben a ternelésnek és a közszükségleti cikkek elosztá-
sának "tervezését" nag a a burzsoázia buktatta reg. A nép nyo-
norgott. A kenyér- és gábonanenüek /zab és egyéb pót .anyagok/ 
névleges fejadagját pl. Moszkvában 1917 julius-szeptemberé-
ben személyenként havi 20,9 fontra szállították le*, Petrog-
rádban pedig még ennek, is egyharmadával kevesebbre, ugyanak-
kor, mikor a földbirtokosoknak és kuldkoknak gabonafelesiegük 
volt. 

A gazdasági züllés és az árak feltartóztathatatlan 
emelkedése az imperialista háború idején a munkásosztály és-
a • szegényparasztság fizikai létét fenyegette. A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom yòseine megmentette Oroszország népe-
it 6z imperialista iga alól. 

A szocialista forradalom előestéjén az ország gazda-
sági katasztrófa előtt állt. Az ipari közlekedési és a fűtő-
anyag-válság roppant méreteket öltött. Az éhinség a megzabo-
lázatlan spekuláció. és a pénzromlás következtében még csak 
fokozódott. Retrográdban pl. az árak 1916 végére a háború-
előtti állapothoz képést a következő %-os emelkedést mutat-
ták: a fehérkenyér 500 %-kal, a zsiradék 830 %-kal, a cipő 
és ruhanemű 400-600 %-kal drágult. 

ffc reálbér katasztrofális süllyedést mutatott, sőt a 
névleges munkabér is a háboruelőtti fizetésnek csak 57,4 %-át 
tette ki. Rohamosan nőtt a munkanélküliség. 1917 ausztusában 
és szeptemberében 231 üzenet zártak be. Ezáltal . 61.000 mun-
kás került az utcára. Az Ural és a Donyec-medence gyárainak 
fele leállt, A kapitalisták minden eszközzel el akarták foj-
tani a forradalmi mozgalmat. 

A munkásosztály koncentrációja Oroszország ipari köz-
pontjaiban rendkívül nagymértékű volt, technikai felszerelés 
tekintetében azonban az ország az egyik legutolsó helyet fog-
lalta el a világon. 

A munkásmozgalom a szocialista forradalom előkészí-
tő sé ne k i dő szakában. 

A szervezett proletárnemzedékek tűzhelyei Petrograd, 
Moszkva, Donyec-medence, az Ural, Baku és más ipari, közpon-
tok voltak. Oroszország ipari központjai egyben a szocialis-
ta forradalmi mozgalon központjai is voltak. 

Az első világháború éveiben az ipari munkásoknak kb, 
40 %-át mozgósították a hadseregbe. A hátorszárban maradt 
munkások helyzete e :yre elviselhetetlenebbé vált. A munkaidő 
számos vállalatnál csaknem 16 óra volt. i, burzsoáziának a mun-
kásosztály elleni tár .< ása, a békeip" r csökkentése és a nyers-
anyaghiány révén a munkanélküliség egyre tömege sebi- jelleget 
öltött. A nunkatőzsde hiányos adatai szerirt , az ipari köz-
pontokban már 1916*ban tol b mint 300,000-re emelkedett a mun-
kanélküliek száma. 
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A kapitalizmus a munkásosztályt nyomorra, éhezésre, 
krónikus munkanélküliségre itélte és forradalmi elégedetlen-
séget váltott ki a mensevikek és az eszerek által támogatott 
Ideiglenes Kormány imperialista burzsoáziájának diktatúrája 
iránt. 

A kizsákmányoló termelési viszonyok elleni forradal-
mi harc szervezője a munkásosztály, a marxista-leninista párt 
által vezetett leghaladóbb és legszervezettebb osztály l«tt. 
A munkásosztály ebben a harcban a szegényparasztság millióira 
támaszkodott* 

A forradalom azért győzött, mert a bolsevik párt ál-
tal vezetett munkásosztály volt a forradalom előharcosa és 
vezette a milliós tömegeknek a békéért, a kenyérért és a sza-
badságért folytatott harcát. Az Ideiglenes Kormány az impe-
rialista antant eszköze volt, és továbbra is a cárizmusnak a 
nép által gyűlölt imperialista politikáját folytatta. A mo-
dern kapitalizmus gazdasági alaptörvénye még pusztitóbban mű-
ködött az Ideiglenes Kormány idején és fokozta a kapitalista 
termelés anarchiáját, amely már amugyis szörnyű méreteket öl-
tött. 

Ezért az orosz proletariátus harca a cárizmus ellen 
egyben az. imperializmus elleni harc is volt, mert aki a cá-
rizmus ellen felkelt, az egyben az imperializmus ellen is küz 
dött. Ilyenmódon a cárizmus elleni forradalom kikerülhetetle-
nül az imperializmus elleni forradalomba, proletárforradalom-
ba nőtt át. 

Sok kommunista és pártonkívüli munkás volt a hadsereg 
ben, Ezek segítségére voltak a Kommunista Pártnak abban, hogy 
a maga oldalára vonja a katonat ömegeket, amelyek nagyrészt pa 
rasztokból álltak. És nem véletlen dolog az, hogy a katonai 
alakulatok megtagadták az engedelmességet, nem voltak hajlan-
dók a kommunistákat követő munkás- és paraszt testvéreik közé 
lőni. A forradalmi munkások, katonák és tengerészek feltartóz 
tatták a büntetőszerelvényeket és minden eszközzel segítettek 
szeretett Kommunista Pártjuknak a kapitalizmus elleni harcban 
Teljes nagyságában kiegyenesedett az orosz munkásosztály - a 
burzsoázia sírásója, amely mögött g. sokmilliós tömegek sora-
koztak fel a kapitalizmus megrohamozására. A nép a Kommunis-
ta Párt vezetésével a történelem alkotójaként lépett fel, és 
sem az imperialista burzsoázia összpontosított ereje, sem 
eszer-mensevik ügynökeinek fondorlatai nem tudták feltartóz-
tatni az események menetét. 

A marxi-lenini elmélettel felvértezett Kommunista Párt 
jól tudta, hogy az imperializmus "nem omlik össze magától", 
a kizsákmányoló osztályok . ne:n, mondanak le jószántukból 
a gazdasági és politikai uralomról, ezért előkészítette a 
proletariátust a burzsoázia elleni utolsó rohamra, a fegyve-
res felkelésre« A felkelés győzelméhez a proletariátusnak 
fegyverre és a nadsereg támogatására volt szüksége, A Kommu-
nista Párt helyes politikájával ezt el is érte.. 
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A proletariátus és a hadsereg aktiv segítséget nyúj-
tott egymásnak. Például Moszkvában a szokolnyiki-kerültt mun-
kásai kezükbe kerítették a rjazan-urali vasútvonal pályaud-
varán és raktáraiban tárolt fegyvereket és felfegyverezték 
a moszkvai Vörös Gárdát. Ugyanígy cselekedtek a Donyec-me-
dence*i az Ural, a Kaukázus, Ukrajna és Szibéria munkásai is. 
Külön törzskarokat alakítottak ä munkások katonai kiképzésé-
re. A felfegyverzett munkásosztály megjárta a szervezés, a 
fegyelem és a kizsákmányolók iránti osztálygyülölét bolsevik 
iskolájáti A Kommunista Párt összeforrasztotta a munkásosz-
tályt és a szegényparasztságot a kapitalizmus megrohamozásá-
ra, A hadseregben és a flottában a besorozott munkások erős 
bolsevik szervezeteket hoztak létre* Hervadhatatlan dicsősé-
get szereztek a balti-tengeri tengerészek. 

Mikor Kornyilov tábornok február 25-én Pétervár el-
len indította a "vad hadosztályt", a pétervári munkások, a 
kronstadti tengerészek és a forradalmi katonák a Kommunista 
Párt felhívására védelmére keltek a forradalom vívmányainak. 
Az ellenforradalmi összeesküvés kudarcba fulladt, a "vad had-
osztály" megtagadta az engedelmességet, nem volt hajlandó a 
munkásosztály hóhéra lenni* 

Vil. Lenin ezeket irta szeptemberben; "Miénk annak az 
osztálynak a többsége, amely a forradalom élcsapata, a nép 
élôsâpata, amely magával tudja ragadni a tömegeket, 

Miénk a nép többsége,<, Ebben Van a forradalom álta-
lános népi jelie gének lényegei"/2/ 

A bolsevikok megnyerték a tömegeket» A Lenin és Sztá-
lin által vezetett kommunisták a fegyveres felkelés élére 
álltak* 

1917 október 25-én /november 7-én/ Pétervár felfegy-
verzett proletariátusa és j helyőrség szétzúzta a városban 
és a Téli Palotában a junkerek ádáz ellenállását. A kronstad-
tiak 5*000 főnyi csapata a felkelt munkások és katonák segít-
ségére sietett, megtisztította Oronienburgot, Peterhofot és 
Sztrelnyát, kezébe~kerítette a balti vasútvonalat, 

A viborgi munkások lefegyverezték az 5. kubáni kozák-
.hadosztályt, a revali munkások pedig a 3» l'ovashadtestet, 
tíarszkoje Szeloban a munkások sarokba szorították a "roham-
íászlóalját", a peterhofi munkások és katonák pedig lefegy-
verezték á kadetiskolásokat* Éjtszaka 2 órára elfoglalták a 
$éli Palotát és letartóztatták az Ideiglenes Kormányt, 

A Szovjetek II. Összuroszországi Kongresszusa októ-
ber 25-̂ én /november 7-én/ kikiáltotta a Szovjethatalmat és 
megalakitotta Leninnel az élén az első szovjet kormányt. A 
Szovjetek II. Kongresszusa határozatot hozott a béke és a 
föld kérdéseiről. 

A szocialista j orradalom felszámolta a kizsákmányoló 
osztályokat és uj, szocialista termelési viszonyokat terem-
tett, A szocialista forradalom elsöpörte a termelőerők fej-
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lődését guzsbakötő akadályokat. 
Az Októberi Forradalom szétzúzta a nemzeti-gyarmati 

elnyomás láncait és felszabadította Oroszország népeit, A mun-
kásosztály a Kommunista Párt vezetése alatt a helyi naciona-
lizmus és a nagyhatalmi sovinizmus ellen harcolva a soknemze-
tiségű állam munkásainak és parasztjainak a kölcsönös bizalom 
és a testvéri közeledés alapján való tömörítésével nemzeti 
felszabadító forradalmakat hozott létre és megvalósította a 
nemzetek szocialista megszervezését. 

Ezt a világtörténelmi jelentőségű győzelmet azért 
tudták elérni, mert a vezető erő a munkásosztáy volt, 

"Ha a forradalomnak nem lett volna olyan vezére, mint 
Oroszország munkásosztálya, amely kiérdemelte a nép bizalmát, 
akkor nem jöhetett voina létre a munkások és parasztok, szövet-
sége sem, és e nélkül a szövetség nélkül nem győzhetett volna 
az Októberi Forradalom sem»"/3/ 

A parasztság forradalmi harca. 

Az önkényuralom megdöntése szárnyakat adott a paraszt-
ságnak. A parasztság forradalmi lendülettel kezdte meg a föl-
desúri, a kolostori és apanázsföldek felosztását. Erre' afc 
Ideiglenes Kormány razzai válaszolt, hogy 1917. március 9-i 
rendeletével bűntettnek minősítette a földesur^. földek birtok-
bavételét és ennek megfelelően kezdte azokat büntetni./4/ 

A Kommunista Párt felhívta a paraszti tömegeket»hogy-
ne várják meg az Alkotmányozó gyűlés összehívását, hanem fog-
lalják el a földesurak és a kolostorok földjeit. A paraszti 
forradalom lángja kiterjedt az egész országra«. Juniusban a 
parasztok 1.122 akciót indítottak, juliusban 1.321-et. 

A Kommunista Párt azt tartotta, hogy a paraszti felke-
lések óriási fordulatot jelentenek az orosz forradalom törté-
netében, ezért minden eszközzel támogatta a dolgozó paraszt-
ságot, leleplezte a kadet és eszer-mensevik demagógiát, 

¥.1. Lenin az oroszországi agrárkérdést jellemezve ki-
emelte, hogy az általános kapitalista agrárkérdés mellett van 
egy másik, tipikus orosz agrárkérdés is, az t.i., hogy a kapi-
'talista viszonyokat Oroszországban háttérbe szorították a feu-
dális viszonyok. Ezért a cárizmus és a földesúri önkény elleni 
harcban a proletariátust .és a Kommunista Pártot, az egész pa-
rasztság támogatja. A szocialista forradalom előestédén a sze-
gényparasztság a proletariátus szövetségese volt. A Kommunis-

2/ Lenin Müvei, 26,k. 6.1. 
3/ A SzK/b/P története, Bp. 1954. 247-248.1. 
4/ Lásd: Törvénygyűjtemény, 189. sz, 1917, 11-28,1. 
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ta Párt a forradalom különböző szakaszaiban különböző jelsza-
vakat hirdetett az agrárkérdéssel kapcsolatban, szár.ibavéve 
a parasztság különböző rétegeinek sajátos osztálybeállitott-
ságát, egyfelől a feudális földesurak, másfelől a kadet-ti-
pusu burzsoázia ellen folytatott osztályharcának dialektiká-
ját. 

Tiz évvel a szocialista forradalom, előtt Oroszország 
európai részében másfél millió kulákbirtok volt, A kuiákok 
kezében 70 jr.illió gyeszjatyin volt a legjobb föl -bői /átlag 
46,7 gyeszjatyin/. Ezek kizsákmányolták a szegény- és rész-
ben még a középparasztságot is, 

A kuiákok előszeretettel terjesztették ki földjeiket 
a földesúri birtokok rovására, de a polgári magántulajdont 
szentnek és sérthetetlennek tekintették- A falusi burzsoázia 
és ideológusa - az eszer párt, ugyanúgy mint a városi kisbur-
zsoázia és mensevik pártja, a kadet párt /a fő imperialista 
párt/ uszályába szegődött. 

A szegényparasztság a szocialista forradalom előesté-
jén a proletariátus szilárd szövetségese volt. Ennek az volt 
a magyarázata, hogy a kisparasztság, amely nem zsákmányolt 
ki idegen munkát, igen nagy mértékben volt érdekelve az ag-
ràri orradalomban. 

Y.I. Lenin számításai szerint Oroszország európai ré-
szének szegényparasztsága az 1905-1907-es forradalom után 
10,5 millió portát tett ki. A szegényparasztságnak mindössze 
75 millió gyeszjatyin volt birtoká-ban /portánként 7 gyeszja-
tyin/, amely azonban az igaerő és a mezőgazdasági felszerelés 
hiánya következtében rosszul volt megművelve, kevéssé volt 
trágyázva és ezért legnagyobbrészt gyenge volt a termés.-, A 
szegényparasztok, hogyr magukat és családjukat megmentsék az 
éhínségtől, elszegődtek a földbirtokosokhoz és a kulákokhoz, 
vagy a városba mentek kereső foglalkozás után. Az első világ-
háború idején különösen fokozódott a paraszttalanitás, 

A földmüveléssel foglalkozó lakosság 1916. évi össze-
írása megmutatta a falu éles rétegződését. A falusi lakosság 
zömét a szegényparasztság /65%/ alkotta, a középparasztság 
20 ̂ -ot tett ki, a kuiákok felső rétege pedig 15 %-ot0 

A nagy készletekkel rendelkező kulákság, kihasználva 
a munkásosztály ós a szegényparasztság éhínségét, a háború 
idején megszedte magát a gabonaspekulációval és kizsákmányol-
ta a szegényparasztságot. 

Az eszerek a p .rasztok "paradicsomi életéről" irták, 
hogy elkendőzzék a falusi osztályrétegeződést, s az osztály-
harcot és aláássák a munkásosztály és a s z e'gényp ara s zt sá g 
szövetségének szükségességét hirdető bolsevik propagandát0 Az imperialista burzsoázia eme ügynökei elhallgatták, hogy 
a falusi lakosság 65 a szegényparaszt, akik szörnyű éhín-
ségben sínylődnek ós 20 %-a középparaszt, akik éppenhogy ten-
gődnek. 
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A kulákok és a földesurak által elnyomorított és 
kíméletlenül ki zsákmány lt szegényparasztság természetes 
szövetségese a proletariátusnak, amely szintén éhezett és 
amelyet szintén kíméletlenül kizsákmányoltak és irtottak az 
imperialista háború frontjain. 

A mensevikek és trockisták a falut teljesen reakciós 
és a'proletariátussal szemben ellenséges érzelmű tömegnek 
akarták beállítani, hogy az 'el diszkreditálják Lenin tanítá-
sát a munkásosztály és a parasztság szövetségéről. A troskis-
ták még a proletárdiktatúrában is kapitalista osztálynak 
akarták beállítani az egész dolgozó parasztságot és elvetet-
ték a munkásosztály és a parasztság szövetségének lehetősé-
gét, 

A parasztság osztálytermészetének ilyen ellenforra-
dalmi, mensevik és troskista elemzéséből azt az ellenforra-
dalmár következtetést vonták le, hogy Oroszország gazdasági-
lag nincs felkészülve a szocialista forradalomra és amely 
egy paraszti "thermidor", vagy egy burzsoá intervenció követ-
keztében feltétlenül elbukik. 

Ezzel szemben az az igazság, hogy a szegényparaszt-
ság helyzete a szocialista forradalom' előtt rendkívül nehéz 
volt és csak proletariátussal való szövetség utján menekül-
hetett meg az éhínségtől és a szörnyű nyomortól. A statiszti-
kai adatok szerint az 1917. évi termés a háború következté-
ben a hat fő gabonanemüből 12,1 %-kal, a takarmányféleségek-
ből pedig 13,7 %-kal csökkent a háhoruelőttihez viszonyítva. 
Sok körzetet megszálltak a németek és azokat a családokat is 
el kellett látni élelemmel, amelyek ezekről a. vidékekről el-
menekültek. 

Ilyennódon az ipari válság mellett a mezőgazdaságban 
is súlyos válság és hanyatlás állott be. A háború következté-
ben a falvakból a munkaerőnek kb a fele hiányzott. Az 1906-os 
népszámlálás adatai szerint Oroszország ötven kormányzóságá-
ból a munkaképes férfilokosoknak a felét hívták be katonai 
szolgálatra. 

Sok kormányzóságban a parasztporták egyharmada ill. 
fele lovak, vetőmag és mezőgazdasági munkaeszközök nélkül 
maradt. 

A hadsereg igénybevette a lovakat és a hűsbe szolgál-
tatás elviselhetetlen terhet rótt a falusiakra. Ennek követ-
keztében 5 millió parasztudvarban nem volt ló és 18 millióban 
tehén. Ezek a porták majdnem semmi gabonát sem tudtak piacra 
termelni, tönkrementek és éheztek. 

1917-ben a mezőgazdaság gép-, fém- és fűtőanyagszük-
ségletének csak 7,9 %-át tudták kielégíteni, sőt ezt is csak 
földesúri és kulákgazdaságok vonalán. Az éleImiszergabona ve-
tésterületé 1917-ben 45 millió gye s z j at yinnal csökkent., 

A gabonaexport majdnem teljesen szüh--elt, Mig Orosz-
ország 1913-ban 643 millió pud gabonát exportált, addig 1916-
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ban csak 2,7 nillió pudot, • papírpénz korlátlan kibocsátá-
sa és az árucikkhiány azt eredményezte, hogy a falu majdnem, 
senni gabonát seri adott el, 1917 nárcius elején Iíoszkvaban 
és Péterváron csak néhány napra, a fronton pedig csak fél-
napra volt kenyér. 

Az imperialista háború súlyos teherként nehezedett 
a középparaszti gazdaságokra is. Ezért a háború és a béke, 
a föld és a szabadság kérdésében a középpar sztság, amely-
nek "két lelke" /a dolgozó, ill. a tulajdonos "lelke"/, és 
két osztálytörekvése volt, mint nem kizsákmányoló osztály 
a Kommunista Pártnak az igazságtalan, imperialist- háború 
beszüntetéséért,a béke haladéktalan megkötéséért éa a. föld-
birtokosok, valamint a kolostorok földjének a parasztok ke-
zébe való átadásáért folytatott harcát támogatta«, Mint kis-
tulajdonosok azonban nem egyszer a kulákokkal és a szociál-
forradalmárok kulák pártjával léptek blokkba. 

A dolgozó parasztság zöme a Kommunista Pártnak, az 
oroszországi proletariátus élcsapatának zászlaja alá állt, 
A Pártnak a munkásosztállyal és a dolgozó tömegekkel való 
szoros kapcsolata biztosította a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom győzelmét, AZ Ideiglenes Kormány a falu viszony-
lag vékony kulák rétegére támaszkodva nyíltan szembehelyez-
kedett a dolgozó parasztság tömegeivel és fegyveres erejé-
vel a földesurak és a kulákok érdekeiért szàìlt sikra. 

Az Ideiglenes Kormány a parasztok fegyverrel való 
pacifikálására 1917 szeptemberében a kazáni kormányzóságba 
egy nagy katonai alakulatot küldött. De a katonák zöme kato-
naruhába öltöztetett paraszt volt és igy nem volt hajlandó 
büntetőfunkciókat végezni. 

Az uj, szocialista termelési viszonyok létrehozása. 
Az Ideiglenes Kormány gazdaságpolitikája homlokegye-

nest ellenkezett a termelési viszonyok és a termelőerők jel-
lege összhangjának törvényével, tehát a dolgozó tömegek osz-
tályérdekeivel . 

A szocialista forradalom áttörte a nemzetközi impe-
rializmus frontját és megnyitotta az utat a szocializmus 
gazdasági alaptörvényének érvényrejut ása előtt, kezdetben 
csupán a szocialista uklad szűkebb keretében, majd a más 
munkáját ki nem zsákmányoló egyszerű árutermelők /a falusi 
szegénység, a középparasztok és a városi kisiparosok/ által 
támogatott szocialista szektorban. Ilyenmódon a proletárdik-
tatúra diadalmas győzelmét az objektív gazdasági törvények 
működése készítette elő. Ezek a törvények az uralkodó osz-
tályok ellen és ellenállásukkal szemben elősegítették a for-
radalmi helyzet létrejöttét az országban, a Kommunista Párt 
pedig, amely igen jól ismerte a társadalom fejlődésének lé-
nyegét és irányvonalát, úgyszólván megnyergelte ezeket az 
objektiv törvényeket és hatalmas hatóerejüket felhasználta 
arra, hogy meggyorsítsa a régi, kizsákmányoló termelési vi-
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szonyok forradalmi uton való szétzúzását és uj, szocialista 
temo lési viszonyok létrehozását, A szocialista te m e lé si 
viszonyok néha teret nyitottak az ország termelőerői fejlő-
désének és ebben a fejlődésben a munkásosztály és szövetsé-
gese - a dolgozó .parasztság - létérdeke jutott kifejezésre, 

A béke és a föld ügyébon hozott, dekretunokat, ame-
lyeket V.l. Lenin állit:tt össze és amelyeket a Szovjetek 
II. összoroszországi Kongresszusa az október 25-éről 26-ára 
virradó éjtszakán elfogadott, örömujjongással fogadta a mun-
kásosztály, a parasztság és a hadsereg. Kezdetét vette Szov-
jet-Oroszország hősies harca a világbékéért, a nemzetközi 
imperializmus ellen, a föl törvény értelmében haladéktalanul 
és, minden megváltás nélkül eltörölték a földbirtokosok föld-
tulajdonjogát. Minden földi.t össznépi, állami tulajdonnak 
nyilvánítottak. A földbirtokosok és a kolostorok földjeit 
díjmentes használatra a dolgozók kezébe adták. A Szovjetha-
talom a termelési viszonyok és a termelőerők összhangjára 
vonatkozó törvény érvényesülését elősegítve? már fennállásá-nak első napjaiban megsemmisítette a termelőerők fejlődésé-
nek útjában álló földesúri és polgári akadályokat és utat 
nyitott a szocializmus gazdasági alaptörvényének kibontako--
zása előtt. v 

A Szovjethatalom azonban nem semmisíthette meg a szo-
cialista termelőerők fejlődésének útjában álló összes akadá-
lyokat. Az átmeneti időszak sajátosságai, a gazdaság' több-
szektoros volta miatt tervszerűen kellett eljárni, hogy a 
szegény- és középparaszti gazdaságot a szocialista fejlődés 
útjára vezessék és először kiszorítsák, majd f elszámolják a 
kapitalista elemeket. Az a körülmény, hogy Oroszország gazda-
ságában a kapitalizmusról a szocializmusra való átmenet idő-
szakában több szektor volt, osztályellentéteket szült, mint-
egy talajt képezett a kuiákok és ügynökeik /a Buharin-Rikov-
féle csoport/, a burzsoá nacionalisták, a kozmopoliták, a 
Trockij-félt kalandorok, a diverzánsok és a gyilkosok elleni 
gazdasági és politikai oszöályharcra, 

A Kommunista Párt és az általa irányított Szovjetha-
talom a munkásosztályra és szövetségesére - a dolgozó pa-
rasztságra - támaszkodva elseperte az utb'ól' az imperializmus 
összes belső és külső ügynökeit, A Kommunista Párt a mitoló-
giai Anteushoz hasonlóan a földdel, a néppel való kapcsola-
tában látta kollektiv vezetésének győzhetetlenségé t. A törté-
nelmi materializmus alaptétele, hogy a tömegek pártjuk, osz-
tályéi csapatuk vezetésével alakítják ki a világ történetét, ra-
gyogóan beigazolódott a szocialista forradalom előestéjén, a 
forradalom során, majd az országnak ezt követő fejlődésében; 

A modern kapitalizmus gazdasági alaptörvényének meg-
szűnt a hatóereje és ez lehetővé tette a munkásosztály és a 
parasztság számára, hogy kijusson az imperialista háborúból 
és felszabadítsa magát a földesurak és a burzsoázia igájából. 
A parasztság több mint I50 millió gyeszjatyin földet kapott 
a földesuraktól és a kolostoroktól elkobzott földekből és 
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negszabadu.lt a Kresztyanszkij Pozemelnij Banknak "járó" 
1.300 millió aranyrubel adósságtól. A Szovjethatalom felsza-
badította a parasztságot a földbirtokosoknak eddig fizetett 
500 millió aranyrui 1 évi földbér alól. 

A Szovjethat alom a bankok, a vállalatok és a vasutak 
államosításával., a földesúri, a kincstári és a kolostori föl 
dek elkobzásával, az annexió és a hadisarc nélküli béke jel-
szavával megfosztotta a külföldi imperialistákat attól,hogy 
kolosszális profitot élvezzenek Oroszország rovására,felszá-
molt a a kizsákmányolást és megszüntette a lakosság zömének 
elnyomorodását. A Szovjethatalom fennállása első xiapjától 
kezdve a béke és a népek közötti barátság politikáját foly-
tatja és harcol a militarizálás és az imperialista háborúk 
ellen, 

A Szovjethatalom bel- és külpolitikája, harca a bé-
kéért és a népek önrendelkezési jogáért a szocializmus gazda 
sági alaptörvényének követelményéből folyik. A Szovjethata-
lom politikája koncentráltan tükrözi vissza a szocialista 
gazdaság követelményeit. Kezdetben az igen kis hatókörű volt 
/a szocialista uklad, majd a népgazdaság szocialista szekto-
ra/, a falun pedig 8-10 éven át az egyéni kisárutermelő gaz-
daságra támaszkodott. így folr/batódott ez egészen addig, amig 
a mezőgazdaságot az élenjáró technika alapján nem kollektivi 
zálták. 

Amikor a kulákságot felszámolták a szocialista terme 
lési viszonyok teljes - bár még nem abszolút - összhangba ke 
rültek a termelőerők fejlődésével, 

"Azt mondják - irta I.V. Sztálin - hogy a gazdasági 
törvények ösztönös jellegűek, hogy .e. törvények hatásai elhá-
ríthat atlanok, hogy a társadalom tehetetlen velük szemben.Ez 
nem igaz* Ez a törvények fetisizálása, rabszolgai meghódolás 
a törvények előtt. Bebizonyosodott, hogy a társadalom nem te-
hetetlen a törvényekkel szemben, hogy a társadalom, ha fel-
ismerte a gazdasági törvényüket és ráj.î k támaszkodik, korlá-
tozhatja hatókörüket, a társadalom érdekében felhasználhatja 
és "megnyergelheti" őket, mint ahogy ez -a természeti erőkkel 
és a természeti erők törvényeivel is történik..."/5/ 

A Szovjetunióban, az európai népi demokratikus orszá 
gokban, a Kinában és az Észak-Koreában'lezajlott forradalmak 
klasszikus példái voltak az objektiv,gazdasági törvényszerű-
ségek sikeres forradalmi felhasználásának. i 

A föld nacionalizálása és díjtalan átadása a paraszt 
ság kezébe, a szocialista szektor érdekeltsége a mezőgazda-
sági nyersanyagok és az éle Lui szerek termelésének maximális, 
fejlesztésében, a haza védelme a nemzetközi imperializmussal 

5/ I.V. Sztálin, A szocializmus közgazdasági problémái .a "" 
Szovjetunióban. 9.1. 
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szemben, a ki zsákmányolás felszámolása-, a nép széleskörű rész-
vétele az ország igazgatásában, a munkásosztály és a paraszt-
ság anyagi és kulturális helyzetének viszonylagos megjavulá-
lása a forradalom győzelme után azonnal megteremtette a gaz-
dasági alapot a munkásosztály és a parasztság politikai szö-
vetségének megerősítéséhez /mert ez az alapja a proletárdik-
tatúrának és a proletárdiktatúra megvédelmezésének a nemzet-
közi imperializmussal szemben/. 

De ahhoz, hogy a teljes összhang létrejöjjön a terme-
lési viszonyok és a termelőerők fejlődésének jellege között, 
arra volt szükség, hogy az egész falusi gazdaságot átállítsák 
a szocialista fejlődés vágányára, hogy felszámolják a mező-
gazdaság egyéni rendszerét, amely nem felel meg teljesen a 
szocialista termelési viszonyoknak. 

Szovjet-Oroszországban a szocialista forradalmat köve-
tő 8-10 év alatt a mezőgazdaságot az egyéni gazdálkodás rend-
szeréről átállították a szocialista kolhozrendszerre. Ez a 
mezőgazdaság önkéntes kollektivizálása utján történt. A ku-
láksagot, mint a szocializmussal ellenséges osztályt végérvé-
nyesen felszámolták. Ez is forradalom volt, amely a falun meg-
semmisítette a régi, burzsoá gazdasági rendszert és uj, szo-
cialista rendszert teremtett, olyan forradalom, amelyet a 
Szovjethatalom a nép érdekében felülről hajtott végre. A mo-
dern kapitalizmus törvénye, amelynek kizsákmányoló bázisát 
Oroszországban forradalmi uton szétzúzták, ezután már csak az 
imperializmus táborában működött tovább mint alaptörvény. A 
szocializmus gazdasági fejlődésének objektiv törv.'-nyei a Szov-
jetunióban a' kommunizmus felé való haladás alapjává váltak. 

A Nagy Októberi Szocialista Borradalom uj korszakot 
nyitott az exiberiseg történetében, a kapitalizmus bukásának, 
a szocializmus és a kommunizmus diadalának a korszakát. 

A Kommunista Párt vezetője, a szovjet kormány feje, 
VtI, Lenin egy tudományosan megalapozott tervet dolgozott ki arra, hogy miként lehet a gazdaságilag elmaradt Oroszország-
ból egy élenjáró szocialista hatalmat csinálni. Lenin halála 
után a Kommunista Párt és a Központi Bizottság I.V. Sztálinnal 
az élén a szocializmus gazdasági alaptörvényére, a szovjet 
népnek a párt iránti bizalmára támaszkodva élére állt annak 
a harcnak, amelyet a munkások és a parasztok a szocializmus 
győzelméért folytattak. 

A Szovjetunió Kommunista Pártja a kommunizmust épitő 
nagy szovjet nép vezető, lelkesítő és irányító ereje. 

"A Kommunista Párt a marxista-leninista elmélet, az 
objektiv gazdasági törvények ismerete alapján tudományosan 
és gyakorlatilag ellenőrzött politikát dolgozott ki, amely 
a társadalom anyagi élete fejlődésének szükségleteit, a nép 
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életbevágó érdekeit tükrözi. A Kommunista Párt volt a töme-
gek forradalmi energiájának és forradalmi alkotásának ihle-
tője és szervezője."/6/ 

Azoknak a tapasztalatoknak, amelyeket a Kommunista 
Párt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelméért ví-
vott, világtörténelmi jelentőségük van, A szocialista forra-
dalom győzelme és a kommunizmus felépitése országunkban lel-
kesítő példa a testvéri kimmunista és munkáspártok számára 
a társadalom forradalmi átalakulásáért vivott harcukban. 

6/ A Szovjetunió Kommunista Pártjának ötven esztendeje, 
Bpest, 1953. 25.1. 
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LJUBLINS ZKAJ A A.D.: 
A francia nép kifejlődésének kérdéséhez 

/9-I5. század/ 
/Voproszi.Isztorii 1953« 9. sz./ 

HíoöJiMHCKafl A JJ. : K Bonpocv o pa3SMTHH $paH-
Î ySKOM HapOflHOCTH / ÎX-XV.BB J 

A burzsoá nemzetek keletkezésének és kifejlődésének 
problémája szoros kapcsolatban áll a népek keletkezésének és 
kifejlődésének problémájával. A nemzetek a népek hosszas fej-
lődésének eredményeképpen a történeti folyamat egy meghatáro-
zott fókáin jönnek létre, a felfelé haladó kapitalizmus kor-
szakának termékei. "A feudalizmus felszámolásának és a kapi-
talizmus fejlődésének folyamata egyúttal az emberek nemzetté 
alakulásának folyamata is."/l/ 

Ahogyan az egyes burzsoá nemzetek kialakulásának és 
kifejlődésének meg vannak a maga sajátos vonááoi, ugy az 
egyes népek kialakulását és kifejlődését is a feudalizmus 
/a feudalizmus koránál-: népeinél/, vagy rabszolgatartó rend 
/az ókori népeknél/ fejlődési folyamata által meghatározott 
sajátosságok jellemzik. De az egyéni sajátosságoknak nem sza-
bad homályba borítaniuk azokat az általános sajátosságokat, 
amelyek az összes népekre, mint a társadalmi fejlődés törté-
neti kategóriáira, jellemzőek» 

Jelen cikkünkben nincs módunk a francia nép történe-
tének teljes rajzát adnunk, itt csak a probléma egyik oldalát 
próbáljuk megvilágítani, mégpedig, hogy a francia nép fejlő-
dési folyamatában hogyan kezdtek kialakulni a francia bur-
zsoá nemzet egyes elemei, hogyan, haladt a nyelvi, területi, 
kulturális és gazdasági közösség létrejöttének folyamata« 
Ezeket a kérdéseket most nem tudjuk egyforma teljességgel meg-
világítani, mert a 9-10. századi Franciaország gazdasági és 
kulturális fejlődésének története távolról sincs olyan rész-
letesen kidolgozva, mint a terület és a nyelv története. Eh-
hez még hozzájárul az is, hogy a közös gazdaság és közös kul-
tura kibontakozásának problémái iránt általában nem nyilvá-
nult meg olyan érdeklődés a kutatók részérő1./2/ 

1/ Sztálin müvei, 5„k. 17.1. 
2/ Az egyes tartományokra és a tartományok egyesülésére nagy 

tényanyagot gyűjtött össze a burzsoá történetírás /Boisso-
nade Poitourol, Provenceról, Crozet Champagneról, Drouot 
Burgundiáról, Gachon Languedocról, Marion Berryről stba szóló tanul:lányai és összefoglaló dolgozatai/. A vizsgált 
korszak gazdaságtörténetére fontos anyagot találunk. Sée, 
Grandilhpn müveiben és egyes kérdésekről szóló cikkekben:a 
nyelv törtére aere vonatkozólag pedig Brunot nagy munkájában. 
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"... A nemzet olonei - irta I.V. Sztálin - a nyelv, 
a terület, a kulturális közösség, stb.- neri az égből hullot-
tak, honen lassanként jöttök létre, né g a kapitalizmus előt-
ti időszakban« Do ezek az elenek csak csirájukban voltak meg, 
s a legjobb esetben csak potenciát, lehetőséget jelentettek 
olyan értelenben, hogy a jövőben, bizonyos kedvező körülmé-
nyek fennforgása esetén, nemzet kialakulására vezethettek. A 
lehetőségből csak a felfelé haladó kapitalizmus időszakában 
lett valóság,.."/3/ Ezért a burzsoá nemzetek keletkezésének 
és kifejlődésének történetét semmiképpen sem szabad elszakí-
tani a népek ezt megelőző történetétől. Éppen a népek fenn-
állásának időszakában alakulnak ki a nyelvi, területi, gazda-
sági és kulturális közösség alaptényezői, jelennek meg olyan 
jellemző sajátságok, amelyek a későbbiek során az illető bur-
zsoá nemzetre jellemzők lesznek ós azután teljesen kifejlőd-
nek. De az a probléna, hogy a népek a burzsoá nemzetek elő-
futárai, csak nemrég kezdte felkelteni a szovjet történészek, 
elsősorban a Szovjetunió történetével foglalkozó történészek 
figyelmét. Erről a kérdésről a nyugat európai országokban 
még nem irtak speciális tanulmányokat 

A népek történetét az 1952-ben megjelent középkori 
főiskolai tankönyv sem világítja meg. Ebben a tekintetben ki-
vételt csak két esetben tesz, de itt is csak általánosságo-
kat érint ./§rtglia ós Franciaország történeténél/., Içy Fran-
ciaország történetének a 11-15. századdal foglalkozó fejeze-
te végén megállapítja: 

"A 15- század végére Franciaország politikai egyesí-
tése igen nagy sikereket Ort el...A politikai egyesülés csak 
azon az alapon vált lehetővé, hogy megnőttek a termelőerők, 
a f lu elvált a várostól, gyarapodott a mezőgazdaság, az 
ipar és a kereskedelem, kialakult a belső piac. Mindez egy 
egészbe tömörítette a régebben elzárkózott gazdasági életet 
élő, különálló területeket. Az ország gazdasági egységének 
megvalósulásával együtt létrejött a közös nyelv is. A helyi 
nyelvjárások mellett kezdett kialakulni az egységes francia 
irodalmi nyelv /az északfrancia nyelvjárás alapján/. Kiala-
kulóban volt az összfrancia kultura. így fokozatosan létre-
jöttek azok az elemek, amelyekből az elkövetkező évszázadok-
ban a francia nemzet kialakult."/5/ 

3/ Sztálin müvei, 11 k. 366-567.1. 
4/ J.A. Koszminszkij akadémikus " Az angol nemzet kialakulá-

sának kérdéséhez" ca cikkében /Voproszi Isztorii, 1951» 9« sz, - magyarul TIE,III. 1952. 1-3.sz./ nem foglalkozik az 
angol nép kialákulasának kérdésével. I.Sz. Miller "A len-
gyel burzsoá nenzet kialakulásának kérdéséhez" c, cikké-
ben/ Voproszi Isztorii, 1952. 7. sz . - nagyarul T;'É,III. 

. I952. 10-12. sz,/ szentel néni teret a nép problénájának, 
5/ A középkor története, I. k. Szerk: J.A. Koszninszkij és 

Sz.D. Szkazkin, M. 1952* 350.1. /oroszul./ 
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De a fejezet szövege naga nera fejti ki ezeket a tétéi 
leket. Egyetlen szót sen szól a közös ny^lv és az összfrancia 
kultura kifejlődéséről. Az ország gazdasági fejlődéséről szó-
ló elszórt és gyér adatokból az olvasó nen vonhatja le azt a 
következtetést, hogy a 15» század végén Franciaországban nár 
kialakult a belső piac és hogy ez a különálló területeket 
ögy egységbe fogta volna össze. Őszintén szólva, ez a követ-
keztetés naga is vitás. A tankönyv nen határozza neg ponto-
san a nyelv fejlődésének útját. A leendő francia nenzeti 
nyelv nen az északfrancia nyelvjárás alapján kezeett kifej-
lődni,- niiyb ezt a tankönyv szerzői állit ják - hanen a köz-
ponti francia nyelvjárás alapján, nert az északfrancia nép 
nyelve nás északi dialektusokat is nagában foglalt /nornand, 
picard, stb./A tankönyv idézett fejezete a leendő nenzet négy 
isnérve közül csak egynek szentel néni figyelnet:négpedig a 
területnek. De ezt a kérdést sen fejti ki világosan és ponto-
san. Rendszerint csak azt állapítja neg, hogy a francia kirá-
lyok ezt vagy azt a területet "elfoglalták"/6/, ani annak a 
következtetésnek a levonására szolgáltat okot, hogy a francia 
terület fejlődési folyanata egyedül a királyi hatalon szános 
"hódításának" erednénye. Vélenényünk szerint e helytelen össz-
hatás abban gyökerezik, hogy a tankönyv nen nut at ja be a fran-
cia nép kialakulásának és fejlődésének folyanatát. A politi-
kai történet felesleges részleteivel tultönött fejezet nen 
taglal olyan fontos kérdéseket, nint a terűlut kialakulásának 
törvényszerűsége, a gazdasági kapcsolatok gyarapodása, a kö-
zös nyelv kialakulásának folyanata, a nenzeti kultura kisan-
jadása és első lépései. 

Sennit sen nond erről a fontos kérdésről a korai 
reneszánsszal foglalkozó 25* fejezet sen. 

Mint I.V. Sztálin rámutatott, Nagy Károly birodalna 
törzsek és népek k on g 1 one r át una volt, amelyeknek megvolt a 
maguk külön élete, és saját nyelvük. Az e birodalom keretébe 
tartozó törzseknek és népeknek megvolt a maguk gazdasági alap-
ja és régtől fogva kialakult nyelvük. Minden népnek volt egy-
séges nyelve, amely felette állt a dialektusoknak, a helyi 
nyelvjárásoknak, Engels, azt vallotta, hogy a középkori Fran-
ciaországban neri egy, hanem két nép volt és mindkettőnek neg-
volt a- maga nyelvé vés területe: az ègyik a délfrancia /pro-
vençal/ a násik az északfrancia /ÍJ Később a francia burzsoá 

6/ II. Fülöp Ágost "elfoglalta Normancliát "/317 1./ Ugyancsak 
ő "foglalta el az angol királyok nás franciaországi birto-
kait is" /3I8.I./, "IX. Lajos elfoglalta a burgundi her-
cegség jelentós részét" /347.1./. Languedoc bekebelezését 
a könyv csak a királyi hatalon megerősödésének tulajdonít-
ja /328.1./. IV. Fülöpnek Flandria irányában, folytatott 
politikáját csak nint hóditó politikát jellemzi 7324.1./ 
stb./ 

7/ Lásd: Marx-Engels. Vál. levelek, Bpest, 1950. 540.1. 
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nemzet kialakulásának folyamatában ezek azután összeolvadtak. 
Az a véleményünk, hogy ezek a rokon népek q. Karulint; biroda-
lom széthullása után alakultak ki véglegesen és kezdték meg 
különálló létüket, 

A Gallia területén élő gall-rónai népbe az 5« század-
tól kezdve kezdtek beékelődni egyes germán törzsek? a nyugati 
gótok, a burgundok, a frankok - mindegyik a maga törzsi nyel-
vével. A "barbár" hóditások után megindul az asszimilációs fo-
lyamat ; a meghódított gall-rónai nép aszimilálni kezdi a ger-
mán törzseket. Ennek az asszimilációnak az okát nagyszerűen 
tárta fel Engels: :rEgy kevésbbé kulturált nép minden hódítása 
természetesen megzavarja a gazdasági fejlődést és számos ter-
melőerőt semmisít meg. De a tartós hóditások eseteinek óriási 
többségében a kulturálatlanabb hóditónak alkalmazkodnia kell 
a magasabb "gazdasági helyzethez", ahogy az a hódítás után 
kialakult; a meghódít ttak asszimilálják a hóditót, akinek a 
legtöbbször még amazok nyelvét is át kell vennie, !'/8/ 

A gyorsan lezajló feudálizálódás megváltoztatta a 
germán törzsek és a gall-rónai nép társadalmi rendjét, kiala-
kulnak az uj, feudális társadalom antagonisztikus osztályai, 
a leigázott parasztok és a feudális urak között megindul az 
osztályharc. Ilyen körülmények között vesztették el a germánok 
törzsi nyelveiket és vették át a gall-rónai népi latin nyelv 
provinciális nyelvjárásait. 

Mindezeknek a folyamatoknak következtében a 9. szá-
zad. ele j óre a volt Gallia területén a frankok végérvényesen ösz-
szeolvad.tak a gall-rónai néppel és betetőződött a nyelvek év-
századok óta folyó hosszas kereszteződésí folyamata, A nyolvi 
folyamatban a győztes a gall-rónai nép n^olve lett, amely meg-
tartotta nyelvtani rendszerét és szótári alapszókészletét és 
csak kevés elemet vett át szókincsébe a hóditó germánok nyel-
véből. A gall-rónai népi latin nyelv csak néhány szót vett át 
a gern ónból és saját belső ..nyelvfejlődési törvényei alapján 
fejlődött tovább. A 9- század első feléig ez a nyelv már mesz-
sze eltávolodott nemcsak a klasszikus latintól, hanem a gall-
rónai népi latintól is. Ez már nem latin nyelv volt, hanem 
"román", az akkori frank királyság hivatalos nyelve, amiről a 
842. évi "Strassburgi eskü" tanúskodik, 

A romance nyelv kiterjedt Gallia egész területére, die 
mindhárom nagy tartományába^ Acquit ani áb an, Burgundiában és 
Neustriában /9/ - melyek már a Me roving korszakban kialakul-
tak -megvoltak a külön sajátságok, amelyek nemcsak a nyelvben, 
hanem az etnikai összetételben is kifejezésre jutottak* A fran-
cia nemzet a gallokból, rómaiakból, britekből és germánokból 
alakult ki. Az általunk vizsgált időszakban bizonyos mértékben 

8/ Engels, /-nti-Dühring, 19480 173.lo 
9/ Austrásia területének le 'nagyobb részén a germán nyelv 

volt az uralkodó« 
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még a kelta korszakot megelőző nás etnikai elenek is erősek 
voltak. Ilyenek voltak délnyugaton az ibériai eredçtû aqitá-
nok. Ariikor ezek a 6. század végére nár eléggé ronanizálód-
tak, a Pireneusokon túlról átköltöztek melléjük az ugyancsak 
ibér baszkok. A baszkok beleolvadtak az aquitánokba, elsajá-
tították a helyi gall-római latin nyelvjárást és gascogneiak-
nak kezdték magukat nevezni. Az 5. században az egész délnyu-
gati területen a nyugati gótok laktak. 

Etnikai eredete szempontjából rendkívül tarka képet 
'nyújtott Gallia földközi-tengeri partvidékének lakossága /a 
rónai Septinania és Provincia területe/. A ligurok, föníciai-
ak, görögök, kelták egymás után telepedtek meg a termékeny 
déli földeken, A rónai korszakban Aquitáni-val együtt ezek 
a provinciák romaniz ilódtak el leginkább. A germán hódítások 
kisebb nyomot hagytak közöttük, mint Gallia területén egye-
bütt, ahol a római hatás kissé gyengébb volt és ahol a bur-
gundok és különösen a frankok gyökeresen megváltoztatták a 
római intézményeket. Ezenkívül még a germánok betörése előtt 
az össznépi gall-római latin nyelv helyi nyelvjárásokra hul-
lott szét, a germánok pedig saját törzsi nyelveiket hozták 
Galliába. Mindezek az etnikai, nyelvi és részben földrajzi 
sajátságok /a déli és délnyugati vidéket hegyek választják el 
északtól és folyóvölgyek szelik át/ eredményeképpen, valamint 
a feudalizálódás színvonalában lévő különbségek következtében 
/ebben a tekintetben Aquitánia és Neustria járt elől/ bizo-
nyos nértékben mindhárom terület elkülönült egynástól. Eme 1-
lett a Karoling birodalomban gyökeres különbség volt a román 
nyelvet beszélő és a tisztán germán lakossággal biró terüle-
tek között, ahol a germán nyelv nyelvjárásai uralkodtak. A 
feudalizálódási folyamat a germán területeken sokkal lassab-
ban haladt, egyes helyeken négcsak meg sem indult. Ekkorra 
ujb'ól teljesen gernanizálódott a Rajna balpartja, ahol annak-
idején román lakosság élt./10/ A nyelvben rejlő gyökeres 
különbség és a feudalizálódási színvonalban lévő jelentős 
eltérés döntő szerepet játszott a Karoling birodalom nyugati 
és keleti területre való felosztásában. 

A 9. század végére a Karoling birodalom keretébe tar-
tozó gemán törzsek fejlődési folyanata annyira előrehaladt, 
hogy belőlük megalakult a keleti-frank királyság, amelyben 
a germán dialektusok uralkodtak /az északkeleti határon húzó-
dó keskeny sáv kivételével/. Ebben az államban még erősek 
voltak a törzsi különbségek maradványai, de ez a terület még-
is a német nép állama volt/külön helyet foglalt el Itália/. 
Az első időkben a nyugati-frank királyság majdnem az egész 
francia földet magában foglalta és csak a feudalizálódási fo-
lyamat befejeződése után indult meg benne a feudális szétta-
goltság időszaka. Németország és Franciaország sok más ország-

10/ Lásd Engols; A német parasztháború. Bpest, 1949. 158.1. 
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hoz hasonlóan önálló államokként kezdték mog létüket. Az ál-
lamhatárok többé-kévésbbé megfeleltek a nyelvi határoknak,de 
mégsem estek egybe ezzel teljesen. Többek között a nyugati-
frank állam határain kivül esott a burgund föld' és Lotharin-
gia nyugati része, ahol a román nyelv uralkodott. E terüle-
tek Franciaországhoz való csatolásának folyamata hosszú év-
századokig húzódott. 

A 10. században Franciaország /ez az elnevezés ekkor 
már tartósan rátapadt a nyugati-frank királyságra/ különálló 
grófságokra és hercegségekre hullott szét. Az ország északi 
részén kialakultak a dialektusok /normand, picard, burgundi, 
poitoui, a központi-francia azaz az Isle-de-France nyelve, 
stb./ az észak-francia nép nyelvének keretében, amely ezeket 
alárendelte magának. Hasonló folyamat ment végbe ugyanakkor 
a délfrancia nép területén is a provençal nyelv és sok dialek-
tusa körében. 

Franciaország egész északi fele /Bretagne kivételé-
vel/ az északi francia nép területe volt és ezen az alapon 
határozott, bár elég gyenge állami egység jött létre. A fran-
cia király kezdetben csak ennek a területnek az uralkodója 
volt /II/. Magától értetődik, hogy a feudális széttagoltság 
korában a terület politikai egysége részben csak látszatforma 
volt. De bármilyen viszályok dúltak is a hűbérurak osztályá-
ban, bármilyen, függetlenek is voltak a királytól az egyes 
vazallusok, mindenesetre a hűbérurak közötti kapcsolat soha-
sem bomlott fel teljesen. A feudális államforma a feudális 
gazdasági formából fejlődött ki, amelynél ez alapvető viszony' 
/a feudális osztályon belül/ az volt, hogy a földet a hűbérúr 
bizonyos személyes szolgálatért és szolgáltatásokért kapta 
hübérbirtokul /12/. Ha ugyan gyenge, de bizonyos kapcsolat 

11/ "A középkor története1' 148-149 1./ a következő bizonyíté-
kokat hozza fel arra, hogy Franciaországban a 9. század-
ban nem volt meg a nyelvi egység: l/a francia terület ha-
tárvidékén germán nyelvjárást /flamand/, kelta és baszk 
nyelvet beszéltek, 2/olyan erősek voltak a különbségek a 
román nyelvben, hogy pl. Párizs lakói nem értették meg 
Toulouse lakosainak nyelvét. Ezek a bizonyítékok azonban 
melléfognak. A flamand nyelvjárás, a breton és baszk 
nyelv még ma is fennállnak szinte ugyanazokon a területe-
ken a közös, egységes francia nemzeti nyelv mellett. Ami 
a Párizs és Toulouse közti nyelvi különbséget illeti, ezek 
akkor nem különböző nyelvjárások voltak, hanem két rokon 
nép különböző nyelyeTT Emellett a tankönyv egyáltalában 
nem említi az e szak-'/ és ennek megfelelően a dél/' francia 
nép nyelvjárásai közti közeli kapcsolatot. 

12/ Lásd: Marx-Engels, Vá1„ levelek, 528.1. Engels: A német 
parasztháború, Bpest, 1949. 146.1. 
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fenntartása nemcsak a királynak, de az egész-feudális ural-
kodó osztálynak is érdeke volt. Ez a kapcsolat bizonyos ösz-
szeforrottságot biztosított nekik, ara e lyre a kizsákmányolt 
parasztok kordábantartásáho'z szükségük volt. Ezenkívül "a 
király volt az egész feudális hierarchia- csúcsa, csúcs,ame-
lyet a vazallusok nem nélkülözhettek, s amely ellen ugyan-
akkor állandó.^n lázadoztak."/I3/ Csak a királyi hatalom tudta 
megvédeni a vazallusokat a külső ellenségtől és egymástól. 
Ezért bármennyire erősek és függetlenek is voltak a francia 
király vazallusai, ez a függetlenség sohasem vezetett a király-
ság részekre hullásához, 

A későbbiek során a francia királyok a városok növe-
kedésével és támogatásukkal • fokozatosan gyarapították domi-
niumukat, sőt hatalmukat először az ország északi felére,majd 
a délire is kiterjesztették. Ezeknek a változásoknak igen 
nagy jelentőségük volt az ország sorsa szempontjából. "Az a 
hosszadalmas história, amelynek során a névleges francia ki-
rályok valóságos királyokká váltak,.étele van kicsinyes har-
cokkal, árulásokkal, fondorkodásokkal« De mégis egy nemzet 
keletkezésének története" - irta Marx. /14/ 

A királyi dominium növekedése egyáltalán nem jelentet-
te, az északfrancia nép területének létrejöttét.Mint már 
negjegyeztük, ennek a területnek már a Karoling birodalom szét» 
hullásának ideje óta megvoltak a maga határai, ha még nem is 
tulpontoson, A nép léte elképzelhetetlen e népnek a helyi dia-
lektusokfölébe kerekedő egységes nyelve és az illető nyelv dia-
lektusait beszélő nép által lakott közös terület nélkül. A 
nép nyelve és területe még hosszú fejlődésen megy keresztül, 
mielőtt a nemzetre jellemző szilárd közösség kialakul. De min-
denesetre innen indul ki a nép története. Az egyes grófságok-
nak illetve hercegségeknek a királyi dominiumhoz való csato-
lása a királyi hatalom fokozatos növekedését jelentette, ami 
a királyt névleges uralkodóból igazi uralkodóvá tette. A kon-
krét történeti feltételek - a városok és a feudalizmust kiszol-
gáló áruterme lés-növekedése - képezték a királyi hatalom és 
a polgárság közötti szövetség alapját. A királyi hatalom, mint 
a kialakult nemzet képviselője felé vonzódtak a feudális tár-
saddal on összes haladd elemei. A királyi hatalom növekedése 
során megsemmisítette a lázadó vazallus államokat és egyre 
nagyobb területre terjesztette ki az egységes közigazgatási 
rendszert, bíráskodást, katonai és pénzügyi szervezetet. 

Ilyennódon már az északfirancia nép létezésének kezde-
ti időszakában /ugyanúgy mint a délfranciáknál/ meg volt a 
nyelv és a terület bizonyos közössége, bár a nyelv helyi dia-

13/ Engels: A német parasztháború. Bpest, 1949. 146,1. 
14/ Marx-Engels, Vál. levelek. 106.1. 
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lektusokra, a terület pociig feudális hercegségekre oszlott. 
A népek további fejlődése során a nyelvnek és a területnek 
ez a közössége egyre inkább megerősödött, 

De a francia nép történetében számos olyan körülmény 
volt, ami n agynérte kben bonyolította fejlődését. Ilyen ténye-
ző először az, hogy a leendő francia burzsoá nemzet területén 
nem egy, hanem két nép volt /15/, amelyeknek teljes összeol-
vadási folyamata hosszú ideig tartott; másodszor a francia 
földre többizben betörő Anglia elleni hosszadalmas háború; 
harmadszor az, hogy Franciaország egész keleti hat ár cfc burgund 
területek foglalták el, s a velük való*, egyesülés szintén bo-
nyolult és hosszadalmas folyamatot jelentett. 

Tekintsük át most röviden ezeket a körülményeket.Ezek 
együttesen fogják adni a Franciaország területének fejlődését 
gellenző fő vonásokat. Az egyes hercegségek központosított 
államba való tömörülésének alapját képező gazdasági közösség 
fejlődéséről majd alább lesz szó. 

Franciaország északi részét a- délitől a Massif central 
választotta el. Ennek északi peremén húzódott a középkorban 
az északi és a déli nyelvterületet elválasztó /langue d*oil és 
languedoc /16/ nyelvi határ, jelenleg viszont a délfrancia 
nyelvjárások határa. A trub'adurok nyelvén Provencenak nevez-
ték Franciaország egész déli részét, a nyelvet pedig proven^ 
çalnak. Ebben a'tág értelemben a Languedoc, ill. Provence 
magában foglalta Pérìgord-t, Limousint, Marcheot, Guyennet, 
Gascognet, Longuedocot és,.a Provence-ot /az utóbbiakat csak 
szűkebb értelemben, csak mint földközi-tengermelléki terüle-
teket/. Dél-Franciaországnak az ország összes többi részeitől 
való földrajzi, etnikai és nyelvi elkülönülése a 10-12-szá-
zadban, a feudális széttagoltság időszakában fokozódott. Ezt 
az elkülönülést elősegítette a 11. század végétől kezdve /és 
ez különösen fokozódott a 12. században/ a délfrancia városok 
-Montpellier, Harb enne, Nîmes stb. felvirágzása /17/ - mivel 
ezeknek a városoknak a fejlődése nem annyira Franciaország bel-
ső életével, flint inkább a Földközi-tengerrel vaj.6 gazdasági 
kapcsolataikkal függött össze. 

A Földközi tenger nyugati részén a tengermelléki 
- olasz, spanyol és francia városok rohamos fejlődésében rend-
kívül nagy szerepet játszottak a kereszteshadjáratok. Ezek a 

15/ Bretagno-ról k sőbb lesz szó. 
16/ V.F. Sismarjov, A francia nyelv történeti alaktana.M91952. térkép. 
17/ Marseille és.ProVénce, területe- a"I5. század yégéig.nem.tar-tozott, Franciaország kepetebetnce gazdasági es nyelvi te-kintetben kapcsolatban alít vele. 
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városok kihasználták kedvező földrajzi helyzetüket, hogy köz-
vetlen kereskedelmi kapcsolatot létesítsenek a Levantevel 
/ahol felállították faktoriáikat/ és egymással} közvetítő 
ként szerepeltek az északeurópai országok felé irányuló ke-
reskedelemben. Franciaország földközitengeri kikötőin keresz-
tül szállították a keleti, olasz és spanyol árukat, valamint 
erre haladt át a kiváló minőségi délfrancia borok, olívaolaj, 
rizs, gyümölcs egy része. A délfranciaországi folyóvölgyek 
már akkor tele voltak virágzó kertekkel, A Levantevel való 
kereskedelem következtében sok délfranciaországi városban 
gyors fejlődésnek indult a kézműipar. A dolfranciaországi köz-
pontokban, mint Nímesben, Montpellierben kifejlődött a kivi-
telre szánt finom, világosra festett gyapjúszövetek termelé-
se, amelyhez a nyersanyagot az akkoriban juhairól híres causse 
fennsík szolgáltatta* Ennek következtében a 12, századra jel-
lemző a touDuose-i grófság /azaz q szűkebb értelemben vett 
Languedoc / rohamos gazdasági fejlődése, 

A délfrancia városok kedvező politikai helyzetben is 
voltak. Legnagyobb részük már a római időkben fennállt, és 
sok város nemcsak törvénykezési joghatóságát,^ hanem részben 
községi igazgatását is megtartotta. Ezek a városok már a 12, 
század elején gazdag kereskedő városköztársaságok voltok,ame-
lyek kereskedelmi szerződéseket kötöttek az olasz városokkal, 
A déli lovagok és polgárok között nem volt olyan állandó el-
lenségeskedés, mint Észak-Franciaországban. Sok nemes a váro-
sokban lakott és kereskedelmi tevékenységet űzött. Mindennek 
eredményeképpen a $éli városok zöme hamar kiszabadult a nagy 
hűbérurak hatalma alól, méghozzá a királyi hatalom közbelépé 
se nélkül. A 12, század folyamán majdnem mindenütt felállí-
tották az u.n. "konzulátusokat." A városokban a hatalom a 
konzulok kezében összpontosult, akik mellett "nagytanácsok" 
működtek. A városok védve voltak a seigneur-öktől, míg ugyan-
akkor Észak-Franciaországban a seigneurök a városokat minden 
lehető módon kiszipolyozták./18/ 

A Délvidék gazdasági és politikai virágzását nagy 
kulturális fellendülés kisérte. A toulouse-i és montpellier-i 
egyetemek Európa legrégibb egyetemei közé tartoznak.Aproven-
cei nép - irta Engels - "még a legsötétebb középkor közepette 
is uj életre keltette az ókori hellénizmus ragyogását"/19/. 
Ezen a vidéken alakult ki először irodalmi nyelv és ezen a 
nyelven olyan költészet jött létre, amely abban az 
időben az összes nyugateurópai nép számára mintaképül szol-
gált. A provence-i nép ipari és kereskedelmi tekintetben sem-
miben sem maradt el az olaszok mögött és abban az időben az 
európai fejlődés élén haladt. 

18/ Lásd: Marx-Engels Archívum, V. 1938, 233.1. 
19/ Marx-Engels nüvei, VI,k. 4-07,1. 
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Ennek a magas fejlettségi színvonalnak volt a követ-
ke znénye, hogy a toulouse-i grófságban elterjedt az eretnek-
ség /az u.n. albigens-nozgalon/. E mozgalomban a városoknak 
a feudalizmus elleni tiltakozása jutott kifejezésre. Az albi-
gensek között nencsak városiak.voltak, csatlakozott hozzájuk 
a nemesség és az alsópapság egy bizonyos része is. Annak, hogy 
az alsó-nemesség csatlakozott a városoknak a pápák ellem har-
cához, az a nagy ráz at a, hogy az alsó-nemesség függött a váro-
soktól és érdekeik ebben a harcban közösek voïtok. Ehhez még 
hozzájárult az, hogy az albigens-mozgalomban a paraszti-ple-
be jus eretnekség még nem mint a polgárságtól különvált, önál-
ló mozgalom lépett fel. Az egyházi feudalizmussal szemben meg-
nyilvánuló szembeszegülés széleskörű elterjedése a bizonysá-
ga annak, milyen élenjáró terület volt akkor Toulouse vidéke, 
ahol ilyen méretekben elsőként indult meg a harc a katoliciz-
mussal szemben. 

Ezt az eretnekséget a keresztosek söpredékének és az 
inkvizíciónak a segítségével a pápaság /III.Ince és legátusai/ 
fojtotta el. A pápaság ezzel nencsak saját uralmát védte, ha-
nem az egész feudális rendszert. De az. albigensek elleni há-
borúk sokkal kisebb eredménnyel jártak, mint azt a katolikus 
egyház várta volna. Nem sikerült az eretnekséget kiirtania.A 
Languedoc-város.oknak azonban a hadakozással súlyos károkat 
okozott. Bár ezek a városok később kissé magukhoz tértek, már 
nem tudták elérni előző virágzásukat. A 14-15. században két-
ségtelenül nagy fejlődést értek el a városok, de a tengeri 
kereskecLelem terén nem tudtak lépést tartani vetélytársaiknak 
az olasz városállamoknak és a 14. századtól kezdve a Földközi 
tenger nyugati részén vezető szerephez jutott aragon-katalán 
tengeri hatalom városainak - versenyével. Ezért a délfrancia 
városok sem a ÍJ. században, sem később nem tudták visszasze-• 
rezni a földközitengeri kereskedelmi utak terén elvesztett 
poziciójukat./20/ 

A Földközi tenger melléki francia városok az országon 
belili sem tudták megőrizni vezető szerepüket. Ezeknek a váro-
soknak kevés kapcsolatuk volt a Délvid.ék elmaradt hegyvidéki 
körzeteivel, .amelyekben a vezető erőt a nemesség játszotta* 
Az egész Délvidéken még a városok virágkorában, a 12,század-
ban sem alakult ki összefogó gazdasági és politikai központ, 
Toulouse neri vált a Délvidék igazi fővárosává, a gróf hatal-
mát pedig gyençitette a nagy városok önállósága. Ezek pedig 
ezenkívül egymással versengtek a kereskedelem terén. Guyenne 
és Languedoc /azaz a volt toulouse-i grófság kissé csökkent 
területtel/ különböző gazdasági és politikai irányvonalat kö-
vetett'. Guyenne gazdaságilag az Atlanti óceán partján fekvő 
országok piacai felé orientálódott, Languedoc pedig a Földközi 

20/ Egyedül Marseille volt kivétel, mint a Dél'-Itáliában kü-; 
Ion kereskedelmi előjogokat élvező Anjou Nápolyi Király-
ság nagy kikötője. 
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tenger országai felé. Az aquitániai "örökség" még a 12«szá-
zad második felében a Plantageneteknek jutott. A Délvidék 
mindjárt az albigens háborúk után felosztásra került Anglia 
és Franciaország között, 

A 15» század közepére az egész Délvidéket elfoglal-
ták az északi franciák. Ezek lényegesen alacsonyabb kulturá-
lis színvonalon álltak, mint a délvidékiek. Ennek ellenére 
- mint Engels kiemeli - a Délvidéknek Észak-Franciaországhoz 
való csatolása nem volt reakciós jelenség, sőt elősegítette 
a nemzeti állam kialakulását. A bekebelezés következtében 
provence-iak franciákká váltak. 

Miben áll a Délvidék Észak-Franciaországhoz való csa-
tolásának haladó jelentősége? Dél-Franciaország,a feudaliz-
mus fő bástyája volt. A Délvidék szembenállása Észak-Francia-
országgal az egész Franciaország haladó erőivel való szemben-
állássá vált. A Languedoc-várósok részben az albigens háborúk 
miatt, de főleg az általános kedvezőtlen helyzet révén, el-
vesztették a földközitengeri kereskedelemben és az országon 
belül élvezett előző kivételes helyzetüket, A Délvidéken non 
volt központi hatalom, mert a két király - a francia és angol 
király - uralma az első időkben csak névleges volt. Ilyen kö-
rülmények között a Délvidék igen hamar sajátos "nemesi köz-
társasággá" vált. A garázda nemesek erős fészket raktak itt 
maguknak és makacsul védték feudális jogaikat és kiváltságai-
kat. EZ különösen szembeszökően mutatkozott meg a sfeázéves há-
ború idején, a Bur gunet- Armagnac belviszály és a hugenotta há-
borúk időszakában, 

Dél-Franciaország, amely túlsúlyban lévő gazdag váro-
saival valamikor élenjáró vidék volt, a feudális arisztokrá-
cia és a lovagok, a minden rendű és rango, seigneurök százai-
nak uralma alá került, akik helyi függetlenségük fenntartá-
sa érdekében szövetségre léptek az angol hűbérúrakkal, a fran-
cia nép ellenségeivel. A délvidéki hűbérurak Észak-Francia-
országgal szembeni makacs ellenállásuk érdekében felhasznál-
ták a déli ós délnyugati városok szeparalista törekvéseit is. 
Ennek az lett az eredménye, hogy a provence-i népet Engels 
megállapítása szerint - !,az északfranciák mint tehetetlen tö-
meget vontatókötolükre fogták"/21/ 

A két rokon nép összeolvadása egységben burzsoá nem-
zetté súlyos harcok közepette ment végbe és csak a francia 
polgári forradalom korszakában fejeződött be, de a Délvidék-
nek az Észak-Franciaországhoz való csatolása már a 15. szá-
zad végére, XI. Lajos uralkodása idejére végbement. Ez készt-
tette elő a két nép későbbi igazi összeolvadásának lehetősé-
gét. 

21/ Marx-Engels müvei, VI.k. 408.1. 
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A másik fontos körülmény - mint erre már fentebb rá-
mutattunk - amely a két rokon francia nép fejlődését gátolta 
és összeolvadásukat megnehezítette, az Angliával francia föl-
dön folyó hosszas megszakításokkal 300 évig tartó háborúsko-
dás volt. 

A 10. század elején az Alsó-Szajna mellett fekvő te-
rületet a normannok foglalták el, akik azután uralmukat a 
tengerparton egész Bretagneig kiterjesztették. A normannok 
rendkívül gyorsan elvesztették nyelvüket, beleolvadtak a he-
lyi lakosságba és nemcsak hogy átvették az akkor Észak-Fran-
ciaországban uralkodó rendszert, hanem azt tovább is fejlesz-
tették. A normann hódítók "elfranciásodásának" gyors üteme 
szemléltető bizonysága annak, hogy milyen erős volt már akkor 
az északfrancia nép, hogy teljesen magába olvasztotta a hódi-
tókat. A normandiai nyelvjárásban mindössze néhány skandináv 
szó maradt és néhány helynév - mint a hódítók személyneveinek 
nyomai. 

Miután a normannok Angliát elfoglalták, az angol ki-
rály uralma alá került Franciaországnak majdnem egész északi 
partvidéke és Maine, 1154-ben pedig a Plantagenetek birtoká-
vá váltak Franciaországban nemcsak a Loire-i grófságok /Anjou, 
Touraine/, hanem egész Aquitánia is /az akkori értelemben Poi-
touval, Auvor~nenyel, stb. együtt./ Ez súlyos csapást jelen-
tett az egész francia népre, nemcsak a Capetingekre. Az a kö-
rülmény, hogy a francia területnek kétharmad része idegen ura-
lom, alatt állt és ennek hátrányos hatása meg is mutatkozott 
az egész ország fejlődésében. Az angol királyok kontinensen 
fekvő birtokaikról igen sok anyagi értéket vittek el, ami 
Franciaország fejlődését hátráltatta. 

A Capetingek egymásután kebelezték be vazallusaik birto-
kait. így 1186-ban birtokukhoz csatolták Vermandois grófságot, 
1189-ben Berryt, 1214-ben Artoist, 1284-ben Champagnet, stb. 
Hosszú időbe telt - a 12. század közepétől a 15* század dere-
káig, azaz a százéves háború végéig tartott - anig a francia 
földet visszavívták Angliától. Az északi és Loire-menti terü-
letek - azaz az északfrancia nép földjeinek - visszacsatolá-
sa elég gyorsan ment végbe. A 14. század elején már csak Cín-
te-tôl a Pireneusokig terjedő tengerparti sáv maradt az ango-
lok kezében. 

Anglia válasza a francia földnek egy egységes központ 
köré való tömörítésére a később százéves háború nevet nyert 
háború volt. Angliát Franciaország elleni hódító politikára 
sarkallta belső helyzete és az, hogy sok angol feudális ur 
és részben a kereskedők érdekelve voltak Guyenne gazdasági és 
politikai uralmában, valamint gazdasági érdekeik fűződtek 
Flandriához. Engels kihangsúlyozza ennek a politikának törté-
nelmi csődjét, amikor az angolok terveit "Don Quijote-féle hó-
dító terveknek"/22/ nevezi, hasonlóképen a németek római had-

22/ Lásd ».Marx-Enge ls Archívum. X. 343.1. 
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járataihoz. Anglia százéves háborúban hóditó, rabló célokat 
követett. Franciaország szempontjából viszont ez a háború 
igazságos, felszabadító háború volt. IIa az angolok neg tud-
ták V Ina valósítani hódító terveiket, ez megakadályozta vol-
na a francia népek /nincl az északi, nind a déli francia nép/ 
természetes ós törvényszerű fejlődését, amely egy egységes 
nemzeti államban való összeolvadásukhoz vezetett. 

Alaposabban kell megvilágítanunk a flandriai kérdést, 
mert az volt az Anglia és Franciaorszag közti harc egyik tán— 
gya. Flandria Franciaország.politikai határain belül esett, 
sőt szoros kereskedelmi kapcsolatban állt ezzel. Flandriában 
szilárd gyökeret vert a francia nyelv. IV. Fülöpnek nem volt 
kevesebb alapja Flandria bekebelezésére, mint pl. utódainak 
a 16. században Bretagne Franciaországhoz való csatolására, 
hiszen Bretagne mind nyelvi, raind etnikai összetétel tekinte-
tében szintén idegen volt Franciaország számára. Flandria ab-
ban különbözött Bretagnetól, hogy az utóbbinak, nint félszi-
getnek, egyedül Franciaországgal volt közös határa. Flandria 
nint hatarmenti terület, más országokkal is gazdasági kapcso-
latban állt. Flandriában a legnagyobb erőt a gazdag és füg-
getlen városok képviselték. Ezek meg is védték függetlenségü-
ket nemcsak Franciaországgal, hanem Angliával szemben, nem-
csak a 14-15. században, hanem később is...Jellemző, hogy vég-
eredményben épp a három legfontosabb város - Ypres, Bruges 
és Gand /Gent/ - területe maradt Franciaországon kivül. 

De nem Flandria volt a háború fő oka és az angol hó-
ditások fő tárgya. Anglia győzelme Sluysná.1 megsemmisítette 
a francia flottát, Crécy-i győzelme utat nyitott neki Calais-
ba, és ezek birtokbavétele 1347-ben zárta le a Flandria hatá-
ránál folyó hadmüveleteket. Ezután a fő jelentőségre a dél-
nyugati rész tett szert, ahonnan az angolok a gascogneiakkal 
együtt rabló betöréseket intéztek a központi francia terüle-
tek ellen. Végül pedig az a körülmény, hogy Anglia elszakí-
totta az egész délnyugati területet, ez mindenképpen lassí-
totta azt a folyanatot, anelynek során az északfranciák a 
délfrancia nép területét elfoglalták. 

Engels igy ir Franciaországról; "Ott - a középkorban 
az idegen betörést a hódító angol képviseli, aki a provancal 
nemzetiség javára avatkozik be az észak-francia nemzetiség-
gel szemben. Az angolokkal vívott háborúk...-z idegen beavat-
kozók kiűzetésével végződtek s azzal, hogy Észak legyőzte 
Délt."/23/ 

Jellemző, hogy az angolokat Észak-Franciaország úgy-
szólván magára hagyatva űzte ki a Délvidékről a 14. században. 

V. Károly nem kapott aktiv támogatást sem az Angliához 
került Aquitániától, sem a Languedocban. Hadai a fő csapáso-

23/ Marx-Engels Vál. levelek, 540.1. 
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kat Auvergnőből és a Loire-menti tortilo tökről, azaz észokról, 
intézték az angolok ellen. Az .angolok olyan szilárdan vetet-
ték ne g lábukat az atlanti kikötőkben, hogy V. Károly ninden 
erőfeszítése ellenére sen-tudta őket onnan kiverni. 

De a Délvidéknek az Északkal való teljes egyesülése, 
anely a 14. század nyolcvanas éveiig na^dnen teljesen megva-
lósult , még nerr volt végleges. A 15. század elején újból be-
törtek az angolok és nemcsak Normandiát, Maine vidékét és 
egyéb területeket foglaltak el /aminek eredményeképpen egész 
Észak-Franciaország Anglia és szövetségese, Burgundia uralma 
alá került/, hanem Franciaország elvesztette függetlenségét 
is. Az angol és francia egyesült állam királya 1422-ben az 
angol VI. Henrik lett. Ebben a Franciaország* szőr.iára rendkí-
vül vészes időben az egész francia nép harcra kelt a hóditók 
ellen. A harcban a fordulópontot az ostromlott Orleans felmen-
tése jelentette. Ez a francia győzelem, amelynek élén Jeanne 
d'Arc, a hős honleány állt, véglegesen elzárta az angolok 
elől a dél felé vezető utat, úgyhogy nem tudtak egyesülni azok-
kal az erőikkel, amelyek az újból /imnár harmadszor/ elfoglalt 
nyugati Guyenneben állomásoztak. A franciák orle ànsi győzelme 
megkönnyítette számukra a tovíbbi hadakozást. Végül is az an-
golok kénytelenek voltak lemondani a francia földre és a fran-
cia koronára támasztott igényeikről. 

Az angolok felett aratott végleges győzelemmel egyide-
jűleg befejezést nyert a Délvidéknek Észak-Franciaországhoz 
való csatolása. Az angolok betörései a Délvidékre csak elodáz-
hatták az északiak győzelmét, de nem változtathatták meg a 
történeti folyamat menetét. A százéves háború még fokozottab-
ban megmutatta, hogy Franciaországnak meg kell teremtenie a 
nemzeti egységet. 

.A harmadik tényező, amely a francia nép fejlődését, 
majd a francia nemzet kialakulási folyamatát akadályozta, a 
burgund földekért folyó harc volt. Burgundiában nem alakult 
ki á délfranciához hasonlóan saját nyelvvel rend.elkező egy-
séges nép. Burgundia egyes részei mind nyelvük, mind politi-
kai sorsuk tekintetében eltértek egymástól. 

Kezdetben a tulajdnnképpeni Burgunddá /a Saône. Rhône 
és a Felső-Loire menti területek/,amelyet az 5, század dere-
kára a burgundok elfoglaltak /ebbe beletartozott a tengermel-
léki Provence is/, a frank királyság különálló részét alkotta. 
Mikor Nagy Károly birodalma széthullott, Burgundia két részre 
oszlott, A Saôna és a Loire-menti területek Franciaország ke-
belébe kerültek, /burgundi hercegség néven/ és vazallusi füg-
gésben álltak a francia királytól, Burgundiában az északfran-
cia nyelv burgundi dialektusa uralkodott. Az összes többi te-
rületek /a későbbi Franche-Comté, Szavoja, Dauphiné, Provance, 
a Rhône jobbpartja és a későbbi Svájc nyugati része/ Lothar 
"vegyes államának" részét képezték, majd két /Felső- és Alsó-
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Burgundi a/ burgund királysággá alakultak és végül 1032-1034-
bon névlegesen a nénet birodalom kebelébe kerültek, A 12,szá-
zad Qlején a Provence - a provence-i nyelven beszélő lakos-
ság területe - egyszersnindenkorra elvált Burgundiától és Ka-
talonia uralna alá került. Az 1246-1481 közötti időben Pro-
vence az Anjou-ház birtoka volt, gazdasági és politikai szen-
pontból a Nápolyi királysághoz tartozott és csak 1481-ben csar-
tolták vissza Franciaországhoz. 

Nyelvi tekintetben a Rhôna jobbpartján fekvő terüle-
tek voltak egyneműek Forezben, Lyonnais nyugati részén és 
Vivarais-ban provence-i nyelvet beszélték, Lyonnais keleti 
részén pedig az északfrancia nyelv egyik dialektusát. Franche-
Comté-nák, Szavojának, Daupbiének és az alpesi területeknek 
megvoltak a maguk dialektusai, amelyeket rendszerint a délke-
leti dialektusok külön csoportjába sorolnak; ezeknek olyan 
jellemző vonásaik vannak, amelyek révén közel állnak mind az 
északfrancia, mind a provence-i nyelvhez; néha frank-provence-
i dialektusoknak is nevezik őket, kihangsúlyozva ezzel kevert 
jellegüket. Ezeket a területeket fokozatosan, igen hosszú idő 
során csatolták vissza Franciaországhoz: a Rhône jobbpartját 
és Dauphinét a 14. században, a Franche-Comté-t átmenetileg 
1482-1493-ban és véglegesen 1687-ben, Bzavoját teljesen és 
véglegesen 1860-ban. 

A francia nyelvű svájci területek igy is Franciaor-
szág határain kivül maradták, akárcsak Belgium déli területei, 
•ahol a francia nyelv vallon dialektusát beszélik. "Ez annak 
a bonyolult és lassú történeti folyamatnak természetes ered-
ménye, amelyen Európa az utóbbi évezred alatt keresztülment, 
mikor majdnem minden nagy nemzetből levált szervezetének egy-
egy darabja, és elszakadva a nemzeti élettől, legtöbb esetben 
olyan nagy mértékben vett részt egy más nép nemzeti életében, 
hogy azután már nem. akart ismét egyesülni saját törzsével ,"/24/ 

A keleti területek visszacsatolása alig volt kevésbbé' 
nehéz és hosszadalmas folyamat, mint a délvidék egyesitése 
Északkal, amit az Angliával való háború tett bonyolulttá« Már 
a 14. század második felétől megindul egyes németalföldi kör-
zeteknek a burgund hercegek /25/ /a francia királyi ház tag-
jai/ örökségéhez való csatolása. Németalföld gazdasági és po-
litikai tekintetben oly hamar túlszárnyalta magáriak Burgundiá-
nak a jelentőségét /ehhez ekkor csak maga a hercegség és 
Franche-Comté tartozott/, hogy e burgund "közbeékelt állam" 
központjai Gand /'Gent/ és Brüsszel lett, A 15« században a 
százéves háborúban a burgund hercegek önálló helyet foglaltak 
el és először Angliával kötött szövetségük révén biztosítot-
ták az angoloknak az uralmát Északon, maguknak pedig Pikardia 
birtokát. Majd 1435-ben Arrasban Burgundia békét kötött Fran-

24/ Marx-Engels müvei,XIII.ke I.rész, 155-156,lc 25/ A többi királyi herceg birtokai Franciaország belső körze-teiben feküdtek és ezért lényegesen nçm tartçztattâk fel a népek és a nemzeti allam fejlődését.Mas kérdés volt a ha-tarmenti Burgundia. 
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ciaországgal /mint egyenrangú hatalom/ és egyre inkább ter-
jeszkedett majdnem az egész keleti határ mentén. Merész Ká-
roly uralma idején Burgundiához csatolták Lotharingiát, a Fel-
ső-Rajna vidékét, Geldernt, stb* így a burgund állam összefüg-
gő gyűrűként fogta körül Franciaország egész északkeleti vi-
dékét a La-Manche melletti Dieppetől egész Lyonig, sőt tisz-
tán francialakta területeket is felölelt, mint Pikardiát és 
Nivernais-t. 

Elkerülhetetlen volt, hogy Franciaország háborúba ne 
bonyolódjék "vazallusával", mikor ez önálló királyságot akart 
alakítani és hatalmába akarta keritoni a "burgundok királysá-
gának" egész területét és erre a harcra elsősorban gazdasági-
lag legfejletteb körzeteit, azaz Németalföldet használta fel. 
Ezt csak az a- körülmény odázta el valamelyest, hogy Francia-
országnak először két másik elsőrendű feladatát kellett elin-
téznie, kiűznie területéről az angolokat és bekebeleznie a 
Délvidéket. Csak miután sikeresen megoldotta ezt a két felada-
tot, indult meg a központi hatalom harca külföldi birtokaira 
támaszkodó burgund vazallusa ellen. Ez a harc volt XI. Lajos 
külpolitikájának lényege és ehhez az ország minden erejének 
megfeszítésére szüksége volt. 

Ebben az időben a burgund állam keretébe olyan ősi 
francia provinciák tartoztak, mint a burgund hercegség, a 
Franche-Comté, Pikardia, Artois, valamint Flandria és Lotha-
ringia, melyeknek egy része később Franciaországhoz került. 
E területek mellett, ahol a lakosság /Flandria egy részének 
kivételével/ francia nyelvjárásokat beszélt, a burgund herce 
gek birtokában volt Németalföld is. Ez az etnikai és nyelvi 
tekintetben kevert "közbeékelt állam" /a területek gazdasági 
fejlettsége sem volt egyforma/ nem lehetett szilárd. Merész 
Károly halála után végleg Franciaországhoz került egész Pikar-
dia, valamint a burgund hercegség. Ami Franche-Comté-t és 
Artois-t illeti, ezek rövid időre a francia királyság kebelé-
be kerültek /1482-1493/, majd ismét visszakerültek a "burgund 
örökség" keretébe és ebben a minőségükben jutottak- a 16. szá-
zadban V. Károly Habsburg-birodalmába. Végleg csak a 17.szá-
zad második felében csatolták őket vissza Franciaországhoz. 

Ilyenmódon a burgund területért folyó harc XI. Lajos 
uralma idején a központi hatalom győzelmével és a nemzeti ál-
lam még csak igen megnyirbált területtel rendelkezett. Hiány-
zott belőle nemcsak Bretagne , hanem Dél-Flandria, Lotharin-
gia, Szavoja és Rousillon is /nem is szólva Elzászról és Kor-
zikáról/. Sőt még olyan törzsükös területek is, mint Artois 
és Franche-Comté 11 évre ismét elszakadtak Franciaországtól 
és visszacsatolásuk egész a 17. század végéig váratott magára. 

így a 16. századig - amikor a francia nemzet születő-
ben volt, csak egy feladat nyert végleges megoldást, az,hogy 
Angliától visszafoglalták a francia földeket. Azoknak a fel-
adatoknak a megoldása, hogy Észak-Franciaország teljesen ösz-
szeolvadjon a Délvidékkel és visszacsatolja az átmenetileg 
elvesztett keleti területeket, ez a burzsoá nemzet növekedé-
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sének és megérésónok időszakára maradt örökségül. Bretagnet 
1491-ben csak formálisan csatolták Franciaországhoz, és cock 
a 16-18. században nőtt össze bizonyos mértékig"Franciaor-
szággal. De a breton nyelv máig is fennmaradt és a bretonok 
- ugy mint a mai Franciaorsz,ág délnyugati határszélén lakó 
baszkok rég letűnt népek /a kelták és az ibérek/ maradványai* 
Tehát a francia nép közös területe a 16. századig még nem 
alakult ki teljesen; ez csak a felfelé haladó kapitalizmus 
korában, a burzsoá nemzet kifejlődésének időszakában valósult 
meg. 

A gazdasági élet közössége a kapitalizmus előtti idő-
szakban csak igen viszonylagos lehet. A kézműiparon nyugvó 
árutermelés korlátozta a belső piac méreteit, kisméretű volt 
a külkereskedelem is. A termelést béklyóba fogták a tisztán 
céhrendszerü ipar formái ós ennélfogv° megtartotta feudális 
jellegét. A nyugateurópai országokban a 14. században már 
többé-kevésbbé rendszeres árucserével találkozhatunk egyes 
területek határain belül, a 15. század végére, a kapitalista 
termelési mód jelentkezésének előestéjén pedig,ez a csere je-
lentősen kibővül, az ország nagy területeit fogja át. Ennek 
ellenire, ebben az időbon még nem beszélhetünk a nemzeti piac 
meglétéről. 

!'A belső piac akkor jelenik meg - irta VCI. Lenin -amikor az árugazdaság megjelenik; ennek az árugazdaságnak 
fejlődésé teremti meg s fejlődésének fokát a társadalmi mun-
kamegosztás foka határozza meg; az árugazdaságnak a termékek-
ről a munkaerőre való átvitelével ter jeszkedik,. „ i?/26/ Az 
árugazdaság kezdeti időszakában a társadalmi munkamegosztás 
csak elhatárolta a kézműipart a mezőgazdaságtól. Később a 
kézműipar differenciálódott, de szintén csak a helyi piac 
szükségleteinek keretén belül. Az egyes területek közt csere 
csak esetenként történt. Kb a 14, századtól kezdve a kézmű-
ipar fejlődésével a céhek és a kézmüiparosok mindjobban ki-
alakuló specializálódása révén fokozódott a csere is az 
egyes országrészek között és az egyes területek is speciali-
zálódnak az ipar, sőt a mezőgazdaság terén is. A területek 
közti fokozódó csei'e, a fokozatosan növekvő áruforgalom, a 
kisebb helyi piacoknak országos piaccá való összpontosulása 
azt eredményezte, hogy a területek, körzetek, hercegségek 
egy egésszé tömörültek. 

Franciaországban ez a folyamat a 14, század első fe-
lében indult meg, de a százéves háború akadályozta lezajlá-
sának természetes menetét és a 15. század végéig ebben az 
irányban bizonyos sikereket csak Franciaország északi részén 
észlelhetünk. Ami az ország különböző részeit elsősorban a 

26/ Lenin, A kapitalizmus fejlődése Oroszországban, 50~51«1# 
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Délvidéket és Északot egy egészbe összeforrasztó igazi "össz-
frariciaországi piacot illeti, ennek kifejlődése már a 17-18. 
századra, azaz a kapitaliznus kialakulásának és fejlődésének 
időszakára esik. 

A 15* század végén az északfrancia és délfrancia né-
pek közötti gazdasági kapcsolat nég nagyon gyenge volt. A 
helyzet neu változott lényegesen egészen a 16. század dereká-
ig. Ez a magyarázata annak, hogy a 16. század második felé-
ben Franciaországban jelentkező gazdasági, társadalmi és po-
litikai válság időjén a Délvidéken egy elég hosszú ideig fenn-
álló' önálló köztársaság keletkezik:! Délvidék határozottan 
visszautasította a nemzeti kötelék szükségességét. Csak a 17. 
századtól kezdve indul meg az ország két felének egy gazda-
sági egységgé való összeolvadásának folyamata. 

Most tekintsük át röviden azokat a fő tényeket, ame-
lyek azt tanusitják, hogy Franciaország északi részén bizo-
nyos fejlődést mutat a gazdasági közösség. Az és:5aki folyók 
/a Szajna, a Loire középső folyása ós mellékfolyó:'./ medencé-
je kitűnik a viziutak rendkívül kedvező fekvésével, ennek pe-
dig a középkorban a belkereskedelem fejlődése szempontjából 
döntő jelentősége volt. Főleg ez a körülmény magyarázza a 
Szajna, Marne, Oise, Somme folyók mentén, valamint a Loire kö-
zépső folyásánál fekvő városok gyors növekedését. A ÍJ.szá-
zad végére ezek a városok már szoros kapcsolatban állanak 
egymással. A szajnai városok közül a legnagyobb szerepet Pá-
rizs, a Loire-menti városok közül pedig Orleans játszotta.Pá-
rizsban már a 12. században megjelenik a "belvízi kereskedők 
céhje", amely a fő szerepet játszotta a város igazgatásában. 
1210-ben-, Normandia neghóditasa után, a roueni és párizsi 
"belvízi kereskedők'' a királyi hatalom erős támogatásával 
szerződést kötnek a Szajnán való kereskedelem tárgyában. Lét-
rejött egy bizonyos szajnai kereskedő-szövetség, amelyhez 
csatlakoztak a Felső-Szajnán és Yonne-on kereske .ést íiző bur-
gund kereskedők. A 14. században találkozunk a 1. ire-on köz-
lekedő kereskedők szövetségével, 

A Marne, a Szajna ós mellékfolyóik mentén fekvő váro-
sokban folytak le a hires champagne-i vásárok. Ezeken a vá-
sárokon találkoztak olasz, flandriai, francia és e.gyéb ke-
reskedők; ezeken a vásárokon nemcsak drága keleti cikkekkel 
kereskedtek, hanem helyi készítésű árukkal is, mint vászon-
nal, bőrökkel, valamint szarvasmarhával, borral és gabonával. 
Mikor 1284-ben Champagne-t Franciaországhoz csatolták,ez meg-
erősítette ennek a vidéknek Párizszsal való gazdasági kapcso-
latát. A 14, század elején Franciaország fővárosa m áj? az or-
szág északi részének legnagyobb gazdasági központjává vált. 
Párizsnak kb. 300,000 lakosa volt, ami abb .an az időben óriási 
számot jelentett. A párizskörnyéki Salnt-Denisben tartott vá-
sáron majdnem az összes francia városokból /a déliekből is/ 
összejöttek a kereskedők. 

Ilyen módon a 14, század, elején az északi vidék terű-
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letei között nár szorosabb gazdasági kapcsolatok kezdenek 
szövődni. Nemcsak a fejlődő kézműiparhoz szükséges nyersanyag-
gal kereskednek, hanem a városok és különösen Párizs szükség-
letét- jelentő mezőgazdasági termékekkel is, méghozzá elég 
nagy mennyiségben. így kifejlődött Észak-Franciaország egyes 
területeinek gazdasági specializálódása. A normandiai vasérc, 
só, szarvasmarha és posztó, a champagne-i és burgundiai vá-
szon, posztó és kiváló bor, a sokfajta párizsi iparcikk élénk 
kereskedelem tárgyát képezte. Az északfrancia területek gaz-
daságilag függő viszonyba kerültek egymástól. 

Ez azonban a helyi piacok összeolvadásának még csak 
kezdeti szakasza volt. A százéves háború súlyos csapást mért 
a gazdasági közösség e csiráira és tömegesen pusztította el 
a termelőerőket, méghozzá főképpen az északi területeken. A 
lakosság pusztulása, az ipar és a kereskedelem összezsugoro-
dása, a francia területeknek hosszú ideig való megszállása 
a külföldi hóditók által, amit nagy területek pusztulása és 
elnéptelenedése kisért, a roppant"adóteher, a francia hűbér-
urak rablásai és belviszályai - ezek azok a súlyos szörnyű-
ségek, amelyek a francia népre szakadtak. Ki kell emelnünk 
azt a tényt is, hogy Franciaország 1420-14-30-ban átmenetileg 
részekre hullott. Az északi és délnyugati vidék az angolok, 
az északkeleti ós keleti rész a burgundok kezébe került, és 
a Languedoc majdnem teljesen önállóvá vált. 

A gazdasági és politikai kapcsolatok helyreállítása 
hosszadalmas és nem könnyű feladat volt. Rögtön az angolok 
kiűzése és a Délvidék meghódítása után megindult a harc Bur-
gundiával, ami szintén nagy áldozatokat követelt. A gazdasági-
lag még fel nem ocsúdott országra ujabb megpróbáltatások vár-
tak. Rendkívül megnövekedtek az adóterhek, ami a népi tömegek 
számára súlyos szenvedést jelentett; az adóteher az egész 
gazdaság fejlődésén az adóteher hátrányosan mutatkozott meg» 
Csak nagy nehézséggel éledtek fel a területek közti kapcsola-
tok. Ebben a tekintetben jellemző Jacques Coeur kereskedelmi 
tevékenysége. Coeur kereskedelmi érdekeltségeinek fő színhe-
lye a Levante volt, és nem a belső piac. Nagy vagyonát fő-
képpen a Kelettel való közvetítő kereskedelemből szerezte. 

De az előző gazdasági kapcsolatok fokozatosan mégis 
helyreálltak ós megerősödtek. XI. Lajos gazdaságpolitikája, 
elősegítette ezt a folyamatot./27/ Mindenütt nagy vásárok 
nyíltak. A lyoni és normandiai vásárokon /Caenban és Rouen-
ban/ élénk nagykereskedelem folyt hazai és importárukban.Az 
árucikkek jelentés részét azután /szintén főképp nagyban/to-
vábbárusitották a területi piacokon és végül a kis helyi vá-

27/ Érdekes megemlíteni, hogy az egész "burgund örökségből" 
a 15. század végén Franciaország számára csak azok a ré-
szek maradt ali, amelyek gazdaságilag már úgyis Francia-
országhoz kapcsolódtak - a burgund hercegség és Pikardia. 

» 
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sárokon keresztül jutott el az áru a fogyasztók széles körei-
hez. Jelentősen kifejlődött a fémkohászati és fémfeldolgozás 
/főképpen a tüzérségi szükségletekre és egyéb nem tüz-fegy-
verek készitésére/m megjelent a selyemhernyótenyésztés és a 
selyemkószités. Mindez méginkább elősegítette az egyes te-
rületek specializálódását é s a közöttük kifejlődött árucse-
rét. Lyon jelentősége megnőtt, mert ez lett a központ, amely 
az északi területeket a Délvidékkel összekötőttt, Lyon,amely 
kezdetbon főképpen olyan határmenti város volt, ahol olasz 
kereskedők és bankárok voltak túlsúlyban, most francia város-
sá, a francia selyemipar bölcsőjévé és az ország fő vásári 
központjává vált, XI. Lajos feltánasztolrta a "lyoni vásárokat 
és nagy kiváltságokat adott a városnak. A lyoni vásárok nem-
zetközi jelentőségük mellett lényeges tényezővé váltak a nem-
zeti piac kifejlesztése terén is. A 15' század végén Lyonba 
hozták készítményeiket a többi vidékek; Normandia, Berry, 
Poitou és Lalii, aie do c posztét, Forez. Beaujolais, Ro inn ai s és 
Brosse vásznat, Auvergne és Limousin szőrmét, Beujolais,Lyon-
nais, Gevaudan és Albigeois festékanyagokat, és Párizs külön-
féle készítményeket,/28/ 

A fenti felsorolás mutatja, hogy a lyoni vásárokon 
még az országnak korántsem minden területe vott részt és hogy 
Lyon tevékenységi köre főleg a Lyonhoz közeleső körzetekre 
terjedt ki. Mégis a területek közti kapcsolat;-k szakadatlanul 
erősödtek, Nemcsak az ország északi részén, hanem Rouantől 
Marseille-ig, a Szajna, a Saônés a Rhône mentén állandó és 
intenzív kereskedelmi forgalom fejlődött ki. De a gazdasági-
lag fejlett Északnak Marseille-lel való kapcsolata, amely az 
ország keleti részén lévő folyókon bonyolódott le, lényegé-
ben nem érintette a Délvidék egészét. Míg Északon a földraj-
zi feltételek elősegítették a gazdasági kapcsolatok kifejlő-
dését, addig a Délvidéken nem voltak olyan természetes közle-
kedési utak, amelyek az egyes vidékeket egymással és főként 
a Földközi tenger és az Atlanti óceán partjával összekötöt-
ték volna. A Massif 'Central ágai majdnem a Pireneusok előhe-
gyeiig nyúlnak le és a Garonne- és a Dordogne medencéjének 
nincs kapcsolata Languedoc-kal. Languedoc városait Beaucaire-
től Narbonne-ig szárazföldi és tengeri utak kötötték össze, 
de a nyugati résszel csak C areas sorno-on és Toulouse-on ke-
resztül vezető ut kapcsolta őket össze. A Languedoc városok 
főként a Levante, Olaszország és Spanyolország felé" Keres-
kedtek. A 12. században a Délvidéken több nagyvásárt tartot-
tak? Toulouse»ban, Carcassonne-ban, Montpel]ier-ben, Beaucai-
re-tSíp..» A beaucaire-i országos vásárnak még nemzetközi jelle-
ge is volt, ellátogattak ide spanyol, olasz és levontei ke-
reskedők. A későbbiek során a Languedoc városok hanyatlásával 
kapcsolatban a 14—15, században ezek vásárok elvesztették 
előbbi jelentőségüket. 

Ezzel szemben Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, majd a 

28/Lásdí Gandilhon,Poiiti cue économique de Louis XI.Paris 1941. 
236,1, 
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breton kikötök /Nantes, Saint-Malo, stb./ is kifejlődtek fő-
képpen az Angliával, Flandriával ós és az Északi tenger nel-
lett fekvő' többi országokkal való külkereskedelmük révén* 
Különösen szoros gazdasági kapcsolat alakult ki Bordeaux éa 
Anglia között. Bort, gyümölcsöt, diót, gabonát, festékanya-
gokat Anglia főként Guyenneből kapott. Az angol kereskedők 
sokat időztek Bordeaux-ban,a bordeaux-iak pedig az angol ki-
kötőkben. A százéves háborúban Guyenne városai az angolok ol-
dalán álltak, a 15. században pedig az angolok kiűzése után 
gyakorlatilag független köztársaságokká váltak./29/ VII. Ká-
roly rendelete, amely megtiltotta a Guyenne és Anglia közti 
kereskedelmet, a tartomány tönkremenését jelentette volna* 
"Bordeaux nem tud létezni, anélkül, hogy kapcsolatai és ke-
reskedelme legyen az angol királysággal," - jelentették ki 
a bordeaux-iak a francia kormánynak, 1463-ban XI. Lajos visz-
szaállitotta kereskedelmi jogaikat és kiváltságaikat és Bayon-
nenhk, Bordeaux-nak és La Rochelle-nek teljes önkormányzatot 
adott./30/ A 15. század végén e városok és gazdag kikö-
tők voltak, a 16. században pedig a nagy ̂ cydraj zi felfede-
zések révén jelentőségük méginkább megnőtt. De egészen a 17. 
század kezdetéig kevés kapcsolatuk volt Párraazsal és általá-
ban Észak-Franciaországgal; sőt a későbbiek során is csak 
elég lassan gyarapodtak az Észak-Franciaországgal való gazda-
sági kapcsolataik. 

Ilyen mód.011 a 15» század végére Franciaországban még 
nem alakult ki az osszfranciaországi piac. Ebben a korszakban 
még nem beszélhetünk az ország gazdasági egységéről. Gazdasá-
gi közösség bizonyos mértékben csak Franciaország északi ré-
szében állott fenn. Marseille kivételével az egész Délvidék 
továbbra is elszigetelt gazdasági életet élt, A gazdasági tö-
mörülés nen minden"esetben előzi meg a politikai egyesülést,A 
Délvidék meghódítását nen előzte neg egységes gazdasági talaj 
kialakulása. Éppen ellenkezőleg, a hóditás ténye volt az az 
alap, amelyen a 16. századi harcok szövevényén keresztül a 
kapitalista termelési mód kifejlődésének eredményeképpen, 
egész Franciaország gazdasági közössége létrejött. És ekkor 
a'lakult ki az igazi nemzeti' piac. Az állam, azaz a politikai 
felépítmény tevékenysége elősegítette ennek kialakulását. 

Az általunk vizsgált időszakban, azaz a 9-15.század-
ban, fontos változások történtek a francia nyelv fejlődésé-
ben, melynek létrehozója és hordozója a nép volt. A nyelv 
történetében visszatükröződtek a francia nép gazdasági, poli-
tikai és kulturális fejlődésének fő szakaszai. 

A 9. században kialakult romance nyelv két nyelvre 
oszlott, amelynek hordozója a két rokon nép - az északi és a 

29/ Lodge, The Relations between England and Gase oily* Hi story, 
1934. I3I-I39.I. 

30/ Gandilhon, id.m. 367, 368, 269 1. 
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délfrancia - volt. A két nyelv az illető népek egységes 
nyelve volt, de azok még helyi nyelvjárásokra oszlottak, 

A francia nyelv fejlődésében - riint más nyelveknél 
is - nagy változások történtek azzal kapcsolatban, hogy a 
fejlődő kereskedelemnek rendszeres levelezésre volt szüksé-
ge, továbbá hogy megjelent a nyomtatás, fejlődött az iroda-
lom. Dél-Franciaországban ez a fejlődés korábban indult meg, 
mint északon, de azután a délfrancia nép konkrét történelmi 
létfoltételei következtében számos akadályba ütközött. Észa-
kon kedvezőbb feltételek alakultak ki a köznyelv kialakulá-
sához. 

Köztudomásu, hogy egy nép nyelvének nemzeti nyelvvé 
fejlődése ugy történik, hogy az egyik helyi dialektus emel-
kedik és ez válik a leendő nemzeti nyelv alapjává. Ez a sze-
rep a gazdasági és politikai ázempontból vezető nyelvjárás-
nak jut. Ez a nyelvjárás azután fokozatosan felülkerekedik 
a szomszédos területek nyelvjárásaival szemben és az ország 
.jelentős területének közös nyelvévé válik. A nemzet kiala-
kulásának időszakában ez a folyamat már az egész országra ki-
terjed. Ezen a sikon meg kell említenünk, milyen alapvető 
különbség volt a két francia nép nyelvének sorsában. 

Délen már a 12. században magas fejlettségi fokon 
álló irodalmi nyelv jött létre, mely a maga "lemében az első 
volt Nyugat-Európában, A holyi nyelvjárások között az első 
helyre került a limousin-i nyelvjárás /nyelvi tekintetben 
"provence-i" és "limousini" szinonima volt/. De ez a dialek-
tus mégsem tudott a többi déli dialektus fölé kerekedni, mert 
a ÍJ. század, végétől kezdve már világosan tapasztalható a 
Délvidék általános hanyatlása és egyes területeinek elkülönü-
lése. A későbbiek során a provence-i nép beleolvadt a kiala-
kulóban lévő francia nemzetbe és nyelve provinciális nyelv-
járássá vált. Mivel Észak-Franciaországnak a Délvidékkel va-
ló gazdasági közössége lassan fejlődött ki, ós a gazdasági 
kapcsolatok magán a Délvidéken belül sokkal gyengébbek vol-
tak mint északon, a provence-i nyelv helyi dialektu ai ösz-
szehasonlithatatlanul életteljesebbeeknek bizonyultak, mint 
az északiak. Mig az északi dialektusok majdnem teljesen el-
vesztették önálló létüket és beleolvadtak az egységes nem-
zeti nyelvbe és felőrlődtek benne /csak az északi határvi-
dékeken maradt ale meg a helyi nyelvjárások maradványai/, a 
Délvidéken még manapság is teljes tarkaságukban megvannak a 
helyi nyelvjárások/ a marche-i, limousini, a felső-auvergne-
i, alsó-auvergne-i, felső languedoc, alsó-languedoc, gasoor-^-
i, provence-i/. 

A francia nemzeti nyelv az Isle-de France dialektu-
sából fejlődött ki, mert ez volt mind gazdasági, mind poli-
tikai tekintetben Eszak-Franciaország élenjáró dialektusa. 
A nemzeti nyelv kifejlődése párhuzamosan haladt azzal a fo-
lyamattal, aiogy Párizs az északfrancia nép központjává 
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vált ./31/ A központi-francia nyelvjárás különleges hely-
zetének első jelei nár a 12. század végén negmutátkozták, 
elsősorban az irodalni n-*elv területén, bár neg kell álla-
pitanunk, hogy ebben az időszakban, a 12. század végén és 
a 13« század elején, egyes szomszédos nyelvjárások - nint 
pl, Pikardia és Kormai la nyelvjárásai - neri voltak ke-
vésbbé fejlettek, nint az Isle-de-France nyelve. Ezeken a 
dialektusokon is állítottak ki hivatalos iratokat a városi 
önkormányzati szervek, sot irodalmi müveket is irtok e 
dialektusokon, A ÍJ. század elején, a negyedik keresztes 
hadjárat egyik résztvevője, Robert de Clary lovag, hazai 
pikárd nyelvjárásán irta meg a hadjárat krónikáját. De ez 
volt a helyzet azokon a területeken, amelyek nem álltak 
szoros politikai kapcsolatban Párizszsal. Ami azonban az 
északi teriiletek törzsét illeti, amely már szilárd egységet 
képetett /Isle-de-France, Vernandola déli része, Nyugab-" 
Champagne, Orléanais, Blois, Berry, stb,/, a nyelvi közös-
ség itt a 13. században már kétségtelenül megvolt. Ville-
hardouin champagne-i maréchal a I3. század elején szin-
tén központi-francia dialektusban irta meg krónikáját,és 
krónikájában a champagne-i dialektusnak csak jelentéktelen 
nyomai fedezhetők fel. Ez a példa annál is érdekesebb, mert 
a szerző nem irta, hanem tcllbamondta müvét, korának össz-
népi beszélt nyelvén. Ugyancsak a 13« században a városi 
hatóságok hivatalos irataiban láthatjuk, hogy a központi-
francia dialektus elemei hogy hatolnak be a helyi dialek-
tusokba, A 13, század végén már azt tapasztalhatjuk, hogy 
a központi-francia nyelv már az egész északi vidéken el-
terjedt. Ennek egyik bizonysága a francia ÏÏTagy krónika" 
1274—ben Saint-Denis-ben készült fordításának népszerűsé-
ge. A 14. században Franciaország északi részén központi-
francia dialektus kétségtelenül uralkodó volt az irodalom-
ban és a hivatalos iratokban; a királyi hivatalnokok ré-
vén pedig kezdett behatolni a Délvidékre is. 

A százéves háboi?u feltartóztatta a nyelvi közös-
ség kialakulását Észak és Dél között. Guyenne-nek Anglia 
által való elszakítása és Languedoc függetlenségének foko-
zódása megakasztotta ennek a nyelvi közösségnek a kifej-
lődését és elősegítette a helyi déli dialektusok megerősö-
dését. Délen Párizs nyelve csak az udvarral kapcsolatban 
álló arisztokrácia, a királyi hivatalnokok és részben a 
kereskedők körében terjedt el. A nyelvi közösség azonban 
északon már annyira erős volt, hogy ezt még a százéves 

31/ Itt nem érintjük a latin nyelv kiszorításának folya-
matát, mert ez a nyelvi közösség kialakulásában csak 
alárendelt szerepet játszott. A latin nyelv Francia-
országban, mint a többi nyűgateurópai középkori or-
szágban is, nem volt össznépi nyelv. 
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háború megpróbáltatásai sem tudták megingatni. A legjobb 
példa erre talán az, hogy a távoli határvidékről,lotharingiá-
ból származó Jeanne d'Arc nyelvét Észak-Franciaország egész 
népe, igy a francia hadsereg katonái is egyformán megértet-
ték. Az ország északi területén tehát kialakult a nyelvi kö-
zösség, amelyet számos nemzedék hozott létre, hogy kielégít-
se az egész társadalomnak, a társadalom minden osztályának 
szükségletét. 

Ilyenmódon a 15. század végére Észak-Franciaország-
ban már egységes, össznépi, magas fejlettségi fokon álló 
nyelv volt. Emellett természetesen eg7/es területeken, külö-
nösen északnyugaton és északkeleten.': még nem tűntek el végle-
gesen a helyi dialektusok. A provence-i nyelv még sok helyi 
dialektusra tagozódott. Az északi nyelv behatolása Délre még 
csak kezdeti szakaszában állt. 

A meghatározott életviszonyok eredményeképpen -minden 
nemzetnél nemzedékek során át egy bizonyos lelki alkat, egy 
sajátos szellemi arculat, "nemzeti jellem" alakul ki. Ameny-
nyiben a "nemzeti jellem" "a nemzet közös kultúrájának sa-
játszerűségében kifejezésre jut - mégis megfogható és nem 
hagyható figyelmen kivül"/32/. A "nemzeti jellem" együtt ala-
kul a nemzet életviszonyaival és rányomja bélyegét a nemzet 
arculatára. 

A kultura közössége, mint a nemzet egyik eleme, szin-
tén észrevétlenül alakult ki, még a kapitalizmus előtti idő-
szakban, mint a nenizet többi eleme is, de igazi fejlődése 
csak a felfelé haladó kapitalizmus k o r s z a k á b a n kezdődik. 

Nehéz valamennyire is teljesen meghatározni egy már 
kialakult nemzet lelki alkatát és kulturális közösségét«Még 
nehezebb ezt megállapítani egy népnél, amely még meg sem in-
dult a burzsoá nemzettéválás utján, Mógis kétségtelen, hogy 
már ebben az időben is kialakultak a lelki alkat bizonyos vo-
násai, amelyek az egyik népet a másiktól megkülönböztetik és 
amelynek nyoma rajt van az illető nép történetén, a ránkma-
radt irodalmi és művészeti emlékeken, a népművészetben. Min-
den népnek sajátos szellemi arculata van, melynek vonásai 
hosszú nemzedékeken keresztül alakultak ki és fejlődtek ki. 

Franciaország a középkorban a klasszikus feudalizmus 
országa volt. A feudális rendszer itt korábban és teljeseb-
ben fejlődött ki, mint más országokban, a jobbágyrendszer 
pedig a parasztság egész tömegét felölelte, A feudális ki-
zsákmányolás súlyos formái kiélezték az osztályharcot. A pa-
rasztok és a városiak felkelései az egész középkor folyamán 
egymást érték. Az osztályok harca a 18-19. században itt na-

32/ Sztálin müvei, 2.k. 321.1 
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gyobb mértékben ért el döntő szakaszához, mint más országok-
ban./33/ Ez a vonása bizonyos tekintetben már a feudális idő-
szakban megmutatkozott, 1358-ban a felkelt francia parasztok 
orra vágytak, hogy "a nemeseket az egész világon kiirtsák", 
sőt rettent hetetlenül nyilt harcban is megütköztek osztályel-
lenségeikkel. A francia városokban a kommuna mozgalom nem 
egyszer forradalmi jelleget öltött./3V így még a nemzet ki-
alakulását megelőző időszakban kezdtek kifejlődni az osztály-
harcnak azok a hagyományai, amelyek a későbbiek során olyan 
hatalmas szerepet játszottak a francia nép történetében, és 
amelyek mintegy nemzeti jellemvonásává avatták a forradalmi • 
hevet, 

A 15. században, a százéves háború idején, igen szem-
beszökően megnyilvánult a francia nép hazafiassága, A parti-
zánmozgalom, mint' a francia nép egész hősi harca a külföldi 
hódítókkal szeriben, szemléletes bizonysága' volt nemzeti ön-
tudatának, A hazafiúi érzések kifejezésre jutottak sok akkori 
irodalmi és publicisztikai műben is. Ezek az érzések, a haza 
- mint egységes és egész ország - eszméje, már korábban - a 
14, század közepén a népet ért megrázkódtatàsçk és balsors 
idején - kisarjadtak. Az angol feudális urak Észak-Franciaor-
szág népe számára már akkor gyűlölt idegenek voltak, akik "a 
drága Franci aor s zág"*' földjére törtek. Ezek az érzések egyfor-
mán megvoltak a városiakban és a 1 vágok alsó rétegeiben is. 
Az angol csak uraskodjék a saját portáján,., a tenger marad-
jon csak határ Anglia és Franciaország között"/35/ - igy szól 
egy költemény a 14. század negyvenes éveiből. 

Mér akkor, a 14. század derekán világosan kifejezésre 
jutott egész Franciaország egységének eszméje a francia 
"Nagy krónikában", ebben a Saint-Denis-ben összeállitott ha-
talmas krónikagyüjteményben, amely a királyi hatalom politi-
kai érdekeit is szem előtt tartotta. E krónika rendkivüli köz-
kedveltsége révén az ország egységének eszméje a városiak és 
a lovagok széles köreinek tudatába vésődött be. Az ország tör-
ténetének ez az anyanyelven irt müve kedvelt könyv lett min-
den városban és minden kastélyban, s igen nagy szerepet ját-
szott a franciáit nemzeti öntudatának és kulturális közösségé-
nek kialakításában. Ebből a könyvből szerezték a franciák 
történeti ismereteiket, ebből ismerkedett meg a kör minden 
Írástudó embere a haza történetével. Az ország történetéből 
egy és más egész a népig eljutott. A vándorénekesek /jongleur-
ök/ történeti témájú énekeikhez nagymértékben felhasználták 
a francia "ITagy krónikát", amelyet azután mind,en városbon,fa-

33/Lásd, Marx-Enge-ls müvei XVI.k. I. rész, 189.1. 
34/ Lásd: Marx-Engels Vál. levelek,•96,1, 
35/ D. Kirkland, The Growth, of National Sentiment in France 

before, the XV C. History, 1938. juniusi m * 17.1» 
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luban és uton-utfélen énekeltek. Azok a monarchista illúzi-
ók, amelyek a feudalizmus korában a népi tömegekben éltek, 
megerősítették a nép tudat -ban az ország politikai egységé-
nek eszméjét a francia király uralna alatt. Az országegység 
eszméjének hordozója az északi vidék volt és éppen itt fej-
lődött ki a népi hazafias mozgalom. 

Marx és Engels többször hangsúlyozták a franciák szel-
lemi arculatának más vonásait is5 a "gall" hevességet, a vi-
lágos éles elmét, az élénk nép kiapadhatatlan vidámságát,/36/ 
stb.. Mindezek a vonások a francia nép lelki alkatában már 
a 14. században megmutatkoztak és kultúrájának - elsősorban 
a népi és városi kulturának - közösségében is kifejezésre 
jutottak. A lovagi irodálonban a lelki alkatnak ezek a saját-
ságai sokkal gyengébben domborodtak ki. Ez az irodalom a feu-
dális urak számára készült, a feudális urak osztályfelfogá-
sát, előítéleteit és szükkörü kaszterkölcsét tükrözte vissza. 
De erre az irodalomra is jellemző a lelki elemzés találékony-
sága és józansága, az éles elme és művészi forma. 

A 14. században a képzőművészetben is elértek egy 
bizonyos kulturális közösséget. Az épitészetbenm szobrászat-
ban, a miniaturában és rüvészi képnüiparban pedig kialakulták 
a got stilus tisztán francia sajátossagai. A 15« század vé-
gén Észak-Franciaországban majdnem teljesen eltörlődtek a 
művészetben a helyi középkori "iskolák" vonásai. Fouquet már 
teljesen francia művész volt. 

A kulturális közösség fejlődése számára uj és erős 
mozgatóerőt jelentett a könyvnyomtatás megjelenése és fejlő-
dése. Ez korábban elképzelhetetlen mértékben fokozta a műve-
lődés és a kulturális érintkezés lehetőségét. Mindez előké-
szítette a nemsokára bekövetkező francia reneszánsz alapját, 
amely a francia nemzeti kultura történetének első szakasza. 

De az Észak és Dél közötti kulturális közösség még 
csak csirájában jött létrey nem volt még meg a nyelvi közös-ség. A déli vidékeket kulturális hagyományaik szorosabban 
fűzték Kataioniához és Olaszországhoz, mint Észak-Francia-
országhoz. Burgundiában a hercegek "burgund" történetírással, 
"burgund" irodalommal, sto» próbálták megerősíteni helyi el-
különülésüket.. De ezeknek a kísérleteknek nem voltak olyan 
alap j ai, mint Délen. 

A fentiekben azt próbáltuk megrajzolni, milyen szin-
tet értek el a 15. század végére a leendő nemzet egyes ele-
mei. Eddig az ideig egyik vonás sem fejlődött ki teljesen, 
az egész ország viszonylatában, bár egyes elemek, mint pl, 
a nyelv, Észak-Franciaországban a közösségnek viszonylag ma-
gas fokát érte el. Hátra volt még a nemzet kialakulásának 
hosszú, háromévszázados időszaka, amikor ezek a csirák igazi 

36/ Lásds pl, Marx-Engels müvei, XIII.k. 1. résas 27.1.-
XXI.k. 495.I»- IV.k. 572.I, 
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nemzeti közösséggé fejlődtek. 
Az elmondottakban arra törekedtünk, hogy legalább 

nagy vonásokban bemutassuk, milyen nagy szerepet játszottak 
Franciaország történetében a 9-15• századbán a közösségnek 
a nemzettéválást megelőző időszakra jellemző elemei. Ennek 
a közösségnek fő létrehozója és hordozója a nép, az egysé-
ges össznépi nyelvek és a kultura kiapadhatatlan gazdagságá-
nak megteremtőjo volt. A nép munkája hozta létre az összes 
jjnyagi javakat és ugyancsak a nép tökéletesítette a termelő-
erőket és a munkaeljárásokat. A parasztok és a kézművesek mun-
kája volt az az alap, amelyre a gazdasági közösség kialakulá-
sát meghatározó áruforgalom épült. A nép védte meg földjét 
a külföldi hóditóktól. A nép számára ez a föld hazája, Fran-
ciaország volt, nem pedig-olyan feudális birtok, amelyért a 
nemesek állandóan viaskodtak egymással annak ellenére, hogy 
idegenek garázdálkodtak az országban. A francia föld egyesí-
tésének folyamata mélyen a nép életében gyökerezett, megfe-
lelt a történeti fejlődés égető szükségleteinek. 
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ESTER RATKOS ; 
A huszita forradalmi mozgalom és Szlovákia, 

/Historicky Öapopis, 1953. 1. szám./ 

Peter Ratkoë: Husitské revoluöné hnutie a 
Slovensko. 

A huszita forradalmi mozgalomra, mint a középkor leg-
hatalmasabb európai antifeudális mozgalmára joggal büszke a 
öseh nemzet. A huszita forradalmi mozgalom átterjedt a szom-
'szédos országokra: Németországra., Lengyelországra és főként 
Magyarországra is, a huszita kiáltványok izgalomba hozták a 
franciaországi /picardiai/ parasztokat és az angliai és spa-
nyolországi egyetemekre is eljutottak. Ezért a huszita mozga-
lomnak nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi jelentősége is van. 
A huszita mozgalom az elnyomott parasztokat ós iparosokatj a 
vidéki és városi szegényeket, az alsópapságot és a kisnemes-" 
séget a világi és az egyházi hierarchiától ás a - főként né-
met - vagyonos patriciátustól elválasztó mély osztályellenté-
tekből folyt. Sőt az uralkodó osztály egyes csoportjai között 
is kiéleződtek az ellentétek, ami abban jutott kifejezésre, 
hogy a lovagok és a főnemesség.egyidőre csatlakoztak a huszi-
ta mozgalomhoz, s ezáltal közös arcvonal jött létre a gyűlölt 
Zsigmond császár s ez egyház világi hoteÇLnia ellen./I/ Ez a kiélese-
dett osztályharc jellemezte a vallási életben mutatkozó for-
radalmi ideológiát, amelyet népi származású^,és amellett kép-
zett prédikátorok: mint Ján Kus mester, Jan Zelivsky, Václav 
Koranda, Peter Engliè és mások fogalmaztak meg. 

A burzsoá történetírás elválasztotta a középkori val-
lási mozgalmakat a nemszabadoknak a feudális urak ellen vi-
vott osztályharcától. A huszita mozgalmat is csupán vallási 
mozgalomnak tartotta, tagadta annak társadalmi jellegét és 
kultúrpolitikai jelentőségét,/2/ A vallási életben mutatkozó 
antifeudális ideológia jelentőségéről 1874-ben Engels a követ-
kezőket irta: "Világos tehát, hogy ezáltal a feudi izmus el-
len minden általanoson megfogalmazott támadásnak elsősorban 
az egyház ellen kellett irányilnia, s valamennyi forradalmi 
irányú társadalmi és politikai tannak egyszersmind és túlnyo-
móan vallási eretnekségnek keliett lennie. Ahhoz, hogy a fenn-
álló társadalmi viszonyokhoz hozzányúlhassanak, előbb meg kel-
lett fosztani azokat dicsfényüktől."/3/ 

1/ Josef Macek: A huszita forradalmi mozgalom. Bp.1954.159-160. 
1. 

• 2/tto. ia.sk.1. és főként 185-191.1. 
3/ Engels, A német parasztháború. Ep. 1949. 25.1. 

/ 
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A huszita forradalmi mozgalom visszhangjával a szlo-
vák burzsoá történetirás is bőségesen foglalkozott. Az idő-
sebb történésznemzedék /Fr. V. Sasinek, P. Krifcko és J. Bot-
to/ a közzétett anyag hiányosságai ellenére is tobbé-kevésbbé 
pozitiven értékelte a huszita mozgalom hatására kibontakozó 
szlovákiai eseményeket, még ha nem is tekintette a huszita 
mozgalmat társadalmi mozgalomnak. Ezzel szemben a fiatalabb 
történésznemzedék, amely lényegében a magyar burzsoá törté-
nész Tóth - Szabó Pál/4/ által gyűjtött anyagra támaszkodott, 
a huszita mozgalom szlovákiai -visszhangjával szemben negativ 
álláspontot foglalt el# M. Mi&ik a maga klerikális szemszögé-ből a huszita s a cseh-testvéri mozgalmat és Jiskra uralmát 
kalandor katonai .akciónak minősítette, amely kimerítette a 
"kis szlovák nemzet" erőit. Ivi. MiäLk szerint egy kis nemzet 
boldog jövője a békés fejlődésen nyugszik és nem „az idegen és 
kedvezőtlen vezetés alatti fegyvercsörtetésben és harci zaj-
ban, ami egyidőre hozhat ugyan dicsőséget, de a jövőre néezve 
elkerülhetetlen és biztos pusztulást jelent számára, mivel 
/J. ëkultétyt idézi/ - nyomorúságos az a lakosság,amelynek 
földjén állandóan katonai akció folyik"./5/ Mià'ik álláspont-
ja megfelelt a szlovák néppárti szeparatista burzsoázia ér-
dekeinek és azt támogatta. J. Spirko Mi&ikhoz viszonyítva je-
lentős eredeti anyagot gyűjtött össze a cseh testvérek moz-
galmáról. Jiskra uralmát ápirko igen pozitívan értékeli, e-
mollett azonban a huszitákkal és követőikkel, a cseh testvé-
rekkel szemben klerikális-negativ álláspontot foglal el./6/ 
B. Varsik elfogadja ugyan a huszitizmus szórványos eseteit 
Szlovákiában, de a kérdésnek.csupán a vallási oldalával -mint 
a reformáció kezdeteivel - foglalkozik. Ezért nem használta 
fel a huszita mozgalomról /1417-1435/ és a cseh testvérek moz-
galmáról /1445-1470/ már ismert anyagot; arra a véleményre 
jutott, hogy a szlovák vidék "közönyösen" és érdektelenül vi-
seltetett a huszitizmussal szemben. A délmagyarországi és 
erdélyi huszita mozgalommal ellentétben azt mondja, hogy 
"Szlovákiában a XV. század végéről és a XVI. század elejéről 
semilyen hirünk sincs a huszitákról, nyoma sincs huszita tár-
sadalmi befolyásnak a nép körében. Szlovákiában nincsenek je-
lei a nép között a társadalmi forrongásnak, ahogyan azokkal 
Magyarország déli részein találkozunk stb."/7/ 

4/ Tóth-Szábó Pál: A cseh huszita mozgalmak és uralom törté-
nete Magyarországon. Bp. 1917. 

5/ Mikulás Miêiks Husiti na Slovensku /A husziták Szlovákiá-
ban/. Banská Bystrica, 1928. 321.1. 

6/ Jozef 'ápirks : Hu si ti, j'iskrovci a bratrici v dejinách 
SpiSa-/A husziták, Jiskra amberei és a cseh testvérek a 
Szeposség történe té bon/. fíp&Sbká Kapitula, 1937. 117 »sLcl. 

7/ B. Varsik: Husiti a refornácia 11a Slovensku do èfilinskej 
synody /A husziták és a reformáció Szlovákiában a zsolnai 
zsinatig./ Bratislava, 1932. 42.1. 
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A huszita mozgalom szlovákiai eseményeihez V.Chalou-
pecky munkái és Otakar Odiosilik tanulmányai hoztak adalékokat, 
mégpedig inkább anyagot, semint a szlovákiai társadalmi és 
gazdasági viszonyok elemzését./8/ 

Habár a burzsoá történetírás a huszita mozgalom szlo-
vákiai visszhangjával ellenségesen állt szemben, Szlovákiában 
erős huszita hagyomány maradt fenn, amelynek eredeti vallási 
tartalma a szlovák újjászületés korában /S„ RoEiíay, Jón Kol-
lár, J. Kalinőiak/ nemzetivé válik. A huszita hagyomány Andrej 
Sládkövic költő alkotásában a csehszlovák testvériség, az 
Osztrák-Magyar Monarchiában elnyomott két nemzet közös hagyo-
mánya lesz,/9/ A huszita hagyománnyal behatóbban csupán Br. 
Yarsik foglalkozott, aki azt a 18. század végén s a 19, század 
elején keletkezett mesterséges alkotásnak tekintet te,/10/ A 
huszita hagyomány már a századforduló munkásmozgalmában is 
haladó, szerepet töltött be. Ezért szükséges, hogy a szlovák 
történétiras sokkal behatóbban foglalkozzék a huszita hagyomá-
nyokkal , mint eddi g. 

A huszita mozgalom szlovákiai visszhangjának vizsgála-
tánál azonban a huszita hagyományok megléte mellett figyelem-
be kell vennünk a huszita mozgalom kifejlődése el$>ti kulturá-
lis és gazdasági kapcsolatokat is Szlcvakia ós a cseh tartomá-
nyok között0 Szlovákia és a cseh tartományok kulturális kapcso-ló- lat ainali kibontakozásáról főként ,a 14, század második felében 
beszelhetünk a prágai egyeten jelentőségével kapcsolatban; ez 
Ugyanis az- Ogyetlen .megfelelő színvonalon álló főiskola KÖzép-
Euacop^.aa. A prágai egyetemet látogató szlovák diákokról Br, 

..jYd3?s£k irt,/11/ A cseh kulturvilággal meglévő élénk kapcsola-
tok, elősegítették .a kultura terjedését Szlovákiában. Erről ta-
núskodnak a Csehországban lemásolt és napjainkig fennmaradt 
latin kéziratok, főként a cseh nyelven irt és Szlovákiában 
használt egyházi énekek, szótárak, passzionálék és nas világi 
^e valláfsi jellegi! emlékek. így tehát a cseh nemzeti 'kultura 

8/ V. ChalouocckyíKniha £ilinská /Zsolnai könyv/. Bratislava, 
1934. U.Ő.Í Stredovéké listy ze Slovenska /Középkori okle-
velek Slovákiából/, Bratislava, 1937 és egy cikke: Pro-
cès proti husitsk#m . pMvrzencun v Bratislave /A huszita 
párthívek elleni pör Bratislavában/. Právny obzor /Jogi 
szemle/ XIII,k./1930/ - 0. OdloéTilik: Z poÖátkü,husitstvi 
na Moravi /A huszitizmus kezdeteiről Morva or sz ágb an /«C a-
sopis Matice noravskó XLIX.k./1925/ 1. s kk.l, 

9/ Tábor, Nemzeti almanach az 1870 évre. I,k„szerk. A. Trúch-
ly-Sytniansky/ - To ceské tábory /Ezek a cseh táborok/ c, 
köIt emény, 1-5 <1. 

10/ B., Yarsik, i.n.-21-32. és főként 47-60.1. 
11/ B. Varsikí Slováci na praáskej univerzite do konca suredo-

ve ku /Szlovák diákok a prágai egyetemen a közéokor végéig/, 
Sbcrnik Fii. falc. univ. Komenskéno /A Korién sky egyetem fi-
lozófiai fakultásának évkönyve/. IY.k0/1926/, 45 s kk,l* 
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már a huszita mozgalom előtt is segítette a szlovák nenzeti 
kultura fejlődé sé t,/12/ Eriellett a huszita forradalmi nozga-
lonban Csehországban szlovákok is résztvettek. A radikális 
tábori szárny hive volt a vágujhelyi LukáM prédikátor, akit 
1424-ben Ro2mberki Oldtich égetett neg. Morvaországban nükö-
dött Ján Vavrincov nyitrai kanonok RaCicéből, akit nár 1417-
ben azzal vádoltak, hogy huszita tanokat terjeszt. Vavrincov 
teológiai traktátusait nindnáig megőrizték a brnoi könyvtár-
ban és az adnonti kolostorban. Ján Vavrincov ellenfele Pavel 
dolanyi plébános volt, akiről Vavrincov azt nondta, hogy nen 
érti neg nunkáit, "nivel a sötétben tanult". 1419-ben Ján 
Vavrincov Nyitrán telepedett le, nikór is alighanen kényszer 
alatt megtagadta a huszita tant./13/ Ezen a téren is további 
anyagot kell még gyűjtenünk, hiszen a huszita forradalmi moz-
galom kezdetekor sok szlovák tanult Prágában. 

Burzsoá történetírásunk egyáltalán nem foglalkozott a 
14. és 15. század fordulója körüli társadalni és gazdasági vi-
szonyok elemzésével, pedig ezek mutatnák neg, mennyire voltak 
Szlovákiában kedvező feltételek az antifeudális huszita ideo-
lógia átvételére és a szlovákiai viszonyok mennyiben voltak 
mások, mint a cseh tartományok vagy Dél-Magyarország társadal-
mi és gazdasági viszonyai. Mivel a burzsoá történetírás a tör-
ténelmet nem osztályszempontból értelmezte, nem látta meg a 
feudális társadalomban az osztálykülönbségeket és nem foghat-
ta fel a jobbágyok és a feudális urak közötti osztályharc kü-
lönféle alakjait, 

A feudális társadalmi rend alapvető osztályát a job-
bágyparasztok képezik. A szlovák vidék osztálytagozódása a 
feudális elnyomás súlyosbodása, a falu és a város közötti cse-
reforgalon nóveked.ése és az eleni csapások következtében nár 
a 15-14. században megindult. Falun a gazdag parasztok mellett 
nő a vagyontalan zsellérek szána,/14/ ők alkotják elsősorban 

12/ Albert PraZák: Döjiny slov. literatury /A szlovák iroda-
lom története/. Prága, 1950. 71-72.1.; v.ö, V. Ghalou-
pocky: Stìfedovèké listy ze Slovenska. JX-Z,LE/bevezetés/. 

13/ A. Prágák, i.n. 85-88,1, 

14é/ Molnár Erik: Á magyar társadalom története az Árpádkortól 
Mohácsig. Budapest, 1949, 208-10. 1. Példát hozunk fel 
Sverfcova szepesi faluból, ahol 1376-ban egy telken 3-6 
földműves család volt, és voltak olyan telkek is, amelye-
ket 1-2 gazda négyes lófogattal müveit meg: "In dicta 
vero villa Zyorso taliter siscitati exstitissent, quod 
terras unius lanei sex, vel quinque, aut quatour, sive 
très iobagiones uti possent et quod etiam duobus divlti-
bus hominibus, quorum singuli in quatuor equis arare pos-
sent, terra unius lanei sufficeret; quidam autem sacerdos 
ibidem dixisset, quod unus iobagió,quator equos habens, 
terrari unius lanei annuatim posset parare",Fe jér,CDH IX«, 
k,5,r. 140-141.1«: v.ö.az 1405-évi VI.te.-et a jobbágyok 
koltozkodeseroi: Corpus iuris Hungarici.I.k. 2l4„l. 
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a városokba állandóan áranió napszámos munkaerők nagy csoport-
ját. Gazdac kereskedő- és bányavárosainkban nár a 14. század-
ban a kisszámú gazdag patríciusok, valamint az iparosok, ke-
reskedők, földművesek és fuvarosok középrétegei mellett va-
gyontalan napszámosok, segédek és szolgák éItele,/15/ Az inkvi-
zítorok tényked.ése Szlovákiában a vaidons eretnekség és a 
flagellánsok ellen arról tanúskodik, hogy városainkban éles 
osztályharc folyt,/16/ A vidéki nép a földesúri erőszak ellen 
felkeléssel, a földről való meneküléssel és rablótámadásokkal 
védekezett«, A rablók között szegény nemeseket is 'találunk./17/ 
A feudális urak a jobbágyok ellenállásával szemben a pallosjog 
megszerzésével védekeznek, F.z. a jog eleinte csupán a vármegyei 
nemesi szervezetet illette meg»/18/ A kisnemesség"az olaszor-
szági és balkáni háborús események és a természetes szaporo-
dás következtében neri tudott a kisszámú jobbágy és esetleges 
saját munkájából megélni. Ezért a kisnemesség a mágnások szol-
gálatába áll. A föld, a feudalizmus alapvető termelőeszköze 
a főnemesség kezében összpontosul. 1380-ban Magyarországon a 
földbirtok 20 %-a, 1440-bsn 40 hatvan nágnáscsalád birto-
kában volt. Ezalatt a királyi birtok 15 %-ról 5 %-ra csökkent. 
/!$/ A főnemesség tehát a királyi birtok 10 %-át és a kisne-
messég s a falvak földjeinek 10 %-át kaparintotta meg. A sza-
bad királyi városok kezén a föl nek csupán 2 %-a volt. Ebben 
az időben az egyházi birtok kb„ 13 9̂ -ra terjedt és annak több-
ségén mágnások uralkodtak, Az egyházi intézmények a világi föl-
desurak jobbágyán.tói is tized.et szedtek, emellett azonban más 
jövedelmi forrásaik is voltak: az adományok, felajánlások, ala-
pítványok, valamint az épületekből /mészárszékekből, malmok-
ból és városi lakóházakból/' folyó járadékok. A garanszentbene-
deki apátnak pl. számos falu jobbágyainak tizede mellett liszt-
és bányamalriai voltak Újbányában és mészárszékei Körmöcbányán. 
/20/ Az alsópapság a cseh /főként a prágai/ papsággal össze-
hasonlítva csekély . .'ivoltségü volt. A tized szedése és a saját 

15/ Molnár E *, i.n. 136-7,1» 
16/ Rudolf Holinka: K ideovyn proudfin starsiho Slovenska /A 

régebbi Szlovákia eszmei áramlatairól./ Prúdy X«k,/1926/. 
341-346.1, 

17/ Fejérs CDH X,k. 570.1. Itt számos abauji nemes és jobbágy 
nevét találhatjuk. 

18/ Czinár M.: Index alph. CDH, 219.1.- Jus patibuli seu gla-
di, i cinszó» j 

19/ Molnár E„, i0n. 264-265.1. és Hónan-Szekfü: Magyar törté-
net, 7. kiad, II,k, 380-382,1, 

20/ Knaus N., A Garam-melletti szent-behedeki apátság, 
Buda;, est, 1390. 160-162, 216-217.1* 
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számlájára, a jobbágyokkal folytatott gazdálkodás neri hozhat-
ta közelebb a néphez„ Az ércpénz elértéktelenedése és főként 
hamisítása Zsigmond ural_:a alatt legérzékenyebben a földműve-
seket érintette, akiknek kötelezettségei az egyházzal, az ál-
lammal és főként a földesurakkal szemben állandóan növekednek. 
Jó példa erre az, hogy a földesurak elfoglalják az erdőket és 
a legelőket, amelyeket nem hagynak meg tovább a jobbágyok hasz 
nálatában, hanem ar??a kényszeritik azokat, hogy pénz járadékot 
fizessenek az erdők és legelők után, Zsigmond alatt megkezdő-
dik a kis szabad városok hanyatlása, amelyek mezővárosokká 
lesznek. Az olasz és német kereskedő- és uzsoratőke, amely már 
az Anjouk alatt befészkelte magát Magyarországon és főként a 
szlovák bányavárosokban, azzal szegényiti az országot, hogy 
nagy mennyiségben visz ki Magyarországról aranyat és ezüstöt, 
ani korlátozza a hazai patríciusok gazdagodását. 

Ezzel szemben a cseh tartományokban a pénz felhalmozó-
dása a patriciátus és a földbirtok koncentrálódása a világi és 
az egyházi hierarchia kezénfnint az eredeti tőkefelhalmozódás alapvető mozzanatai, sokkal jobbon kiélezték az osztályellen-
téteket a cseh feudális társadalomban, mint Magyarországon. 
Ezenkívül ez eltérő magyarországi viszonyok a 14. század végén 
és a 15. század elején a világi főnemesség és a prelátusok,va-
lamint a magyar- királyok és a pápai kúria kölcsönös viszonyai-
ban gyökereztek. Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond viszályai a 
pápai kúriával a nápolyi örökségért és az adriai hajózásért 
Magyarországon ugy tükröződtek, hogy a feudális oligarchia egy 
csoportjának az országos hivatalok és a prelátusi székek egy-
aránt a birtokában voltak: ezeket nem idegenekkel, hanem ma-
gyar báró-családok tagjaival töltötték be* A magyar katonai 
rendszer - a bárói bandériumok - nemcsak az uralkodásra alkal-
matlan királynak - amilyen Zsigmond volt /21/ - kötötte meg a • 
kezét, hanem féken tartotta a kizsákmányolt tömegeket is. A 
bandériumok, ahogyan a Balkánon és a Magyarország déli hatá-
rán lefolyt eseményekből látjuk, nem segítették a fenyegetett 
szomszédokat és vazallusokat a törökök ellen, hanem megerősí-
tették a feudális oligarchia /a Garaiak, Újlakiak, Marótiak 
ligája s mások/ helyzetét az országon belül. A huszita forra-
dalni mozgalom kitörésére kedvező alkalom kínálkozott uj cseh 
uralkodó választásakor, míg Magyarországon más volt a helyzet. 
A dólnagyarországi és az erdélyi huszita mozgalom a bogumil 
ideológia által megerősített horvát és szerb parasztok és a 
PMWöSzláíy román parasztok ós pásztorok előző több évtizedes 
ellenállásához kapcsolódott. Ezt az ellenállást Marchiai Jakab-
inkvizíciós tevékenysége sem törte meg és 1437-1438-ban a hu-

21/ KoMarx Zsigmondot "sajnálatraméltó parasitának, ingyenélő-
nek, csalónak, iszákosnak, gyáva bohócnak és komédiásnak" 
mondja. - Idézi J. Macek, i.m. 58.1. K. Marx Chronolo-
gische Auszüge c, munkája nyomán. 
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szita ideológia hatása alatt nyilt antifeudális fölkelés rob-
bant ki./22/ Noha a szlovákiai társadalmi és gazdasági viszonyok 
eltértek a cseh tart onányokb an és a Dél-Magyar or sz igen uralkodó 
viszonyoktól, ennek ellenére Szlovákiában kedvezőek voltak a 
feltételek az antifeudális huszita ideológia átvételére. Ezért 
az a fontos feladat vár reánk, hogy értékeljük a nár isnert 
anyagot és további anyagot gyűjtsünk a huszita nozgalon szlová-
kiai visszhangjáról a 15. század első és második felében. Ez 
azonban nem jelenti azt, mintha az eddig ismeretes anyag alap-
ján nem rajzolhatnék fel legalább vázlatosan a szlovákiai huszi-
ta és csoh-tostvéri mozgalom képét és eközben nem utalhatnák a 
burzsoá tőrtén etirás t évedéscire. 

Ennek az igénytelen tanulmánynak a bevezetésében azt 
mondottuk, hogy a forradalmi huszita mozgalomnak nemzetközi je-
lentősége volt, nárcsak azért is, mert kezdettől fogva nemzet-
közi programja volt. A huszita eszméknek a Prágát ostromló ma-
gyar és német keresztes hadak közt való terjesztésére már az 
1420. évből van bizonyítékunk, amikor a prágaiak azt kérték 
Zsigmondtól, engedje meg, hegy a négy prágai cikkelyt cseh,,la-
tin, német és magyar /Hung-arice/ nyelven olvassák f el ,/23/ És 
ha az antifeudális ideológiának az ellenséges katonaság közti 
terjesztésére vonatkozó törekvések természetesen a bárók és a 
prelátusok határozott ellenállásával találkoztak is, mégsem si-
került a huszita eszmék terjedését ós fejlődését a cseh tarto-
mányok határéi közé korlátozni. Nálunk a huszita eretnekségről 
-legalábbis az egyházi hierarchia köreiben - már 1417-1419-ben 
tudtak /RaCicei Ján Vavrincov vitája Dolany-i Pavol-lal/. Két 
évvel a huszita forradalmi mozgalom kitörése után, amikor Nyugat-
Szlovákiában első izben jelentek meg a huszita hadak, Kelet-Szlo-
vákiában a kizsákmányolt bányászok és parasztok éles osztályhar-
cot vivtak a szepesi bányák területén. 1421-ben a jász ói kolos-
tor jobbágyai fellázadtak és Szomolnok bányavárosban több bá-
nyászt elitéltek a gazdagokkal szembeni ellenállás miatt./24/ 
Ennek a társadalmi mer mozdul'.snak a hullámai egészen Gönörig 
éreztették hatásukat."Nem lebet azonban egyelőre bizonyossággal 
állitmi, hogy ez a megmozdulás összefüggött a huszita mozga-
lommal. A következő évben a cseh tartományokban fosztogató ke-
resztes hadakból több nyitravidóki nemes és lovag megszökött; 
ezért ezeket huszitizmussal:gyanúsították. 

A huszitizmus terjesztése volt a programija a szomszé-
dos országok, a Magyarország és a Németország elleni megtorló 
támadásoknak is, mivel a fosztogató keresztes hadak főként ezek-

22/ Székely György: Magyar parasztháborúk.- Ld. A magyar pa-
rasztháborúk 1437-1514 c. munka bevezetésében. Bp. 1950, 
16-34.1, 

23/ Tóth-Szabó P., i.n, 60-61.1, 
24/ A magyar parasztháborúk 13.1.és feljegyzés a szonolnoki váro-

si könyvben /a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézetének fotogyüjteménye/j ored.etije a budapesti Széché-
nyi Könyvtárban. 



bői az országokból toborzódtak* Az első hadjárat Szlovákiában 
folyt le 14-2l-ben ét két év múlva a tábori hadsereg Zizka ve-
zetése alatt Délnyugat-Szlovákián keresztül Esztergom felé 
vonulte/25/ A magyar bárók és prelátusok a határok védelme érdekében Cseh- és Morvaországban zsoldosokat fogadnak fel, 
de csak olyanokat, ak.'k nem eretnekek./26/ Kis huszita egysé-
gek 1425-1427-ben főként Trencsén vármegyét nyugtalanították, 
1428-ban Prokop Holy, a tàborife*'/; • parancsnoka, Prokűpekkel, 
az árvák parancsnokával és Ján Tovaöovokyval, a prágai hadak 
parancsnokával együtt nagy hadjáratot szervezett Magyarország 
ellen, amely a Vág völgye ellen irányult. A huszita badale a meg 
erősített Pozsony kivételével egész Délnyugat-Szlovákiát elfog-
lalták. De még mielőtt a huszita hadak Pozsony alá értek vol-
na, Wolf pozsonyi várnagy Becsből levélben figyelmeztette 
Pozsony város tanácsát, hogy a városon beiül huszita összees-
küvők vannak, szám szérint valami hatvanan, okik a huszita ha-
dak megérkezésére várnak, hogy egyesülhessenek velük*/2?/ A 
huszita hadak sikereinek és programmjának hatására egy hontme-
gyei nemes, Palásti István jobbágyait, mint huszita katonai 
egységet szervezte meg és ezzel elpusztította a garamszentbe— 
nedeki apátság jobbágyhelységét, Kovácsit ós főként Herestyéni 
György gazdatiszten állt bosszút,/28/ 1429 elején Pozsonyban 
tárgyalások folytak a husziták és Zsigmond között* A huszita 
küldöttség kíséretének katonái a külvárosban maradt ok * A hu-
sziták ottléte felbátoríthatta a városban élő huszita csopor-
tot, főként amikor Prokop Holy és Petr Engliíf bátron 'azt kö-
vetelték, hogy Zsigmond térjen vissza a tévutról és engedje 
meg a négy prágai cikkely nyilvános megtárgyalását« Zsigmond, 
akit az esztergomi érsek, az olomouci bíboros, a prágai egye-
tem valamint a magyar ós a sziléziai főnemesség képviselői 
vettek körül, nem volt hajlandó a huszita feltételekhez hozzá-
járulni, /29/ és azt remélte, hogy a huszitákat, ezeket a "ve-
szélyes és hajthatatlan eretnekek"~et a baseli zsinat /I431-
1437/ diplomáciai utön majd visszavonulásra kényszeríti, 

143/l—bői a pozsonyi polgárok között is ismerünk néhány 
huszitát. Egyikük Poter Kutiey volt, a másik Jankó Vogelhäuser, 

25/ Ján Hromádkas Őeská cesta na Slovensku a Zi£kovo ta£eni 
do Uhor /A cseh ut Szlovákiába és Ziè'ka betörése Magyar-
országba/, Bratislava, VII,k. 416-417,1« és Schönherr Gyu-
la; Az Anjou-ház örökösei. /A magyar nemzet története, 
Szerk,% Szilágyi Sándor, III*k,/ Bp, 1895- 570 1, Mind-
két émlitett hadjáratban indokolás nélkül kételiiedtcil, 

26/ Pej ér : CDH X.k. 6, r. 871,1. 

27/ Be Varsik, iam* 9.1. 

28/ Tóth-Szabó P,, i.m, 101.1. 

29/ Jt^acek? i,rae 129-31,1, 
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a harmadik pedig a név után ltéive talán Ján Hus*/30/ Szö-
vetségeseik voltak a városi szegénység, a halászok, a vár épí-
tésénél alkalmazott munkások és a vidéki származású iparosok, 
mint Martin Kupéiník /Bader/, egy pozsonybeszterczei felcsere 
/3V A pozsonyi huszitákat, a nagyszombati kapitány, Borotini 
Blanko védelmezte, amint ez kitűnik egy 1434-i levélből/32/, 
amely szerint a nagyszombatiak nyolcnapos fegyverszünetet kö-
töttek a p o z s onyi a- ikal. A levél alakja és tartalma - amelyben 
arról von sző, hogy Blanko, a nagyszombati gazdag és szegény 
polgárok képviselőjeként fegyverszünetet köt Pozsony gazdag 
és szegény, a várfalakon belül és a külvárosokban élő, de csu-
pán világi lakosaival - mutatja a nagyszombatiak és közvetve 
a pozsonyiak antifeudális álláspontját is, A pozsonyi patrici-
átus csak 1434 decemberében.; a lioany-i katasztrófa után mert 
fellépni a huszitizmus.követőivel, minb osztályellenségeivel 
szemben. Borotini Blazko még Lipany után is, csaknem egy évig 
tartotta magát Nagyszombatban, helyzete azonban meggyengült 
és igy a vele szövetséges pozsonyi huszitákon, az ellenük 
folytatott vizsgálat Során már nem segíthetett, Pozsony német 
patriciátusa az uj városi jog szerkesztésénél azt az elvet 
követte, hogy minden "oretnek!,~et vagy "huszitá^-t büntetlenül 
agyon lehet ütni, Kitűnik ez abból, hogy tanácstag csak olyan 
polgár lehetett, aki nem követett el gyilkosságot, kivéve azt 
az esetet, ha az illető polgár nuszitát vagy más eretneket 
ütött agyon./53/ Ez a határozat megmaradt a városi jog 16»szá-
zadból származó másolatában. A huszita mozgalom társadalmi és 
nemzeti jellegét később is nyomon követhetjük. 1437-ben a be-
börtönzött szegény napszámosok szent Vencelre és Prokopra, te- -
hát a.nemzeti szentekre esküsznek bosszút a patriciátus el-. . 

30/ Peter Kutioy.pozsonyi, polgár szerepel,V. Chaloupe ekénélî 
Stredovőke llsty zevSlfcvefiska, 8.1.; es azonos a "herr 
Kutty"-val, akii; a husziták elleni per során említenek s 
V. Chaloupecky, Procès proti husitiskym pfivr2endim, Právny 
obzor XIII«k. 12 s kk* Vogelhauserről a pozsonyi "Acht-
buch" mondja, .hogy valamilyen Jankó, akit kártyacsalás 
miatt Ítéltek el, szolga volt a huszitáknál "vnd sein herr 
der huss hat geheissen Jannko VoKoIhawser": Király J.{ Po-zsony város joga a középkorban.-'263*1.- Az 1434. evi adó-
,könyvben Hws Hans albérlőként szerepel Hoz VI,..mészáros 
majorjában: Kováts F., Városi adózás a középkorban. Pozsony 
19OO. 63«1. 

31/ Chaloupecky, Procès proti husitsk^m privräencüm. Právny 
obzor XIII.,k, 12-17-1« • 

32/ Tóth-Szabó P,, l*ms 365-, 1.: "BlaSko de Borotyn, civitatis 
Tyrnawiensis assessor recognöscod..quod ego una. cum subdi-
t.ìs, familiarìbus servitoribus et hominibus meis, diviti-
bus et pauperibus in civitate lyrnav/ia..<, assumpsi certaia 
et f ideiem' christi anaci treugarum pacem...cum prudent ibus 
viris,ludicos magistro civium iuratisque civibuŝ nm&CEJr''äüi& 
subditis foniliaribus» servitoribus ipsorum et hominibus 
ipsis adherentibus cüvitibus et pauper ibus secularibus tan-
tum, in civ.it ate '.•»c-̂ nionsi *et* in oiu-sdém suburbiis exis-
tentibus " 
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len./34/ 
A huszita mozgalom intenzivebb befolyása látható Nagy-

szombatban és környékén. Amikor 1432-ben. az árva egységek Bo-
rotini Bla2ko vezetése alatt és a környékbeli parasztok támo-
gatásával csellel elfoglalták Nagyszombatot, a megrémült né-
met patriciátus a dunántuli Kismarton városába szökött ,/35/ 
Borotini Biankót a krónikák parasztembernek mondják; /36/ural-
mának jelentőségéről egy 1435-ből való oklevél tanúskodik, 
amelyben elrendelik, hogy Szent György, Vöröskő, Galgóc és 
Sempte jobbágyai, Modor, Teriing és Csókafalva lakosai adják 
vissza a szőlőket a nagyszombati polgároknak és no akadályoz-
zák a munkásokat a szőlőkben végzendő munkáknál„/37/ Az okle-
vélből kitűnik, hogy a nagyszombati patriciátus már jóval a 
huszita mozgalom előtt szőlőket vásárolt a mezővárosokban és 
falvakban és hogy Blazko nagyszombati uralma alatt visszake-
rültek az eredeti birtokosok tulajdonába, persze Borotini 
Blazkonak fizetendő bizonyos cenzus mellett. Az oklevélben 
azonban utalást találunk arra is, hogy azelőtt a nagyszombati-
ak semilyen cenzust sem fizettek és ezeket a szőlőket szaba-
don használták. A nagyszombati husziták demokratizáló tevékeny-
sége az egész alsó Vágvölgyére kihatott. Az a tény, hogy a 
szentgyörgyi, a vöröskői, a galgóci és a semptei váruraságok 
jobbágyai, valamint Modor, Teriing és Csókafalva lakosai vé-
dekeznek a visszatérő nagyszombati gazdagok ellen /nem akar-
ják nekik átadni a szőlőket és megakadályozzák a szőlőkben 
végzendő munkát/, világos bizonyítéka annak, milyen befolyás-
sal volt a huszita ideológia az alsó Vágvölgyére. Később, 
1445-1468—ban- cseh testvérek csoportjai jelennék meg és tele-
pednek le ezekben a körzetekben, amelyek fenyegetik a nagy-
szombati és pozsonyi $>atriciátus hatalmát és amelyeket az ot-
tani lakosság támogat. 

Nagyszombat elfoglalása és Pozsony fenyegetése 1428-
1429-faon és 1432-1434-ben nem volt véletlen tény gazdasági 
és katonai-sztratégiai szempontból. Nagyszombatnak kulcshely-
zete volt a Morvaországba vezető kereskedelmi uton; Holics-
nak és Szakolcának a huszita egységek által történt elfoglalá-
sa pedig elvágta Pozsony és a Morva folyó melletti helyek ke-
reskedelmi kapcsolatait. A'huszita 'helyőrségek Tapolcsányban 
és Likaván való elhelyezését /1432-1434/- szintén sztratégiai 

33/ Király J.s Pozsony város joga a középkorban. Bpest, 1894. 
394.1.: "wer eine tödt mitt wolbedachtnn mutt, der ist 
nitt wirdig das er kom In den ratt, ausgenomen, es w e m 
dan hussn odor soender widd/er/ den gl'aubn, " 

34/ Királ?/- J., i'.n. 258.1.: "da swurn sie zu ainand/er/ bey 
dem heiligen Sand Prokopp vnd Sand Wentzla das sy das • 
nicht vngerochn woltn lassn." 

35/ Tóth-Szabó P., i.m. 113.1. 
36/ A magyar parasztháborúk, 13.» 1. 
37/ Tóth-Szabó P., i.m. 366-367.1. 
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ós gazdasági szempontból kell mogitólnünk. A tapolcsányi hely-
őrség uralta a Nyitra alsóvidékét és a Krakkóba vezető utat, a 
likavai helyőrség pedig a bányavárosok, főként Besztercebánya 
és Libetbánya Lengyelországgal váló kapcsolatait ellenőrizte. 
Ezekből a bányavárosokból rezet vittek kii A Nyitra alsóvidé-
kéről adatok maradtak fenn olyan nemesekről, akik a husziták 
szövetségesei voltak. Liptóból még nincsen hasonló anyagunkig 
Ezekről a! vidékekről azonban nincs elég adatunk arra, hogy mi-
lyen volt a husziták és a népi tömegek viszonya. A :>élnyugat-
Szlovákiában és még inkább a Szépességben uralkodó viszonyok 
azonban bizonyítják, hogy a husziták nem voltak elszigetelve a 
széles tömegektől. 

Mig az 1421-1432-es hadjáratok Nyugat- és Észak-Szlová 
kiára terjedtek ki, addig az 14-31. és főként az 1433. évi had-
járatok - amelyeket Stráánicei Fridrich és Horkai Ján ParduS 
vezetett - Sziléziába és innen a Szepességbe irányúlták,/38/ 
A basoli alkudozások nem törték meg a taborita hadak elhatáro-
zását, hogy a maguk oldalára vonják a vidéki s főként a városi 
szegénységet és ezzel kapcsolatban nem lehet elferdíteni a hu-
szitizmus Késmárkon /és bizonyára a Szepesség más részein is/ 
való elterjedéséről szóló adatot /39/ az 1433. évi nagy hadjá-
rat után. Ezekből az évekből maradt fenn a Szepességben Dolany-
i Stefannak a husziták elleni traktátuma is./40/ A kóaöxet,amely 
a huszitáéHonos traktátumot tartalmazza, Mikulás Czipser a 
verbói plébániának ajándékozta/41/ és használata a Szepességben 
1439 körül nom a véletlen müve, hanem egy olyan antifeudális 
mozgalommal függ össze, amely a huszita ideológiára támaszko-
dott, Nincs szó valamilyen' eretnek teológiáról; a népi törneQsk, 
a városi plebejus elemek és a kismemesség a huszitizmust a ma-
guk felfogása szerint értelmezték. Ez főként abban jutott ki-
fejezésre, hogy megtagadták a tized fizetését d szepesi plébá-
nosoknak és a prépostnak. Ezért Zsigmond már .1433-ban figyel- . 
mezteti a plébánosokat, a polgárokat és. a nemeseket, hogy ren-
desen szolgáltassák be az illetékeket a szepesi prépostsagnak, 
még ha az közben nincs is betöltve,/42/ Ugyanakkor Lubica pol-
gárai megtagadják a tized fizetését, amely.plébánosukat, Fili-
pet illette./43/ Az egyházi hierarchia alapjövedelmét alkotó 

38/Münnich S. : Iglò város története. Iglò,1896. 194-5»lo 
39/ Fejér: CDH X.k. 7.r. 544,1., "christicolas in eisdem /azaz 

Késmárkon és környékén/ existentes ad nefandam eorundem 
sectam convert entes". 

40/ J. Spirko, i.m. 124,1. 

41/ J. Spirko / i.m. 124.1./vitába száll J. Macurekkel és he-
lyesen ugy véli, hogy a kódex csak kb. 1439-ben került a 
Szepességbe; a kódex jelentőségét nem értékelte. 

42/ C. Wagnerj Annalecta Seep. I.' 330.1. 
43/ C. Wagner, i.m. I. 273.1. 
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tized megtagadása egész Sárosmegyéig terjedt, ahol 1436-ban az 
egri. püspök ö nemességnél és a városoknál sürgeti a tized ki-
vetését./44/ A tizéd és más illetékek tömeges megtagadása az 
antifeudális mozgalom megnyilvánulása, amelynek elkerülhetet-
lenül a gazdag kolostorok és a prelátusok kizsákmányoló törek-
vései ellen kellett- irányulnia-, A huszita mozgalom visszhangja 
s Szepességben és Sárosban nem volt szórványos ée véletlen,., 
emit, az is bizonyít-,• hogy-a cseh testvérek mozgalma,, mint a 
-huszita-mozgalom továbbélése 1445-14'62-bén újra megélénkül a 
Szepeseégben, valamint a "szomszédos vármegyékben, Sárosban,^ 
Zemplénben, Gömörben ée egyebütt, A huszita ée a cseh-testve-
ri mozgalom közti időszakból /14; 5-1.445/ is vannak bizonyíté-
kaink a Szepeeeégből'a kienemeeság ée az egyházi hierarchia 
.küzdelméről. Hrabivy szepesi prépost 1436-ban a szepesi ezé-
. ke s egy házban., kápolnát emelt 'az. oltári-ezenteég tiszteletére, 
a huszitizmus bef olyásáhak' elleneulyozáeára . A kápolna-építé-
se -.és Ján Stock prépost költekező életmódja a bevételek növe-
léeét. tették szükségessé. Stock követelése a földművesek ée 
>főként a kisnemesség, sőt néhány kanonok ellenállásába ütkö-
zött. Albert király 1439-ben arra szólít ja fel a szepesi neme-
eeket, -hogy azokat, akik fellázítják a nemeseket' ér a'-népét a 
.prépost ellen, büntessék meg./45/ A ki s nemé es. ég vi? zálya Stock 
prépoettal továbbhúzódott ée 1445-ben szembehelyezkedett vele 
. Harhovi. Iadi£ lav ..és Benedikt, két nemes', a lübovniani ̂ várnagy, 
sőt végül a Selmecbányái apát-, valamint más- világi' és.7.egyházi 
férfiak is-, akikkel--'szemben -a „prépost interdiktumo-t . akart. al-
kalmazni. /4:6/ A. .viszály ban-a tizedről ee égyéb . illetékekr.ől-
•;vo.lt .szó : ás . Jenő pápá hozzájárult ;az inter di k tuft kihirdetésé-
hez, ha Sto'ek • ellenfelei -iië-m" hátrálnak meg. Stock tehát megfé-
lemlítő eszközt akart használni az egyházi hierarchia ellenfe-
leivel szemben, amely hierarchiát a Szepességben ó-k-ápv-ieeite. 

Számos bizonyítékot isíüer-ünk a -nemeseknek a .szlovákiai" 
huszita 'mozgalojnba'n"való részvételéről. Említettük, hogy mán-
1422-ben, a csehországi "kor e sz» tes' hadakból- nemesek szöktek'meg: 
"Elefánti Miklóe,- .Szerdahelyi "Pál é£ Tamáe', Zeámbokreti János 
ée György, Someze^i László, akiket ezért huszitizmussal gyanú-
sítottak.^?/ Később mint a huszita, -ideológia' nyilt. követői-
ismeretesek Peter Hrabor Nagyszombat környékéről, Zsoldos Já-
nos Szarkafalvár ól., az .'Al-SÓ-Nyitta-vidéki" Kerek Péter l'ipnak-
ről, ; Stefan a hont megyéi Palástról, Vrsats&a és Siíöe várak, Mi-kulás Zob.onya nevű várnagya, akiket bíróság elé idéztek" vagy 
akiknek vagyonát elkobozták./48/- i -

44/ Fejér: CDH.X»k,7.r, 815.1. /A pénzre a bandérium felállí-
tásához volt szüksége. 

45/ C. Wagner, i.m. 332,1, 
46/ C. Wagner, i.m, 334.1. 
47/ Tóth-Szabó P., i.m. lai.l.j a Forgách-család levéltára a 

budapesti Nemzeti Muzeumben* 
48/ B. Varsik, i.m. 11.1. és egy megjegyzés a 20» lapon« 



- 89 -

A huszita programm, e mely et a négy prágai cikkely tar-
talmazott / 1. isten szavának szabad hirdetése, 2» az oltári-
szentség két sziii caletti kiszolgáltatása, 3« a papság világi 
hatalmának megszüntetése, 4. c halálos bűnök nyilvános bünte-
tése/ Szlovákiában is gyökeret v.ert a nép ás a kisnemesseg 
körében, persze nem olyan mórtékben, mint a cseh tartományok-
ban. A jobbágytömegeknek es a nemeseknek a feudális urak el-
leni küzdelme Szlovákiában legkövetkezetesebben a klérus vi-
lági hatalmának kérdésében nyilvánult meg. A cseh-testvéri 
mozgalomban a kolostorokkal 5s a prelátusokka1 szemben gazdag 
lovagok is állást foglaltak, mint Peter KomoroYpfey, lévai Cseh 
László, Perini Ján, Blasej Podmanicky és mások," akiknél nem 
az egyházi hierarchia elleni következetes harc, hanem csupán 
a zsákmány volt a fontos. 

A lipany-i katasztrófa után Észak-Szlovákiában szét-
vert huszita egységek tűntek fel, amelyeket a taborita hadak 
egyik parancsnoka, Ost^ovi Fridrich egyesített, aki Oroszor-
szágból származott ás Zigmund Korybutovie kíséretében jött 
Csehországba 1422-ben. Ez a csoport a lengyel-szlovák, határon 
fekvő Czorsztyn mellett ütött tábort /49/ és Ulászló lengyel 
uralkodó oldalára állt. A Habsburgok és a Jagellók közt a ma-
gyar koronáért folyó harcokban a volt taborita testvérek újból 
megjelentek Kelet-Szlovákiában, most mint lengyel szolgálat-
ban álló zsoldosok. A taborita testvériség további tagjai 
Brandirei Ján Jiskra morva lovag vezetése alatt jöttek Szlová-
kiába. Ján Jiskra, aki már 1433-ban a taborita hdakkal szem-' 
ben Zsigmond császár oldalán állt,/50/ a Habsburg párt megbíz-
ható embere volt, úgyhogy mint Posthumus László érdekeinek vé-
dőjére, őreá bízták Magyarország északi határainak, azaz Szlo-
vákiának védelmét Ulászló lengyel hadaival szemben. Habár a 
cseh-testvéri mozgalom kezdetei aránylag homályosak, mégis az 
1445-ös nemzetgyűlésen említett „szökevények"-ben.egyrészt a 
Jiskra hadseregéből megszökötteket, másrészt a lengyel had-
sereg maradványait kell látni./5l/ A következő évben Cseh 
László lévai lovag nemesekkel ós egyszerű származású emberek-
kel /Csehországi Oskola, Mar-1inko és Ján Scarna valamint más 
cseh és „magyar" lovasokkal és gyalogosokkal behatolt az 
i po lysó.gí premontrei kolostorba, s innen sok értéktárgyat hur-

4.9/ C. Wagner, i.m. III. 187.1. "Fridericus Russus,- dux exul, 
cum non contemnenda Bohemorum manu novum .Castrum prope 
Chr-rstinum aedificare ineepit, undè in totam viciniam 
praedas et latrocinia. exercebat". V.o. J. Spirko,i.m.31-3§i> 

50/ V. Cheloupeckys Stredoveké listy ze Sloyenska,234*1.2"et 
heretici adhuc iacent ante Plznam et nostri de castro Ra-
di jne cum Giskrr captivaverunt eis duos capitaneos et 
unum interfecorunt, cuius nomen Svarolij." Chaloupecky ezt 
az adatot a kéziratos'Dipl Posoniense-ből merítette,amely 
Pozsony város levéloárában van elhelyezve* 

51/ J. Spirko, i.m, 30.1. 



- 90 -

colt el./52/ Ez ez esemény világoson mutatja, hogy a lévai lö-
veg v á 1 le 1 ko z ás áb e n resztvettek ezok e cseh harcosok, akiknek 
programmée volt e- here e gezdeg kolostorok, e papság világi 
'he te Íme ellen. Ebben e vállalkozásban szlovák származású em-
berek is resztvettek /Martinko/. 1447-1448-ben e- lechnicei és 
a jászéi kolostorokét, velemint e v%uj helyi prépostságot,ké-
sőbb pedig e stiavniki, a ezentbenedeki és e Letenovce mellet-
ti menedákkői kolostorokat fosztották ki. Ezek arról tenuskod-
nak, hogy Szlovákiában erős antifeudális mozgalom volt,amelyet 
sem e megyar oligerchLának, eem Jiskrának ós kapitányainak nem 
sikerült szétvernie. Ennek ez entifeudális mozgalomnak a je-^ 
lentősége - amelyet a burzsoá történetírásban i£ "cseh-testve-
ri"-nek neveznek - ekkor növekedett meg, amikor Jiskra palo-
csai kapitánya, Ko&ovi Peter Aksamit állt az élére./53/ A cseh 
testvéri mozgalom 1450-51-ben Szlovákiának csaknem egész te-
rületére kiterjedt és kapcsolatban állott az ausztriai és len-
gyelországi testvérek csoportjaival. 

Mikor 1453-ban Jiskra, akit László király elejtett, 
ideiglenesen eltávozott Szlovákiából, a :cseh-testvéri mozgalom 
dicsősége tetőpontján állott. Ebben az időben a cseh-testvéri 
hadak számát húszezer emberre becsülik./54/ A testvérek több 
várat foglaltak el, mint Pelocsa, Sárospatak, Murány, Hodejov, 
Hrusov, KoÉecc.., Lednica, Árva, Likava, Hrádok /P.Komorovsky/ 
és mások, több tábornak nevezett védővárct építettek, mint 
Henigovce, Hrabu&ice, Teplice a Szepesságben, Chmelov és Kis-
szeben mellett Sárosban, Jászó Abaujban, Cebiny Zemplénben, 
Brezova Gömörben, Őzsdány Nógrádban, Szent Páter és Kosztolány 
Nyitrában, valamint Pata és Vadna e mai Magyarország terüle-
tén. /55/ A cseh-testvéri mozgalommal tartottak Késmárk polgá-
rai is, akiknek álén Mikulás Brcel állott. 

A burzsoá történetírás a cseh testvérekben csupán ide-, 
gen betolakodókat, kelandorokat ós fosztogatókat látott, az 
adatok azonban arról tanúskodnak, hogy a testvérek nagyreszt 
hazai földművesek ós kienemesék voltak. Annyit e burzsoá tor-
tane tir ás is elismert, hogy a cseh testvérek a huszita ideoló-
gia maradványaihoz csatlakoztak, de elpalástolta a testvéri 
mozgalom antifeudális jelleget. A táborok demokratikus beren-
dezkedése, ahol nem a parancsnok, hanem az öregek tanács r̂: 

52/ Tóth-Szabó P., i.m. 383-384.1. 
53/ J. Spirko, i.m. 69.1. 
54/ Toth-Szabó P., i.m. 276.1. Aeneas Sylvius -Piccolamini pá-

pai legátus levelezésére támaszkodik. 
55/ E várak ás táborok közül a cseh testvérek egyeseket huzamo-

sabb ideig tartottak kezükben, másokat a szakadatlan har-
cok folyamán elvesztettek; ezeket újonnan létesitett tábo-
rokkal helyettesítették.így pl. Pata mellett a testvérek 
Ondrisek cs Uhrik vezetése alatt kát nap alatt sáncokkal -

körülvett fatábort létesítettek.Számuk hatszáz lovas és gyalo-
gos körül lehetett,akik éjjel-nappal dolgoztak,V»ö.Bártfai Sza-
bó Lászlói Pata áe Újvár megyék.Századok, 1907. 203-204,1. 
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T . 
tott o zsákmány közös tárolásé, e nők egyenjogúsága, világo-
san bizonyítja o mozgalom antifeudális jelleget. A fogyasztá-
si kommunizmus.elvei, amelyek e huszita forradalmi mozgalom 
sajátosságai, ismét mozgásátották a széles tömegeket a földes-
urak, a világi ős egyházi hierarchia és a patriciátus elleni 
harcra. A cseh testvérek mozgalmának idején Zemplénben ée Aba-
újban az 1456. évi parasztfelkelésről és a parasztok és kis-
nemesek ellenállásának kisebb megnyilvánulásairól tudunk. /56/ 
A cseh testvérekhez menekültek az üldözött lelkészek is, ami-
ről egy 1459-ből való pápai levél tanúskodik, amelyben a pápa 
jóváhagyja a szepesi káptalan két kanonokának kiközösítését, 
akik a cseh testvérek táborába szöktek./57/ Ezzel kapcsolat-
ban helyesen értékelhetjük e: magyar prelátusoknak 1449-ben 
a pápához intézett panaszát, hogy a Szepességben és Sárosban 
terjed a huszitizmus, sőt két szin alatt áldoznak./58/ Eddig 
azt hitték, hogy ez Jiskra megrágalmazáss volt, közben azon-
ban megfeledkeztek arról, hogy a pápa embere, Aeneas Silvius 
Piccolomini Közép-Európában járt, ismerte Jiskrát ós a cseh 
testvéreket és bizonyára hiteles jelentéseket adott be a szlo-
vákiai helyzetről. Az anyagban a „Bohemi" elnevezés alatt em-
lítettek egyszer Jiskra híveit másszor meg a. cseh testvéreket 
jelentik, és ezt a megkülönböztetést ki kell emelni. A két 
szin alatti áldozással kapcsolatban meg kell említenünk, hogy 
a Szepességben ée Sárosban a cseh testvérek mozgalma idején 
több település" volt, ahová a XIV-XV". században Erdélyből, 
Szerbiából és Ukrajnából pravoszláv pásztorok költöztek, akik 
határozottan egy antifeudális és egyházellenes frontban álltak 
a cseh testvérekkel. Ezek a. pravoszlávok, akiket „schemotici"-
nek és „Rutheni"-nek neveztek, a hivatalos egyház szigorú fel-
ügyelete alatt álltak. Példának elegendő a Kriáovianybon ala-
pított ferencrendi kolostor./59/ 

A cseh testvéri mozgalom Petr Aksamit 1458.évi hősi 
halála után hanyatlani kezdett, a magyar oligarchia a. fiatal 
Mátyás király vezetése alatt ekkor minden oldalról támadást, 
indított a cseh testvérek ellen. A támadás Zemplénben és Gö-
tnörben kezdődött. A szepesi táborok 1462. évi felszámolása 
után a mozgalom középpontja áttolódik a Vág völgyébe; a Gal-

56/ Az 1456. évre C. Wagners Diplòmatarium Saròsionse. 65-66. 
1. A nemesek ás a parasztok s deregnyei nemesek malmaira 
1459~ben több mint negyven emberrel támadtak.V.ö.Száza-
dok, 1873. 679.1. 

57/ Theiner : Vetera mon. hist. Hung. Romáé, 1860, 11.343-44. 
1.f A kanonokok "ab ecclesia eadero absentarunt et od 
castra Bohemorum prope dicton ecclesiam sancti Martini 
existentium se transtulerunt et eorundem Bohemorum auxi-
lio et favore suffulti quondam domum in loco capitulari 
diete ecclesie menu ormota invadere seu incastellare pro-
curer unt 

58/ A magyar prelátusok panaszát Mikuláé Lasocki krakkói es-
peresnek kellett elvinnie Rómába. J. Spirko, i.m. 130.1. 

59/ C. Wagner, Diplomatorium Sorosiense. 519-20.1. 



- 92 -

góc melletti Szent Péteren és Kosztolányben létesítettek tá-
borokat. A magyar feudális urak összpontosított támadásának 
1468-ban a cseh testvérek nem tudtak ellenállni, ami lehetővé 
tette Corvin Mátyás terjeszkedő politikáját a cseh földek^el-
len* Noha a cseh testvérek nagy része átment Mátyás szolgála-
tába /például Fr.Ha^ parancsnok Hájból/ és a fekete sereg 
magvát alkotta, az északi határ mentén 1474-ig megmaradtak a 
cseh testvérek kis csoportjai./60/ 

Burzsoá történészeink azt hirdették, hogy a huszita 
mozgalom Szlovákiában nem vert gyökeret. Megállapították, 
hogy semilyen bizonyíték sincs arra, hogy Szlovákiában a re-
formáció előtt a huszita ideologia elterjedt volna. Azonban 
nem tették fel a kérdést: miért? Itt csupán egy nyomós tényt 
hozunk fel. Corvin Mátyás alatt új ferences kolostorokat lé-
tesítették sóváron, Füleken, Okolicsnón, Galgócon ós Szakol-
cán./61/ Ismeretes, hogy a ferences rend feladata mindenek-
előtt az eretnekek, a. szektáhsok és a szkizmatikusok elleni 
harc volt, és ezért ezeknek a kolostoroknak az alapításában 
óvóintézkedést kell látnunk a szlovák nép közt megmaradt hu-
szita ideologia maradványainak elnyomására - és kiirtására. 
Ezek a kolostorok ott keletkeztek, ahol a'cseh testvérek tá-
borai voltak, persze 'a Szepességen kívül. A_ Szepességbèn a. 
XIV.századtól kezdve az összes. plébánosok szilárd szerkeze-
tén /fraternités/ kívül több kolostor volt /Lechnica, Stiav-
nik, Dravee, Stola, Menedékké, lendak/. Mivel Mátyás alatt 
Magyarország egyetlen körzetében sem létesült annyi ferences 
kolostor, mint ,jin partibus superioribus", ázaz Szlovákiában, 
ez arra a meggyőzöd ésre juttat bennünket, hogy "a huszita mozga-
lom visszhangja ás a cseh testvéri .mozgalom befolyása Szlová-
kiára'igen erős volt, ezek ellen tevékenyebben kellett eljár-
ni, és ez a huszita ideologia maradványainak kiirtására irá-
nyuló ténykedés az oka annak,•hogy .kevés a forrásunk a huszi-
tizmusról a XV.század végéről és a XVI.század elejéről. 

Kutatásaink a huszita mozgalom és folytatása, a cseh 
testvéri mozgalom szlovákiai visszhangja terén még csak a. kez-
det kezdetén vannak. A-Tóth-Szabó és a J. äplrko által gyűj- . 
tött> esetleg más, itt-ott közzétett anyagra támaszkodunk. Ez 
a tény nem jogosít fel bennünket arra, ho§y ne foglaljunk ál-
lást a szlovákiai huszita és a cseh testvéri mozgalom, a hu-
szita hagyomány kérdésében, hanem ellenkezőleg arra késztet 
minket, hogy a burzsoá történetírásból hiányzó határozott tár-
gyilagos álláspontot foglaljunk el. Ahogyan K. Gottv/ald a né 

60/ J. Spirko, iom, 115»1* 
61/.Karácsonyi J.; Szent-Ferenc rendjének története Magyaror-

szágon 1711-ige I,k. Bp.. 1922. 345.1»; ' • 
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met megszállás idején a cseh nemzet elé állította a huszita 
hagyomány jelentőségét,/62/ ahogyan Alois Jirásek az első na-
gyobb történelmi regényt, a Bratstvo-t /63/ a huszita harco-
sok szlovákiai ténykedéseiről éppen a Gsehek és szlovákok 
közös monarchiabeli elnyomatása idején írta, és utalt a hu-
szita hagyományokkal kapcsolatban a két nemzetnek a jövőbe 
vezető közös útjára, nem állhatunk meg az eddigi eredmények-
nél, tényekkel kell alátámasztani a huszita mozgalomnak Szlo-
vákiával kapcsolatos értékelését, amelyet A.Jirásek így fe-
jezett ki: 

„A szlovákok erőben és számban leginkább abban a vi -
harban erősödtek, amikor Magyarországot c.huszita fegyver "re-
megtette még. ^ 

62/ K. Gottwald, Deset rokov /Tiz év/. Bratislava, 1950, 
253-256.1. 

63/ Alois Jirásek,Sobrené spisy /Összegyűjtött müvei/. 
XXXIX.k. 238.1. 
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N.D. SZMIRNOVA ÉS I..G. SZENKEVICS: 
Az albán nép szabadságharca a török leigágók ellen 

a 1században. 
/?oproszi Isztorii, I953.I2.SZ./ 

CMwpHGBa H.,CeHKeBwq K.r.: OcBoöoAMTejiHa« öopbőa aji-
öaHCKoro Hapo^a npoTMB RYPEIJKMX nopaöoTHTejieM B XV 

BeKe. 
Az albán nép hosszú évszázadokon keresztül hősi har-

cot vivott hazába szabadságáért és függetlenségéért. Hosszú 
és nehéz utat járt meg az albán nép története során«, A 12-
14. században a bizánci és a szerb héditók a 1 % század el-
ső felében pedig a törökök ellen küzdött, 450 éven át el-
lenállt a törökök beolvasztó törekvéseinek, a 20, században 
pedig elszánt harcot vivott az albán állam független, önál-
ló létéért« 

A középkori Albánia történetének egyik legragyogóbb 
fejezete a 15» század derekán a török hódítók ellen vivott 
harc. Ezt a narcot 25 éven keresztül a legendás albán hős, 
Kasztriótá György, melléknevén Szkander bég vezette, 

Enver Hodzsa igy összegezte az albán nép évszázados 
harcát: "Az albán nép acélos akarata a szabadság kivívására 
éppen olyan törhetetlen volt, mint hegyeink, ugy dacolt az 
ellenség dühödt rohamával, mint hegyeink az idővel és a vi-
harokkal... Népünk rendkívüli hősiességgel harcolt egy ne-
gyed évszázadon keresztül nemzeti hősünkkel Kasztrióta 
Györgygyei, Szkander béggel az élén, és mindig győzelmet 
aratott az ottomán birodalom hordái felett, mert a szabad-
ságért, a függetlenségért, a haza földjéért harcolt," /!/ 

Aleks Buda mai albán történész helyesen állapitja 
meg: Szkander bég sikereinek az a magyarázata, hogy a népi • 

elsősorban a parasztságra támaszkodva szállt szembe a 
hóditókkal. A törökökkel való harccal egyidejűleg a feudá-
lis anarchia ellen is küzdött, ami egybeesett a tömegek óha-
jával /2/ és egy időre egyesíteni tudta az ország erőit a 
tnrök betörés visszaverésére. Ennek az albán nép feladatai-
nak egységén alapuló összefogásnak az eredménye az ország 
központosítása lett, így az idegen hódítók elleni harcban 

1/Kongresi i I-rë i Parti se te Shqiperise, Tirana 1950«, 17.1 
2/Aleks Buda, Pytyra e Skönderbeut né dritën e studimeve 
të re ja, "Buletin i Institutit té Shkencavet, Tirana 1951 
3-4. sz. 153.I. 

+tömegekre 
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már a 15« század derekán lefektették az egységes, központo-
sított albán állam alapjait. Szkander bég azonban tudta,hogy 
magukra utalva, egyedül noni tudnak megküzdeni a nagyobb lét-
számú, jobban felszerelt és kiképzett török seregekkel és 
ezért kénytelen volt támogatásért szomszédaihoz;. Velencéhez, 
Nápolyhoz, Dubrovnikhoz /Raguza/ és Szerbiához fordulni, 

A szovjet történeti irodalomban még nem jelent meg 
olyan munka, amely az albán népnek Szkander bég vezetése 
alatt vivott harcával foglalkozott volna. Albánia történeté-
nek erre a korszakára nem rendelkezünk kellő dokumentum-anyag-
gal és ez számos probléma megoldását rendkívül megnehezíti. 

A burzsoá történettudomány, amely a reakció szolgá-
latában áll, arra törekszik, hogy "tudományosan'' tánaesza 
alá az imperialisták hódi tó terveinek "igazságos" voltát és 
bebizonyítsaÏ Albániának nincs sem történeti múltja, sem jo-
ga a független létre. Ez az áltudomány még'Albánia történe-
tének ezt a legfontosabb időszakát - a 15» századi törökel-
lenes harcok korát - sem ismeri el, pedig ennek mind a bal-
káni államok, mind Magyarország ós Itália szempontjából rop-
pant nagy jelentősége van. A burzsoá történészek durván meg-
hamisítják a tényeket és lekicsinylik azt a szerepet, ame-
lyet az albán rép szabadságáért és hazája függetlenségéért' 
vivott harcával játszott, és arra törekszenek, hogy kiseb-
bítsék a török elleni lié.ború vezetőjének, Szkander bégnek je-
lentőségét. Különféle tudományellenes elméleteket gyártanakv 
A történeti valósággal ellentétben azt állítják, hogy Albá-
niában a 15* században még nem volt feudalizmus, hogy a 
Sfckander' L • j^zetéoe alatt folyó harc egyrészt a szabad al-
bán parasztság harca volt a török feudalizmus, másrészt a 
velencei kapitalizmus ellen, és hogy maga Szkarder bég a ró-
mai katolikus egyház előharcosa volt a Balkánon. A nyugateu-
rópai burzsoá tudósok Alb''mìa 15« századi történetének tár-
gyalásánál egyáltalában nun világítják meg az ország társa-
dalmi-gazdasági viszonyait « 

Albánia társadalmi-gazdasági rendszerének tanulmányo-
zásában a legnagyobb érdeme az orosz tudósoknak és különösen 
V.V. Makusevnek van, aki feldolgozta a rendkívül értékes ve-
lencei és részben a milanói levéltári anyagot."V0V. Makusev 
munkáiban nagy tényanyagot használ fel és ebből eléggé tel-
jes képet kaphatunk az Adriai-tenger albán partvidékének 
feudális viszonyairól. 

Az Albán Népköztársaság történészei az élenjáró tör-
ténettudomány legújabb eredményeinek fényénél tanulmányozzák 
országuk hősi múltját. Jelenleg A. Buda albán történész ir 
monográfiát Szkander bég életéről és tevékenységéxo1,"Szkan-
der bég egyénisége az ujabb kutatások megvilágításában" cl-
uni cikkében /mer- jelent a Auleti n i Institut it tő Shkencavet 
1952<. számában/ érdekesen dolgozza ki az albániai feu-
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daliznus kifejlődésével kapcsolatos problémákat és pontos 
értelmezést ad több, Szkander bég életére vonatkozó adatnak, 
amelyet különböző kutatók mind másféleképpen értelmeztek. 

A 14-15» században Albánia feudális állam volt, ahol 
a feudális viszonyok az egyes területeken /tengerparti sáv 
és a belső körzetek/ különböző fejlettségi fokon álltak és 
megvoltak még a nemzetségi rend erős csökevényei, annyiban, 
amennyiben fennállt a zadruga és megvoltak a kenézek és 
alattvalóik - a jobb ágyparasztok - közötti nemzetségi kapcso-
latok, 

A Makusey által idézett dokumentumokból világos ké-
pet kapunk a 14-15, századi albániai feudális viszonyokról. 
A megművelt föld a feudális nagybirtokosok, az "erős bojárok" 
/ahogyan Makusev nevezi őket/ és a gazdag városiak kezében 
volt, bár a föld egy része még továbbra is a földközösségek 
használatában állt. Mindenesetre a dokumentumok azt tanusit-
ák, hegy egyedül az albán társadalom felső rétegének volt 
öldbirtoklási joga,/4/ 

A föld örökletes bastinákra, próniákra és úgynevezett 
territóriumokra vagy terrénumokra oszlott, amelyeket Maku-
sev a vásárolt földek közé sorol./5/ A bastinák örökölhető 
adománybirtokok voltak. A próniák ezzel szemben állami föl-
dek, amelyeket bizonyos szolgálatokért a hűbérurak kaptak 
örökhagyási jog nélkül. Eleinte, a 13-14, században a prónia-
birtckosok földjei nem voltak örökölhetők, de már a 14-15* 
század végén megváltozott a helyzet. A próniák is örökölhető 
birtokokká váltak és a próniák és a bastinák közötti különb-
ségek elmosódtak,/S/ Jelentős nagybirtokaik voltak az egyhá-
ziaknak, kolostoroknak és a faluközösségeknek. Ezek a földek 
békében adómentesek voltak, de háború idején ezek után is 
szedtek adót, 

A földeken jobbágyok dolgoztak, a feudális urak nagy 
földbért préseltek ki belőlük. Mint több forrás tanúsítja, 
minden porta egy dukát négy garas földbért fizetett, ezenkí-
vül pedig búzából tizedet és egy mérő kölest kellett a föld-. 

4/ V.V. Makusev, Történeti vizsgálódások az albániai,szlávok-
kal kancsolatbon a középkorban. "Varsói Egyetemi Értesítő", 
1871. 5.SZ. 133.1. 

5./ üo. 
6/ A»M. Szeliscsev, A szláv lakosság Albániában. Szófia 1931, 

82,1, 
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birtokosoknak acini. fcldbért évi két részletben voltok kö-
telesek leróni. Ezenkivül a parasztokat katonai szolgálatra 
és különböző nunkákra kötelezték a faluközösség számára, pl. 
favágásra, halfogásra, erődítési munkálatokra stb./7/ 

A parasztok függőségi foka különböző volt. Makusev 
megállapítása szerint voltak "szolgák", akiket a birtokos a 
földdel együtt vagy akár anélkül is eladhatott, és el is 
kergethetett az általa negnüvelt földről./8/ A "szolgák"job-
bágysorban voltak és ninden valószínűség szerint azok közül 
az idegen földről való rabszolgák közül kerültek ki, akik 
nár régen vetődtek Albániába és itt a földekre telepitették 
őket. Emellett azonban "megvolt Albániában a szolgasorba ju-
tás nás lehetősége is: voltak, akik pénzért vagy nás ellen-
szolgáltatásért vállaltak szolgaságot. Ezek ideiglenes szol-
gák voltak,"/9/ Megtaláljuk ezenkívül a szenélyileg szabad 
parasztokat is, akiknek nem volt saját földjük, de "béreltek 
a városi közösségektől, kolostoroktól, magánszemélyektől* 
Ezek negnüvelték a földet és "megegyezés szerint" fizettek 
érte; A "megegyezés szerinti" fizetséget rendszerint a ter-
més egytizedében, vagy más törtrészében állapították meg, és 
meghatározták, milyen munkát kell az illetőnek a földesúr 
számára szolgáltatásképpen elvégeznie./10/ Ezenkívül feltét© 
lül szabták* hogy a "bérlő" nem hagyhatja el a telket. Ez a 
"bérlet" Makusev leírása nyomán nagyon hasonló volt a fölcU-
bérfizetés viszonyához és a "bérlő" a jobbágyparaszthoz« 

Ha kevés adat is áll rendelkezésünkre errevonatkozó-
lag, annyi tanulságot mindenesetre levonhatunk, hogy az Ad-
riai-tenger partvidékén fekvő albániai körzetekben kifejlőd-
tek a feudális viszonyok, megvolt a feudalizmus alapja - a 
feudális földtulajdon, megvolt a munkajáradék és a termény-
járadék. A terményjáradék nagyobb távlatokat nyitott a pa-
rasztság előtt a gazdasági tevékenység terén és hozzájárult 
ahhoz, hogy különbségek álltak elő a parasztok gazdasagi 
helyzetében. Ebből származott, hogy az egyik paraszt tönkre-
ment,, a másik megszedte magát, azaz megindult a bomlás a pa-
raszti faluközösségben. Bizonyos mértékben megvolt a pénzjá-
radék is /különösen a tengerparton/, de ez nem terjedt el 
nagyon ebben az időszakban. 

Ezzel .kapcsolatban nem látszik teljesen hitelt érdem 
lőnek Kritobulos 15, századi bizánci történetirónak az a 
negállapitáóa, hogy a szultán az albán földek egy részének 

7/ Lásd: V.V. Makusev, id.m, 126,1. 
8/ Uo. 123,1, 
9/ Uo. 124.1. 
10/ Uo. 
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elfoglalása után az adót "meghatározott szánu fiúgyermekben 
és marhában rótta ki rájuk.. ./hiszen nem volt pénzük./ és bi-
zonyos számú katonát kellett kiállítaniok serege számára". 
/Il/ A korabeli ókleielek'azt mutatják, hogy a pénzviszonyok 
nemcsak a tengerparton, hanem a belterületen is bizonyos fej-
lettségi fokot értek el. Vitatni lehet a pénzviszonyok fej-
lettségi fokát, de fennállásukat nem lehet tagadni. 

Hogy milyen fokon álltak a feudális viszonyok a belső 
hegyvidéki körzetekben, arról csak igen gyér adataink vannak. 
De már ezekből is levonhatjuk azt a következtetést, hogy ott 
is megindult a faluközösség bomlása. Ezekben a körzetekben 
a lakosság főfoglalkozása az állattenyésztés volt és ez rá-
nyomta bélyegét a feudális viszonyok fejlődésére, lassította, 
de meg nem akadályozhatta azt, 

Az Albániában Járt utazók azt irják, hogy'a. hegyvidé-
ki körzetekben megmaradtak a szabad állattenyésztők. Albániá-
nak egy 1306-ból származó földrajzi leírásában ezt olvashat-
juk:. 'Ebben az országban bőven van hus, sajt, tej, de kevés 
a kenyér és a bor, az arisztokráciának azonban ez is bőven 
áll rendelkezésére; nincsenek itt városok, várak, községek, 
megerősített helyek vagy falvak, hanem kunyhókban laknak az 
emberek és nemzetségestül költöznek egyik helyről a másikra." 
/12/ A szabad hegyilakók továbbra is faluközösségben éltek. 
Ezeknek.az élén állt a falu birája,' nz u.n. "katunar, vagy 
"cselnik", A 14. században-.a hegyilakók személyileg még sza-
badok .voltak, de adót fizettek a téli legelők használatáért, 
amelyeket a feudális urak már a 13. század végétől igyekez-
tek kezükbe kaparint ani v A 15* században a közföldek - a le-gelők - már nem a faluközösség birtokában voltak, hanem a 
feudális urak - a kenézek, gazdag városiak - birtokolták., A 
szabad állattenyésztők - elvesztvén legelőiket - függőhely-
zetbe kerültek. Ezt bizonyltja az az oklevél, amelyet I«Al-
fonz nápolyi király .Krujá lakóinak adott. Az oklevél szerint 
a városiak szabadon rendelkezhetnek birtokukkal, ide számít-
va a legelőket is./13/ Á.már fentebb emiitett földrajzi le-
írásban az ismeretlen szerző értesit bennünket az egyes hegyi 
körzetek lakói által fizetett adóról, a jobbágyokról. Elmond-
ja, hogy a lakosoknak megerősített városaik ós állandó lakó-
házaik vannak, letelepült életmódot folytatnak és szőlőműve-
léssel foglalkoznak./14/ 

11/ Lásds Z.V. Udalcova, Kritobulos bizánci'történetíró a 15« 
szazadban a Balkán-félszigeten élő délszlávokról és egyéb 
népekről. "Vizantyijszkij Vremennyik" 1951.4,sz-, 114*1* . " 

12/ Anonymi descriptio Europae Orientalis, Ed.O.Gorcá, Krakkó 
I9I6. 25-26.1. 

13/ Lásd: Illyrisch-Albanische Forschungen.I.k. München-Leip-
zig I9I6. 148,1, 

14/ Anonymi descriptio Europae Orientális, 28, lv. 
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E korábbi időszakra vonatkozó adatokból arra követ». 
ke zt et hetünk, hogy az ország hegyvidéki körzeteiben nár a 14« 
században megindult a feudális viszonyok fejlődése. Ezt iga-
zolja az az adománylevél, melyet 1426-ban Kasztrióta Gjon a 
hilandari kolostornak adott. Ebben az oklevélben két falut 
/Radostushët és Trebishtét/ adományoz a kolostornak. "E két 
adományozott falut - mondja az oklevél - mentesítem minden-
féle - nagy és kis - munka alól* E falvak nem kötelezhetők 
sen fejadó, sem állami-adó fizetésére, hanem mindez a szent 
kolostor javára szolgál. Nem állitható a falvak élére seri-
lyen ur, sem birtokos, sem deák. Nem kötelezhető sem gabona-, 
sem bor-, sem méhtized fizetésére, sem földbért, sem legelő-
pénzt nem kell fizetnie - hanem csak a kolostor szedhet szol-
gáltatást e falvakból törvényadta jogai szerént"./15/ Az em-
lített falvakban lakó parasztok szolgáltatási kötelezettsé-
geinek felsorolása szembeszökően mutatja, milyen fejlettek 
voltak a feudális viszonyok az ország belső körzeteiben is. 
Ezhel .kapcsolatban érdekes idéznünk, milyen kiváltságokat kap-
tak az albán városok és különösen Kruja /Krója/ II. Andronikos 
bizánci császártól /1282-1328/ a városok adott kiváltságleve-
le szerint. Ez a város némileg különbözött Albánia belső vi-
dékeinek többi városaitól, mert a Dubrovnikből /Raguza/ Szer-
bia felé vezető kereskedelmi útvonal mentén feküdt. Az, aki 
Kruját birtokolta, bizonyos előjogokat élvezett Albánia többi 
kenézeivel szemben, mert az 5 kesében összpontosult a tenger-
melléki albán városoknak Szerbiával és a többi szomszéd or-
szággal való kereskedelme. Kruja kiváltságait később - 1457-
ben - I. Alfonz nápolyi király is megerősítette„/16,/ 

Az ország belső vidékeinek többi városairól csak igen 
hézagos adataink maradták," de ezek is azt tanúsítják, hogy 
akkortájt ezek a városok nem voltak ipari és kereskedelmi 
központok, hanem csak egyes kenézségek közigazgatási centru-
mai vagy az Albánia területén folyó háborúkban szolgáltak tá-
maszpont gyanánt. 

Az adriai tengerpart Velence uralma alatt álló váro-
sain keresztül folyt a közvetítő kereskedelem Nyugat és Ke-
let között. Jelentős fejlődést értek el itt a különböző kéz-
müve s i'p ar ágak « . i 

A Velencei Köztársaság arra törekedett, hogy fenntart-
sa uralmát e mind stratégiai, mind gazdasági tekintetben 
rendkívül fontos pontok,"a déli adriai vidék őrállásai" /17/ 

15/ Srpska kralevska akademija. Zakonski spomenici srpskih" 
drzava Srednega Veka. Prikupio i uredio Stojan Nova-
kovid. V.k. Beograd 1912, 467.1# 

16/ Lásd: Illyrisch-Albanisehe Forschungen, I«k. 147-151.1. 
17/ R. Cessi, Storia della Republica di Venezia. l«k. Milano-

Messina 1944, 369«1» 
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felett. 
Általában az albániai városokat az ország termelőerő-

inek alacsony színvonala jellemezte, az ipar még rem vált el 
a mezőgazdaságtól, a csereforgalom még nagyon jelentéktelen 
Volt., bár: a mezőgazdaságban már megvolt a szükkörü speciali-zálódás. ; V 

Albániában a gabonatermelés és az állattenyésztés 
mellett más,yiszonylag magas mezőgazdasági kulturát igénylő 
ágazatok is kifejlődtek, mint például a szőlőtermelés, a ve-
teményeskerti gazdálkodás, a selyemhernyótenyésztés és a ten-
gerparton az olajfa termesztése, A mezőgazdasági kulturáról 
nehéz Ítéletet mondanunk, mert erről a kérdésről semilyen 
adatunk sem maradt fenn, kivéve az Illyrisch-Albanisehe for^ 
schungen-nek azt az adatát, hogy Albánia mezőgazdasági-esz-
közöket kapott. De a behozott mezőgazdasági észközök 'csak 
a tengerparton terjedtek el, ezzel szemben az ország belsejé-
ben a mezőgazdasági technika igen primitiv, elmaradt volt és 
ez minden különösebb változás nélkül igy maradt egészen a 20. 
századig, 

A feudális elnyomás.azt eredményeztej hogy az osztály-
harc kiéleződött az albán falvakban* Ennek visszhangját meg-
találhat juk a velencei levéltárak anyagában. V.V.. Makusev 
eseteket idéz arra vonatkozólag, hogy a magas pénzszolgálta-
tás miatt hogyan mentek tönkre a parasztok és távozták e'1 
telkükről. A feudális elnyomás elleni-legerősebb tiltakozást 
mutatják az 134>-ban Prizren vidékén és 1351-ben Ulqinban 
/Ulcinj/ lezajlott parasztfelkelések. 

A 15» századi albán társadalom szerkezetében tehát a 
feudális viszonyok játszották a főszerepet, de ezek nem egy-
formán fejlődtek ki az országban. Meg kell mondanunk, hogy 
a feudalizálódási folyamat Albániában lassabban haladt, mint 
a szomszéd országokban. Az ország gazdaságában továbbra is 
a közösségi földbirtoklás játszott jelentős szerepet« Ez kü-
lönösen a hegyvidéki körzetekre vonatkozik, ahol még erősek 
voltak a nemzetiségi rend maradványai .• Szélesebb körben ter-
jedt ki a feudalizmus a síkságon elterülő mezőgazdasági vi-
déken és a tengerparti körzetekben. A fölő birtoklási viszo-
nyokra némileg rányomta bélyegét Bizánc, majd Szerbi.a hosszú 
uralma Albánia területén és ez meggyorsította ,a feudalizáló-
áás folyamatát, 

I « 

Az albán feudális urak a 14. század végén és a 15, 
század elején nagy szerepet játszanak a Balkán-félsziget po-
litikai életében. Miután Dusán István állama felbomlott, a mai 

- Albánia területén egymástól független kis feudális fejedelem-
ségek keletkeztek, amelyek állandó viszálykodásban álltak egy-
mással. Ez megkönnyítette az idegen hóditóknak az ország el-
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foglalását, Ezeknek a feudális birtokoknak az'élén a Dukag-
3in, Topia, Balsha, Kasztrióta és más nemzetségek tagjai áll-
tak. 

Albánia északkeleti részén- feküdtek az egyik legré-
gibb és leghatalmasabb nemzetség, a Dukagjinok birtokai, 
14, század végén ez a nemzetség két ágra szakad» Az egyik 
ág bjrtoka Shkodcirtől /Szkodra, Scutari/ északra volt, hozzá-
juk tartozott Mirdita egy része is Volpianaval, mint központ-
tal. A Dukagjinok másik á ;a Leshtől északra és északkeletre 
Zadrimbán, Pukában, Selitében, Budában, Pangjában voit bir-
tokos. A központ Lesh városa volt, amelyet a velenceiek ké-
sőbb /1393-ban/ elfoglalta?:. Az ország e részében más, kisebb 
feudális urak birtokairól is tudunk, mint plt a 2ahari-birto-kokról./18/ Észak-Albánia legnagyobb feudális urai a Balshák 
voltak. A Balsha-nemzetségbeli urak a szomszédos hűbérurak 
földjeire is kiterjesztették hatalmukat. így a 14., század 
végén I. Balsha elfoglalta a Pelső-Zéta területét és behatolt 
a Dukagjinok birtokaira. Elfoglalta Kruját és Shkodert, az 
utóbbit pedig központjává tette./19/ Szkander bég idejében a 
Balshák elvesztették birtokaik nagy részét és csak egy lesh 
és Kruja között fekvő jelentéktelen birtokkel rendelkeztek* 

Közép-Albánia urai között a legnagyobb befolyással 
a Muzaki nemzetség birt. Ezeknek legjelentősebb birtokuk Mu~ 
zakiában feküdt*/20/ A Muzakik nemzetségfője az ,fEpirus desz-
potája" elmet viselte*/21/ 

A nemes családok közé tartozott a Topia család ic.ö A Topia nemnek' két ága volt: az északi Topiák és a déliek, 
akiket Araniti Komnenáknak hivtak. A Topia-nem birtokai dé-
len Durrestől /Durazzo/ Artáig, keleten pedig Krujáig és 
Ochridáig terjedtek, A Topiák déli ágából a legismertebb 
Araniti György, Szkander bég kortársa, aki egy ideig az utób-
bi szövetségese is voltr /ratini György tehetséges hadvezér hirében állott, akit Európában közismertté tett az Evrenosz 
bej által vezetett nagy török hadsereg felett 1433-ban ara-
tott győzelme 

A fejedelmek néha egyesültek a közös ellenség - a tö-
rök - visszaverésérey ezek a szövetségek azonban csak rövid ideig tartottam, AZ ország még nem jutott ki a nagymérvű feu-
dális széttagoltság állapotából, a feudális urak között ál-
landó viszály dult, arra viszont nem szánták rá magukat,, hogy 
a néptömegekre támaszkodjanak. Ez a magyarázata rainait, miért 
végződtek vére .-.éggel a törökellenes harcok és hogyan tudták 
az ottomán birodalom csapatai végeredményben elfojtani ezeket 

18/ A. Gegaj, L'Albanie et l'invasion turque au XV-e siècle0 
Paris 1937, 13*1a 

19/ no,I7.lv 
20/ K.Ho-of, Chroniques greco-rcmaines,inédites ou peu connues, 

Berlin,1873. 280.1,, 
21/ AoM. Szeliscsev, ivjLra, 6£>0?-„ 
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a mozgalmakat, A törökök és a velenceiek arra használták 
fel ezeket a belvisz%okat, hogy albán városokat, sőt egész 
területeket foglaljanak el. A 15. század elejére Shkodér, 
Ulqin, Lesh, Bar /Antivari/ és Durres városok Velence kezé-
be kerültek, 1417-ben pedig a törökök elfoglalták Vlorát 
/Valóna/./22/ 

A 15. század elejére közismertté válik a Kasztriéta 
család, amelyből Kasztriota György, azaz Szkander bég szár-
mazott « Kasztriota Gjon, György apja kezében volt a tenger-
part a Rodoni foktól egészen a Durréstől északra fekvő Dibrá-
ig/23/. Annakidején Gjon csak két falut örökölt: Signât és 
a Drina-menti Alsó-Gardit,/24/ hatalma azonban nemsokára a 
Felső- és Alsó-Dibra körzetére, Matira, sőt attól délre egé-
szen Tiranáig kiterjedt. A N.. Iorga által kiadott egyik do-
kumentumban Kasztriota Gjon magát "dominus partium Bosniae"-
nek nevezi. Ebből azt következtethetjük, hogy Gjon uralma a 
Shkodértől és Leshtől északkeletre fekvő területekre is ki-
terjedt, 

Kruja eredetileg nem a Kasztriota család birtoka 
volt, hanem a Topiáké és csak Gjon idejében került a Kasztri-
óták kezébe,/25/ A Kasztrióta-család, amely korábban kevéssé 
ismert és nem valami gazdag család volt, Gjon idejében Albá-
nia egyik legbefolyásosabb családjává vált. 

Felemelkedésüket az okozta, hogy birtokaik az ország 
központi részén feküdtek és ezen haladtak keresztül a Balkán-
félsziget többi országaiba vezető kereskedelmi utak. A Kaszt-
rióták élénk kereskedelmet folytattak az itáliai államokkal 
és Dubrovnikkai. Ezenkívül pedig szoros rokoni kapcsolatok 
fűzték őket Albánia legbefolyásosabb feudális családjaihoz* 
így például Kasztrióta Gjon ugy adta férjhez öt lányát,hogy 
rokonságba került az Araniti, Topia, Muzakl, Balsha-Shtreza 
és a montenegrói Csernojevics családokkal. - Ebből a családból 
született 1405-ben Kasztrióta György, Szkander bég, aki ké-
sőbb az albán népnek a török betörés elleni harca élére állt. 
György ifjúságáról csak bizonytalan és ellentmondó adatokkal 
rendelkezünk* Azt mindenesetre ,megállapítottnak vehetjük,hogy 
György résztvett a szultán hadjárataiban; ezt a velencei le-
véltárban őrzött okmányok tanúsítják. György kivételes adott-
ságai révén már k rán tehetséges hadvezérré vált. és még tö-
rök szolgálatban több győzelmes hadjáratot vezetett. 

22/ Uo. 66.1. 
23/ Uo. 67.1. 
24/ F. Noli, Geórgö Castrioti Scanderbeg, Boston 1947. 21* 1. 
25/ Uo. 10.1. 
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Albániát aliar cLoan támadták a török csapatok, rabol-
ták az országot és a lakosságot fegyveres erővel kényszeri-
tették arra, bogy a szultánnak adózzon. A rigómezei csata 
/1389/ után. Szerbia az ottomán birodalom uralma alá került« 
A törökök egyre gyakrabban intéztek támadásokat a Balkán-fél-
sziget népei ellen, 1423-ban Isza bég vezetése alatt Albániá-
ba törtek be és miután Kasztrióta Gjon és Areniti György ve-
reséget szenvedtek, Albánia II. Murád uralma alá került./26/ 

A harc azonban tovább folyt. Topia András 1432-es 
győzelme a többi feudális ur számára is jeladás volt a harc-
ra. Több nagy városban legyilkolták az ott állomásozó török 
helyőrsé goket, 

A feudális felső réteg azonban félt dttól, hogy a 
harcba bevonja a népet. Egyes feudális urak összefogtak ugyan 
a közös ellenség elleni harcra, de ezek a szövetségek rövid-
életüek és ingatagok volt,ok, mert hamarosan belviszály ütöt-
te fel a fejét közöttük. Az egymás elleni küzdelem során 
gyakran fordultak segítségért az erősebb szomszédhoz - a Ve-
lencei Köztársasághoz, Dubrovnikhoz és Szerbiához, do ez nem 
járt mindig sikerrel. így 1410-ben, amikor Kasztrióta Gjon 
kénytelen volt egyik fiát tuszul adni a törököknek, Velencé-
hez fordult segítségért, de elutasító választ kapott«,/27/ 
1417 őszén ujabb követséget menesztett Velencébe és felaján-
lotta, hogy Velence vazallusává lesz, odaígérte nekik a Me-
dua-hegyet /Leshtől északnyugatra/ és a Shkoder környékén fek-
vő Barbarossa falvát, de ismét süket fülekre talált„/28/ Ké-
sőbb, 1420-ban- kereskedelmi kapcsolatba lépett Dubrovnikkal, 
amit 1420 február 25-éről kelt oklevele tanusit,/29/ 

Velence albániai politikáját abban az időben az hatá-
rozta meg, hogy milyen viszonyban állt az ottomán birodalom-
mal. A törökökkel való kereskedelemben ugyanis erősen érde-
kelve voltak a velencei kereskedők. Természetese, hogy nem 
akarták támogatni az albán feudális urak törökellenes harca-
it, nehogy akadályok gördüljenek ezzel a törökökkel való ke-
reskedelem elé- Fisrészt viszont békében akartak élni az al-
bán néppel, nenogy az adriai partvidéken fekvő városaik ve-
szélybe kerüljenek. Ez a magyarázata annak, hogy 1438~ban 

26/ A.M. Szeliscsev id,m, 67.1. 
27/ V.V. Makusov, Történeti vizsgálódások az albániai szláv 

telepekkel kapcsolatban a középkorban. Zsurnal Minyisz-
tyersztva Narodnove Proszvescsenja, Szentpétervár 1871. 
5» sz. 61, 1. 

28/ Uo8 62ol* 
29/ Sz. N ovali ovi c, id,m» 793.1« 
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Kasztrióta Gjont és két fiát - Sztanisát és Györgyöt - a 
Velencei Köztársaság díszpolgárává avatta./30/ 

1443-ban uj .fejezet nyilik az albán nép függetlenségi 
harcának történetében, és ez a harc Kasztrióta György, azaz 
Szkander bég nevéhez fűződik. Az ő személyében az albán nép 
tapasztalt hadvezért nyert, aki ügyesen tudta vezetni a tö-
rök hóditók elleni felszabadító harcot. 

Gjónnak, Szkander bég apjának halála után a szultán 
fiának-, Györgynek adta át "timar" gyanánt apja földbirtoka-
it. Erről tudósit bennünket Asik pasa török kró'nikás./31/Ar-
ról, hogy György örökölte apja földjeit, más források is ta-
núskodnak, mint az osztrovicai Konsztantin Mihajlovics ,fEgy 
janicsár emlékezései" c. könyve és az olasz Giovanni Maria 
Angiolelo megjegyzése, aki résztvett II. Mohamed hadjáratá-
ban. /32/ 1443-ban Szkander bég megszökött a török hadsereg-
ből. Még ez évben résztvett csapatával abban a hadjáratban, 
amelyet a szultán az akkori idők egyik kiemelkedő hadvezére, 
Hunyadi János, Ulászló, Lengyelország és Magyarország kirá-
lya és Szerbia deszpotája, Brankovics György vezetése alatt 
álló egyesült szláv és magyar serege ellen indított. Szkander 
bég unokaöccsével, Hamzával és háromszáz albán lovassal Mis-
nél a november 22-i döntő csata idején elhagyta a török tá-
bort. Ebben az ütközetben a török csapatok súlyos vereséget' 
szenvedtek./33/ 

1443 november 28-án Szkander bég megérkezett Krujába 
és felvonta az erődre a Kasztrióták kétfejű fekete sassal 
diszitett vörös zászlaját, amely később albán nemzeti lobogó 
lett. 

30/ Illyrisch-Albanische:Forschungen. I.k. 141, 1. 
31/ Lásd: Buletin i Institut te Shkencavet, 1951. 3-4 sz. 

160.1. Buda más török krónikásra is hivatkozik: Szaad-ed-
Dinre és Szollak Zadere, akik megerősítik az Asik pasa 
által képviselt hivatalos Hagyományt. 

32/ Lásd: Uo. 161.1. Ezek á tények megcáfolják Barlettinek 
és más életrajzíróknak azt az állítását /többek között 
Schlosser "Egyetemes történetének" állítását, .amelyet 
Marx "Kronológiai jegyzeteiben" emlit/, hogy Szkander 
bég Krujába való visszatérése érdekében megölte a reisz-
effendit, de előbb erőszakkal arra kényszeritette, hogy 
Kruja birtokáról egy fermánt állítson ki számára. 

33/ M. Barletius, Des aller streitbarsten und teuersten 
•Pürsten und Herrn, Herrn Georgen Castrioten, genannt 
Sconderbeg usw. Prankfurt a/M. 1561. 41. 1. 
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Szkander bég látta, hogy az albán feudális urak szét-
aprózott csapataival lehetetlen megfelelő ellenállást kifej-
teni a hóditókkal szemben, nen szólva arról, hogy ezek is 
állandó viszályban álltak egymással. Ezért hozzáfogott az 
ország erőinek összefogásához. Az 1444-ben Leshben tartott 
gyűlésen katonai szövetséget hozott létre,/34/ Az összejöve-
telen résztvettek Albánia legbefolyásosabb családjainak kép-
viselői, mint Dukagjin Pál és Miklós, Zahari Lek, Spani Pé-
ter, Dusmani Lek, Balsha-Shtreza Gí^örgy, Topia András és 
Tanush, Araniti György, Muzaki Korona Tódor, stb,, valamint 
Zèta ura, Csernojevics István is fiaival együtt. Szkander 
bég Velencét is felkérte a szövetségben való részvételre, de 
a szenátus várakozó álláspontra helyezkedett és csak megfi-
gyelőit küld.te el, A megbeszélésen leszögezték az albán fe-
jedelmek ligájának megalakítását, és Szkander béget válasz-
tották meg a Liga csapatainak fővezérévé./35/ A Liga minden 
tagja kötelezettséget vállalt, hogy résztvegyen a hadművele-
tekben és pénzbeli hozzájárulást fizet a Liga alapjába, A 
katonai és a pénzbeli hozzájárulás mérvét a résztvevők ma-
guk állapították meg. Mint Barletti irja, a fejedelmek éven-
te kb. 200.000 aranydukátot fizettek be a Liga alapjába,/36/ 

Amikor Szkander bég visszatért Leshből, erélyesen 
hozzáfogott a törökök elleni harcra való felkészüléshez. Ha-
talma ekkor már Albánia északi részének jelentős területeire 
terjedt ki. Nagy sikert jelentett, hogy Szkander bég egyik 
legtehetségesebb vezére, Golemi Mózes /akit csapatainak ál-
lomáshelyéről, a határmonti hegyi körzetben fekvő Dibráról 
gyakran Dibra Mózesnek is neveznek/ csapataival elfoglalta 
Szvetigrádot. Szvetigrád volt Kasztrióta Gjon hagyatékából 
az utolsó vár, amely még a törökök kezében volt, 

Szkander bég teljes energiával erősítette az orszá-
got és erős hadsereget szervezett. Ujabb erődítéseket emel-
tetett Krujában. Rögtön ezután tervet dolgozott KÍ arra, 
hogy hol építsen uj várakat és hogyan tökéletesítse a régie-
ket Albánia többi részében. A várak hálózata később nagyban 
elősegítette a törökök elleni hadmüveletek sikerét, Az or-
szág különböző részeiben lévő várak elaprózták az ellenfél 
erejét, amely igy kénytelen volt ezek köré jelentős létszá-
mú csapatokat összevonni és ezzel meggyengítette főseregét. 
Ebben az időszakban' jött létre az albán hadsereg gerince, 
melynek létszáma 12-15.000 fő között ingadozott./37/ A sereg 

34/ Uo. 41.1. Lesh albán város akkor velencei birtok volt«. 
55/ Uo. 
36/ Uo. 
37/ Uo. 41, 43.1. 
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zöme gyorsmozgású kö:uayülovasságból állt, melynek egynegyede 
a szövetséges fejedelmek csapataiból került ki. A krujai fia-
talok alkották Szkander bég személyi gárdáját, amely a sereg 
logfegyelmezettebb és legkiképzettebb része volt. A jobbágy-
parasztokból kikerült harcosok mellett az ország szabad la-
kosságából 'is sokan léptek be a hadseregbe. 

Az albán hadsereg ereje főként abban állt, hogy a 
török hordák elleni harcban az ország lakosságára támaszko-
dott. A nép hősiesen és önfeláldozóan védte hazája független-
ségét legkegyetlenebb és legerősebb ellensége, a török hódí-
tók ellen. A nép támogatása volt az, amely a hadsereg számos 
győzelmét biztosította és a mozgalomnak ? népi '-felszabadító 
jelleget adott. A háború népi jellege már a harc első hónapj 
iban megmutatkozott, Az albán hadsereget a nép támogatása és 
segítsége segítette győzelemre. A hódítók ellen nemcsak a 
hadsereg szállott síkra, hanem a nép is. Szkander bég rögtön 
Albániába való visszatérése után el tudta indítani a hadmüve-
leteket a törökök ellen, mert "az egyszerű nép óráról-órára 
özönlött seregébe, úgyhogy néhány hét alatt létazáma 12*000-
re nőtt"./38/ Az albán nép harca felszabadító harc, a harc 
célja Albánia függetlenségének kivívása pedig az egész nép 
ügye volt. Az albán hadsereg ereje abban is rejlett, hogy a 
katonák előtt lebegő cél nem rablás és idegen területek el-
foglalása, hanem hazájuk szabadságának és függetlenségének 
kivívása volt« Az albán hadsereg ezért tünt ki magas harci 
szellemével és így a kis Albánia olyan erős ellenféllel szem 
ben diadalmaskodott, mint az akkori ottomán birodalom. 

Az albár népnek hősi harcában nagy segítséget nyúj-
tottak az ország természeti adottságai. Az albán csapatok 
rendszerint akkor törtek rá a törökökre, amikor azok valami-
lyen szorosban vonultak, nem tudtak visszafordulni és igy te 
hetetlenek voltak.a meglepetésszerűen rájuk támadó mozgékony 
kis albán csapatokkal szemben, A hegyi terepen a török had-
sereg nem tudta egyik fő előnyét - tömegeit - érvényesíteni. 

A háború népi jellege határozta meg Szkander bég tak 
tikáját. Szkander bég hadműveleteiben mindig számításba vet-
te az ország különböző részein'megszervezett erős parasztosa 
patok támogatásátrr Ezek a csapatok már a döntő.ütközet előtt 
rajtaütöttek a törökön és igy meggyengítették őket. 

Az albánok már 1444 juniusában kénytelenek'voltak 
harcra kelni a törökök ellen. Ekkor Ali pasa 25.000 főnyi 
sereg élén tört be az ország földjére. A csata az Alsó-Lib-
ránál zajlott le és az albánok teljes győzelmével végződött. 
Hétezer török maradt a csatatéren és ötszázan estek fogság-
ba. Az albánok vesztesége ezzel szemben elesettekben 1.680 

38/ Ho- 41cl 
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és sebésültekben kétezer fő volt./39/ Ez volt az albánok el-
ső győzelme a szultán seregei felett és lehet, hogy ennek 
a hire késztette a törököket arra, hogy békét kössenek Szer-
biával és Magyarországgal /1444 julius/, amelyekkel akkor ép-
pen hadban álltak. Ulászló magyar király hamarosan azzal az 
ajánlattal fordult Szkander béghez, hogy közösen szálljanak 
szembe a törökkel, Szkander bég azonban még nem szánta rá 
magát, hogy országa határain tul viseljen hadat, mert hely-
zete ekkor még nem volt elég szilárd, 

A dibrai vereség nem vette el a törökök kedvét attól, 
hogy Albániát meghódítsákf 1445-46-os hadjárataik azonban 
mind kudarccal végződtek. Feriz bej, az 144-5. évi hadjárat 
vezére elesett az ütközetben, a helyére lépő Musztafa pasa 
pedig fogaágba esett. A török sereget szétzúzták. Az 144-7-i 
hadjáratot pedig a janicsárok drinápolyi felkelése is akadá-
lyozta. 

Az Albán Liga megerősödése aggodalmat váltott ki Ve-
lencében. A velenceiek ugy látták, hogy a Liga veszélyt je-
lenthet az albán tengerparton fekvő birtokaikra. Mint Marx' 
megjegyezte, "a magyarok, a szerb király és az albán Iszkan-
der bej /Szkander bég - A szerző megj./ hatalmának megerősö-
dése szálka volt a velenceiek szemében !M/40/ Ettől kezdve a 
velenceiek mindent elkövettek, hogy felbomlasszák a Ligát, és 
erre használták fel azután a Liga egyes tagjainak önállósági 
törekvéseit, A velencei szenátus követei ugyanakkor tárgyalá-
sokat folytattak a törökkel, hogy az ottomán birodalom ugyan-
akkor tárgyalásokat folytattak a törökkel, hogy az ottomán 
birodalom több délalbániai várost engedjen^át a Velencei Köz-
társaságnak /Vlorát, Janinát és Gjinokastret/ Argyrokastron/. 
/41/ A velenceiek szították a Dukagjinok és Zahari Lek kö-
zötti viszályt is Ennek az lett az eredménye, hogy a Buka-
gjinck hívei"megölték Zahari Leket és a velenceiek megszáll-
ták Zahari várát, Danjótf 

Szkander bég jól látta, milyen veszéllyel fenyegeti 
Albánia függetlenségét Velence tengerparti uralma, ezért a 
két arcvonalon folytatott harc nehézségei ellenére még'1447-
ben Velence ellen is megindította a harcot. A hadmüveletek 
megindítása előtt azonban megnyerte a Liga legtöbb tagjának 
és Brankovics Gyöi'gy szerbiai deszpotának a támogatásáét «Ezen-
kívül kihasználta az Apennin-fé1sziget hegemóniájáért az itá-
liai városok között folyó harcokat és megnyerte I. Alfonz 
nápolyi király pártfogását. I. Alfonz 1447 októberében Al-

bániába küldte megbízottját, Bernardo Lopezt./42/ Velence ép-

59/ V,V, Makusev, Történeti vizsgálódások az albániai szlá-
vckkal kapcsolatban a középkorban. 85,1? 

40/ Marx-Engels Archívum, VI„k. 200, 1. oroszulc 41/ F. Noli, id.IL, 39fi. 
42/ A. Gegaj, id.m. 56*1. 
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pen nehéz helyzetben volt, mert ebben az időben Lombardiában 
hadakozott, A Szkander bég vezetése alatt álló albán hadsereg 
hadműveletei sikeresen bontakoztak ki, Danjo városát a Liga 
birtokánalt nyilvánít ott ák és döntő csapást készítettek elő Ve-
lencének az albán tengerparton fekvő birtokai ellen, Velence 
Durres elvesztésétől félve 144? év végén illetve 1448 elején 
Shkoder grófjának közvetítésével békét ajánlott Szkander bég-
nek azzal a feltétellel, hogy Albánia elismeri Velence tenger-
parti birtokait,/43/ Szkander bég elutasította a velencei sze-
nátus javaslatát és felkészült Shkoder várának elfoglalására* 
Mielőtt azonban körülzárhatta volna a várost, a velencei hely-
őrség erősítést kapott. Ugyanakkor a velencei szenátus évi 
száz dukát vérdijat tűzött ki Szkander bég fejére /44/ és kö-
vetséget küldött Törökországba, hogy a szultánt rávegye az Al-
bánia elleni támadásra. 

A Drinápolyban járt követség elérte célját, nagy tö-
rök hadat indított ale útnak Albánia felé, amely 1448-ban átlép-
te az ország határát. A sereget maga Murád szultán vezette, 
aki "véglegesen el akarta intézni az albán ügyeket és igy sze-
mélyesen indult h dba,V^3/Szkander bég tudta, milyen veszélyt 
jelent a kétfrontos hadviselés erősebb ellenfelekkel szemben, 
ennek ellenére azonban elhatározta, hogy folytatja a hadmüvele-
teket, Azt tervezte, hogy egyenként őrli fel ellenfeleit és a 
velencei hadra.meri a főcsapást. Csapatainak egy részét Danjó-
ban hagyta, főerőivel Shkoder ellen indult és 1448 julius 23-
án a Drina partján tönkreverte a Danilo Jurisic vezetése alatt 
álló velencei sereget,/46/ Az albán hadak folytatták támadó 
hadműveleteiket és ugyanez év augusztusában súlyos vereséget 
mértek Oraniknál a török csapatokra./47/ A szultán, aki ekkor 
Kruja alatt állt, kénytelen volt elvonulni a város alól, 

Meg kell állapítanunk, hogy az albán hadsereg első győ-
zelmei közvetlen segítséget nyújtottál?: a magyaroknak, Marx 
megjegyezte, hogy ezekben az években./1446-1448/ "Murád nem 
tudott seregeivel rátörni Magyarországra, mert az a veszély 
fenyegette volna, hogy Szkander bég oldalba támadja"./48/ így 

43/"V,V. Makusev, Történeti vizsgálódások az albániai szlá-
vokkal kapcsolatban a középkorban. 86,1. 
44/ S. Ljubic, Istine o odnosajih ízmedju juznoga slavenstva 

i Mletacka republike. IX.k, Zagreb 1890. 268*1. 
45/ S.Uzuncarsili, Osmanli tarihi, II,k, Ankara 1947. 62*1, 
46/ V.V, Makusev, Történeti vizsgálódások az albániai szlá-

vokkal kapcsolatban a középkorban. 86,1, 
47/ F. Noli, id,.m, 40,!.. 
48/ Marx-Engels Archívum, Vl.k. 203.1, oroszul.. 
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"tehát az albán nép Szkander bég vezette felszabadító harca 
nemzetközi jelentőségűvé lett. Lekötötte a török csapatokat 
és megakadályozta okot abban, hogy észak felé Magyarország, 
nyugat felé pedig Itália ellen forduljanak. 

Seregük veresége arra késztette a velencei szenátust, 
hogy újból béketárgyalásokba bocsátkozzék. Ennek eredménye-
képpen 1448 október 4-én aláírták a békeszerződést, A Lesh 
közelében folytatott tárgyalásokon albán részről Szkander 
bég, Dukagjin Miklós, Pelino György és Lesh püspöke, Velence 
részéről pedig Andrea V.;-nier és Shkoder grófja, Paolo Lo-
redano kapitány vettek részt. Velence felbontotta a szultán-
nal kötött szerződést, abbahagyta az Albánia ellen irányuló 
hadműveleteket és arra kötelezte magát, hogy évente 1,400 du-
kátot fizet Szkander bégnek /akinek ezt a pénzt a török elle-
ni közös harcra kell felhasználnia/; abban az esetben pedig, 
ha Szkander bég elvesztené területeit, ugy menedékjogot nyer 
a Vt-Vncei Köztársaságban,/49/ Danjo pedig Velence kezében 
maraa. 

Ebben az időben fejeződtek be Szkander bégnek azok a 
még 1447 tavaszán kezdet-e tárgyalásai is, amelyeket Hunyadi 
János magyar hadvezérrel és Araniti Györggyel folytat ott.sMeg-egyezés jött létre a török elleni harcra vonatkozóan,, Az ere-
deti terv az volt, hogy két oldalról veszik tűz alá a szul-
tán seregét: Hunyadi Szerbia felől és Szkander bég Albánia 
felől. II. Murád azonban Kruja alóli elvonulása után Dríná-
polybí ment ée> innen közvetlenül Hunyadi ellen vonult0 líunya-di az albánok segítségére számitva Rigómező felé tartott. 
Szerbia deszpotája, Brankovics György azonban, aki ekkor a 
szultán szövetségese volt, nem engedte területén keresztülvo-
nulni Szkander bég és Araniti hadait, hanem megszállta az 
albán határon lévő szorosokat. Hunyadi János csapatait a tö-
rökök 1448 október 17-én a rigómezei ütközetben leverték, őt 
magát pedig Brankovics fogságba ejtette./50/ 

A magyarok rigómezei veresége megnehezítette Albánia 
helyzetét. Egy ujabb török hadjárat veszélye fenyegetett,köz-
ben pedig a nemzetközi helyzet Albánia szempontjából kedve-
zőt lenül "alakult. A Velencével kötött béke nem volt szilárd. 
Velence csak arra várt, hogy Albánia meggyengüljön és egyál-
talában nem igyekezett segítséget nyújtani számára az ottomán 
birodalom ellen, mert szoros kereskedelmi kapcsolatokat akart 
kötni a törökökkel. Hunyadi János, Szkander bég egyik leghübto 
szövetségese a törökök elleni harcban, Szerbiában fogságban 
volt. A Nápolyi. Királyság és Dubrovnik segítsége nindössze 
abban állt, hogy időnként pénzbeli .támogatást küldtek 0 

49/ S.Ljublc, ici, m. 282-285.1. 
50/ P., Pall, Les relations entre la Hongrie et Scanderbeg, 

Revue Historique de Sud-Est Européen, Paris 1933eIV-VI,ITU* 
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A magyar vereség utáni időszak különösen súlyos volt, 
mert 1449-től kezdve a törökök erőteljes kísérleteket tettek 
az albán nép ellenállásának riegbö rééére. A kimerítő háborúk 
és a török határmenti csapatok évenként megismétlő"ő betöré-
sei elpusztították az országot. Majdnem az egész ±elnőtt férfi-
lakosság a hadseregben volt. De még azok is, akik közvetlenül 
nem vettek részt a hadműveletekben, kénytelenek voltak /mint 
Barletti szóképe mondja/"egyik kezükkel a földet művelni, a 
másikban pedig a kardót szorongatni."/5V 

Szkander bég parancsára a völgylakók falvaikból a he-
gyekbe mentek, ahol a hozzáférhetetlen várak biztos védelmet 
nyújtottak számukra. Szkander bég mindenhová elküldte hü em-
bereit és rájuk bizta, hogy szervezzék meg a várak védelmét,, 
A helyőrségeket megerősítették, ostrom esetére kellő viz- és 
élelmiszertartalékot' tároltak. A hadsereg uj felszerelést és 
fegyvereket kapott, 

1449 tavaszán a török seregek átlépték Albánia hatá-
rát. Az ujabb hadjáratot II. Murád szultán vezette, Szkander 
bég Krujában helyőrséget hagyott, egyik hívével, Uránnál az 
élén, ő maga pedig egy csapattal Dibra felé vonult„/52/ A tö-
rökök megkezdték Szvetigrád ostromát, és árulás következtében 
majdnem háromhónapos ostrom után bevették a várat. A hadműve-
letek erősen kifárasztották a török erőket, úgyhogy.a szultán 
röviddel Szvetigrád elfoglalása után visszatért Drinápolyba 
ós a várban nagy janicsár csapatot hagyott hátra. 

Szkander bég megpróbálta visszafoglalni Szvetigrádot, 
de sikertelenül/53/, mert nem volt tüzétsége, A Szvetigrádért 
folyó harcban súlyosan megsebesült Szkander bég /53/ egyik 
küzdőtársa, egyik legjobb hadvezére, Dibra Mózes, 1450 elején 
a törökök/elfoglalták Berato.t, Az albán feudális u r a k között 
a kudarcok láttára fejveszettség lett úrrá, egyesek árulóvá 
váltak. A Liga sok tagja cserben hagyta Szkander béget. Jel-
lemző, hogy a Ligából éppen a feudális nagyurak váltak ki5 a Dukagjinok, Ar anitik, akiknek nagy földbirtokaik és sok job-
bágyuk volt. A feudális urak szerettek volna véget vetni a há-
borúnak, mert ez nekik sok veszteséget okozott - a parasztok 
már évek óta hadban voltak es igy nem fizettek földbért0 

Velence külsőleg megtartotta semlegességét, sőt bará-
ti érzelmeiről biztosította Szkander béget, de titokban to-
vábbra is támogatta a törököket élelmiszerszállitmányokkal«, 
1450 tavaszán- az albánok helyzete még-rosszabbá vált, a törö-
kök újra ostrom alá vették a fővárost, Kruját. Május 14-én a 
vár alatt II. Murád szultán vezetésével egy ostromló sereg 
jelent meg. Amint a kortársak írják, az ellenség tíz súlyos 

51/ M. Barletius, id.m. 41.1. 
52/ Uo. 98.1. 
53/ Uo. 141-142.1. 
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lövedékeket kilövő, hataInas ágyú torkát irányították a vá-
rosra./5V A város ostroma nagy nehézséggel járt, mivel "Kra-
ja, Epirusz legnagyobb városa meredek lejtőkkel körülvett ma-
gas hegyen épült, ahová nem vezettek utak. A várost a termé-
szet minden adottsága védte és semilyen hadimésterkedéssel 
sem lehetett bevenni, hac.sak az éhség nem kényszeritette or-
r a , " ^ / 

Murád először megadásra .szólította fel a várost,majd 
nepróbálta megvesztegetni védőit; Mikor ez sem sikerült, hozzá-
kezdett a hosszas ostromhoz. Uran, az albán hadvezér, a krujai 
helyőrség parancsnoka, a főváros védelmére az összes fegyver-
forgatásra képes lakost mozgósította. Az erős tüzérségi tüz 
'lerombolta az erődítményfalak egy részét. De a Mohamed /II, 
Murád fia/ vezetésével a réseken betörni akaró törököket a 
védők visszaverték. Ugyanakkor az ellenséget Szkander bég csa-
patai támadták hátba. Ezek a csapatok meglepetésszerűen eresz-
kedtek alá a Kruját körülvevő hegyekből, A város védőinek ki-
tartása és bátorsága, az albán lovasság állandó éjtszakai raj-
taütései visszavonulásra kényszeritették a török sereget® 
14-50 novemberében II. Murád kiadta, a parancsot az ostrom be-
szüntetésére és visszavonult Drinápolyba, ahol nemsokára meg 
is halt. Egy névtelen török krónikás igy Írja le II. Murád 
Kruja elleni hadjáratát: "853-ban Murád szultán újból kezébe 
vette az albánok elleni hadjáratot, ágyukkal övezte körül 
Akcse Hisszart /Kruját/ és temetővé változtatta azt. A szul-
tán abban reménykedett, hogy a város megadja magát. De azok 
nem adták meg magukat és közeledett a tél, A bejek ekkor igy 
szóltak: "Támadni szeretnénk". Azt mondta erre Murád szultán: 
"Ha én most támadok, akkor sokan esnek el. Ötven ilyen várért 
sem adom én egyetlen katonámat." Igy hát otthagyta a várat és 
elvezette a hadsereget,"/56/ Magától értetődik, hogy az ost-
romot Murád nem azért szüntette be, mintha egyszerre sajnál-
ni kezdte volna a török katonákét, hÍ£Z3n már "eddig is sok 
ezret vesztett belőlük Albániában. A- török hadsereg vissza-
vonulásának az volt az oka, hogy a lakosok önfeláldozóan vé-
delmezték Kruját és nem akartak török rabságba kerülni, to-
vábbá, hogy Szkander bég katonái nagy hősiességet tanúsítot-
tak, Ehhez még az is hozzájárult, hoçy a szultán hirt kapott 
Hunyadi János készülődéseiről, aki közben kiszabadult a fog-
ságból és ismét hadai élére állt,, 

* 

A törökök második hadjárata, akárcsak az első, kudarc-
cal vágzodött. Albánia ezúttal is feltartóztatta a török hor-
dák támadását, a lakosság helyzete azonban igen súlyos volt. 
Az ország romokban hevert: az ellenség elpusztította a városo-
kat és a falvakat, letiporta a földeket és felélte vagy elhaj-
totta a marhákat, A török útját mindenütt füstölgő üszök je-

v lezte. A Liga képtelen volt pénzt adni az ország elpusztított 
gazdaságának helyreállítására, A tagok egy része kilépett a 

5VLásd: P. Noli, idfm. 26,1, 
55/M. Barletiuc , icl.m. 1J.1, 
56/Lásd: E. Noli, id.xa. Függelék, 153-154,1, 
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gigából, amely egyrészt azért bomlott fel, mert az albán fe-
jedelmeknek nem tetszett Szkander bég hatalmának növekedése 
és féltették feudális önállóságukat. Leginkább persze a népi 
mozgalom fokozódásától rettegtek, mert a függetlenségéért 
harcra kelt nép jobban megrémítette őket, mint a törökök. Az-
zal, hogy abbahagyták a török elleni harcot, osztályérdekeik-
ért a nép érdekeit .árulták el. Szkander bég kénytelen volt az 
.ország, határán kivül' keresni segitséget, ezért I. Alfonz ná-
polyi királyhoz fordu.lt, 

14-51 márciusában albán követség indult Nápolyba. A 
követség tagjai István, Kruja püspöke és Niccolò Borguzzi 
dominikánus barát voltak. A szerződést március 26-án, Gaetá-
ban kötötték meg, ebben I. Alfonz megígérteA hogy mindaddig segitséget nyújt az albánoknak, m-ig a törököt országukból 
teljesen ki nem űzik. Az albánok Pi'dig megfogadták, hogy az 
ország felszabadítása után hűbéri fogadalmat tesznek Alfonz-
nak ós adót fizetnek neki./57/ Alf$nz megerősítette Kruja 
kiváltságait, A szerződés értelmében ettől kezdve nápolyi al-
király székel Albániában./58/ 

Meg kell állapítanunk, hogy a szerződésből az albán 
parasztság számára számos, lényeges előny származott, az al-
bánok megnyerték az Appenln-félsziget egyik legbefolyásosabb 
uralkodójának támogatásátAlbánia pedig gyakorlatilag füg-
getlen maradt. A kikötés szerint a nápolyi királytól való 
hűbéri függés -csak Albánia felszabadulásától kezdve számí-
tott. Albánia mind kül-,.mind belpolitikai téren megőrizte 
függetlenségét. Az idegen csapatok létszáma Albániában jelen-
téktelen volt. Igy például Kruja nápolyi királyság helyőrsé-
ge Ramon d1Ortafa alkirály parancsnoksága alatt mindössze 
száz főt tett ki,/59/ Amint a nápolyi levéltári anyagból lát-
hatjuk, Nápoly évente I.5OO dukát pénzbeli segitséget nyúj-
tott Albániának./60/ A Nápolyi^Királyság, mint Velence ve-
télytársa, Szkander bég szövetségese volt minden Velence el-
len irányuló vállalkozásban is. A szerződés megkötése tehát 
Szkander bég nagy diplomáciai sikere volt, Szkander bég tehát 
hasznot tudott húzni a Velence és.Nápoly közti versengésből 
és külső segitséget kapott egy olyan.időpontban, amikor Al-
bánia erőforrásai kimerülték. A szerződés megkötése előse-
gítette a Törökország - Albánia legfőbb és legveszélyesebb 
ellensége - elleni szövetség létrehozását, 

57/ Uo. 49.I, 
58/ Uo. Függelék, 119. 1., Az Alfonz és Szkander bég között 

létrejött szerződés után Velence nem tartotta be többé 
az albánokkal kötött szerződést és nem teljesítette 
szerződés szerinti pénzügyi kötelezettségeit./Uo* 88,1,/ 

59/ A. Gegaj, id.m, 89-1. '' 
60/ F. Noli, id.m, 4-9,1. 
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1451-ben II. Murád halála után fia, II. Mohaned. lé-
pett az ottonàri biralon trónjára, -II. Mohamed idején megélén-
kült a. feudális-katonai rabló tür'.'k állam hóditó politikája 
Európa és különösen a Balkán-felsziget irányában, Mohamed 
szultán uralkodása első napjaitól kezdve csapást készült mér-
ni Bizáncra. 

Az Albánia elleni török táradás egyidőre elmaradt, 
ley a török elleni albánharcok első időszaka véget ért« 

Az albán és a többi balkán-félszigeti nép hősi harca 
a török hóditók ellen élő cáfolat egyeseknek arra az állítá-
sára, hogy az európai hadak 1444, évi várnai és 1448, évi ri-
gómezei veresége után a Balkan népei megszüntették az aktiv 
ellenállást a török előnyomulással szemben és hegy a törökök 
háborítatlanul járhattak-kelhettek a félszigeten és igy felké-
szülhettek Konstantinápoly.elfoglalására. A tények az ellen-
kezőjét tanúsítják. A török elleni harc - többek között Albá-
niában is -tovább folyt* Bár a törököket már 1452 őszén a 
Konstantinápoly elfoglalására való készülődés kötötte le és 
főerőikot a tengerszoroshoz vonták össze, 1453 elején mégis 
elég jelentős török erők álltak az albán határokon Ibrahim 
bej vezérlete alatt. Bár ezek nem indítottak hadműveleteket, 
igy is állandó fenyegető veszélyt jelentettek Albánia számára. 
Szkander bég lovassága nem várta meg, amig a törökök betörnek, 
hanem 1453 április 21-én rájuk tört és annak ellenére, hogy 
Ibrahim bej előre értesült a készülő támadásról és. fel is ké-
szült rá, az albánok mégis győzelmét arattak,/61/ 

. Konstantinápoly bevétele /1453 május 29/ gyökeresen 
megváltoztatta a nemzetközi helyzetet és nagyon megnehezítet-
te a harcoló Albánia helyzetét. Konstantinápoly eleste első- . 
sorban azt jeléntette, hogy fokozódni fog a törökök nyomása, 
hiszen most hadaik legnagyobb része felszabadult. Konstanti-
nápoly elfoglalásával a"törökök nemcsak nagy katonai előnyök-
re tettek szert azzal,' hogy fontos hidfot szereztek az Európa 
elleni támadásra, hanem számos kereskedelmi előny birtokába 
jutottak. Kezükbe kerültek a Földközi tengert s Fekete ten-
ger medencéjével és Kelettel összekötő rendkívül fontos keres-
kedelmi utak, ami érzékenyen érintette az itáliai államok és 
elsősorban a Velencei Köztársaság érdekeit. A fenyegető ve-
szély láttán Európa megkísérelte, hogy minél szélesebb fron-
tot hozzon létre a törökök visszaverésére. Az Appenin-félszi-
geten uralkodó helyzet azonban nem segítette elő egy tőreik el-
leni szövetség létrehozását. Az olasz államok az egymás elle-
ni harccal voltak elfoglalva: Velence Milánóval harcolt, Ná-
poly pedig Genovával és Fizenzével« 

Itáliában elterjedt az a hír, hogy Mohamed Róma elle-
ni hadjáratra készül, utja tehát Albánián vezet keresztül. 

61/ A. Gegaj, id,m„ 100ol, 
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Ezért Velence és Nápoly intézkedéseket tettek az adriai ten-
gerparton fekvő birtokaik védelmére. A velencei szenátus uta-
sította shkoderi és ulqini képviselőit, hogy ménjénél". Durres-
ba és mérnökök segítségével meijenek uj védelmi berendezé-
seket./62/ A velencei kereskedők azonban a Bizánci Birodalom 
bukását követő első években még a fenyegető közvetlen veszély 
ellenére is inkább békés kapcsolatokat akartak fenntartani 
a törökökkel - már amennyire ez lehetséges volt - és nem akar-
tak fegyveres összeütközésbe bocsátkozni, ugy hogy 1454—ben 
Velence előnyös kereskedelmi szerződést kötött Törökország-
gal. 

Szkander bég jól látta az ottomán birodalom felől fe-
nyegető nagy veszedelmet, ezért seéleskörü szövetséget akart 
szervesni. Röviddel Konstantinápoly eleste után Rómába és 
Nápolyba utazott,, hogy megállapodásra jusson a pápával és I. 
Alfonzzal, hogy ezek támogassák az u,n, " berati hadjáratot". 
Ez a hadjárat azt célozta, hogy a törököket kiűzzék a Gji-
nokastré /Argyrocastron/ - Vlora körzetből./63/ A Nápolyi 
Királyságnak fontosabb érdeke fűződött az Albániával való 
szövetséghez, mint Velencének, mert Albánia elfoglalása nem-
csak kereskedelmi érdekeire mért volna csapást, hanem azt a 
veszélyt rejtette volna magában, hogy a törökök közvetlenül 
az "ország határához nyomulnak előre. Szkander bég egyidejű-
leg Dubrovnikkai, Magyarországgal és Szerbiával is létesített 
kapcsolatokat és segítségüket kérte a török elleni hadjárat-
ra. Szkander bég felhívásai azonban nem váltottak 'ki különös 
lelkesedést a szomszéd államokban. "A keresztény királyok és 
fejedelmek - irj.a Sangundino velencei diplomata I. Alfonz-
nak - szunnyadoznak és egymásra tekintgetnek."/64/ 

1455 tavaszán Ramon d'Ortafa parancsnoksága alatt 
kétezer főnyi nápolyi katonaság és ostromtüzérsó g érkezett 
Albániába azzal a megbízással, hogy csatlakozzék "Albánia 
ura" cs'ipataihoz./65/ Az albán hadser«*;, felhasználva az 
alkalmat, hogy a szultán Szerbiában harcol, a Berat körzeté-
ben levő török cs-patok ellen indult. 1455 júliusában körül 
kerítették Beratet. A török azonban erősítést kapottsEvrenosz 
bej negyvenezer főnyi lovassal jött segítsegüJa»<, Szkander 
bég egy kisebb csapattal éppen egy másik városoan tartózko-
dott és Berat ostromát a fiatal albán hadvezér, Topia Muzaki 

62/ V.V» Makusev. Történeti vizsgálódások az albániai szlá-
vokkal kapcsolatban a középkorban, 95.1» 

63/ V.V. Makusev, A délszlávok és a szomszédos népek történe-
ti emlékei. II. rész Varsó 1874. 148,1. 

64/ Uo. 1. rész 223.1. 
65/ V.V. Makusev id.m, 95.1. 



- 115 -

vezette. 1455 julius 26-ón az albán csapatok vereséget szen-
vedtek, az ostruì6 sereg fele Topia Muzakival együtt elesett 
a harcmezőn./66/ a kis csapata élén Berat alá érkező Szkan-
der bég már nem tudott a helyzeten'változtatni, mert a kato-
nai fölény a törökök oldalán volt. Szkander bég a sereg rom-
jaival kénytelen volt Leshbe visszahúzódni. 

A berati katasztrófa Albánia számára súlyos követ-
kezményekkel járt, A Liga tagjai Közül sok feudális ur ismét 
elárulta az ügyet ós átállt a velenceiek, illetve a törökök 
oldalára, A velenceiekhez csatlakozott Araniti György és 
Csernojevics István, a törökökhöz Dukagjin Miklós és Pál,sőt 
Szkander bég egyik legjobb vezére, Dibra Golemi Mózes is. 

Az albánok 1455. évi akciója ugyan kudarcot vallott, 
de abban az időben, amikor olyan általános volt a töröktől 

( való félelem, elszántságuk és kitartásuk mindazok számára 
Jelkositő például szolgált, akik tovább harcoltak. 

Szkander bég az ellenség visszaverésére ujabb erőket 
pyüjtött az országban. Néhány európai állam is küldött kato-
nai segitséget, igy I. Alfonz nápolyi király 1456 januárjá-
ban Rinaldo del Duce és Jehan de Soto vezetésével két ujabb fyálogoscsapatot irányított Albániába, Más országokból, is rkeztek csapatok, pl. Fülöp burgundiai hercegtől is. Ez a 
segítség azonban inkább jelképes volt, mert a külföldi csa-
patok kislétszámuak voltak és nem képezték ki őket a hegyek 
közötti harcra. 

1456 tavaszán tizenötezer főnyi, török sereg tört be 
Albániába, de vereséget szenvedett. Az albánok győzelméhez 
hozzájárult az, hogy Hunyadi János a magyar csapatokkal l4í?6 
juliusában Belgrád alatt ragyogó győzelmet arat ot't '• a tö-
rökök felett. Mohamed, aki személyesen vezette.a wunyadi se-
rege elleni hadmüveleteket, kénytelen volt abbahagyni Belgrád 
ostromát és visszavonult a magyar határról. Annak ellenére, 
hogy Hunyadi és Szkander bég ezekben az években nem hangol-
ták össze terveiket és nem indítottak közös hadműveleteket 
azzal', hogy az albán és a magyar nép saját területén a hódí-
tók ellen küzdött, mégis segítséget jelentettek egymás szá-
mára. A törököknek most is két arcvonalon kellett harcolniuk, 
ami feltartóztatta további előnyomulásukat Európában. A tö-
rökök belgrádi veresége az európai feudális uralkodók között 

.'újból felelevenítette egy uj keresztes hadjárat eszméjét. 
. Ezért Mohamed ugy határozott, hogy ismét megpróbálja meg-

tömi Albánia ellenállását, hegy kiküszöbölje részvételét a 
törökellenes hadjáratokban, 

1457 nyarán a törökök elindították a hadmüveleteket 

66/ M. Barletius id.m, 203,1, 
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Albánia ellen. A hadjáratot Isza bej és Kasztrióta Hanza ve-
zette, aki kevéssel az 1456. évi események után átállt a tö-
rökök oldalára, Julius 31-én Durrés kapitánya, Marco Diego 
jelentette, hogy nyolcvanezer főnyi török hadsereg tör Albá-
nia ellen és a hadban a török oldalára átállt albán urak is 
vannak. Diego közlése a török sereg létszámáról túlzottnak 
tekinthető, az igazságot ma már nehéz megállapítani, a tény 
azonban az., hogy Szkander bég ideig-óráig kerülte a velük 
való összecsapást és elrejtőzött a hegyekben, ami valószínűvé 
teszi, hogy számuk jelentős volt. 

Szkander bég ekkor megváltoztatta taktikáját. Kerül-
őbe a döntő csatákat, vi s sz oh uz ódo tt az ország belsejébe és 
maga után csalogatta az ellenség seregét. A visszavonuláskor 
parancsára alpusztitották a vetést, elhajtották az állatokat, 
hogy ezáltal az ellenség élelem nélkül maradjon, a kívülről 
jövő élelmiszer-utánpótlás pedig az albániai hegyi terepen 
csaknem lehetetlen vo.lt. A török hadak úgyszólván ellenállás 
nélkül nyomultak előre az országban és Lesh körzetében érték 
el-a tengerpartot. A hódítók azt hitték, hogy a hadjárat cél 
ját, Albánia leigázását elérték. A teljes és könnyű győze-
lem reményében Kasztrióta Hamzát Albánia uralkodójának kiál-
tották ki./67/ A helyzet azonban váratlanul éles fordulatot 
vett. A,török sereget albán csapatok támadták meg akkor,ami-
kor arra a legkevésbbé sem számított, A törökök körülbelül 
harmincezer főnyi veszteséget szenvedtek és fejetlen vissza-
vonulásban kerestek menedéket. Ez a csata 14-57 szeptemberé-
ben zajlott le. Isza bejnek sikerült megmenekülnie.Kasztrió-
ta Hamza azonban fogságba került és a nápolyi börtönbe szál- , 
litották. 

Az albán nép győzelme a harcnak ebben a szakaszában 
rendkívüli jelentőségű volt. Megállította a török további elő-
nyomul ás át Albániában és egyben Itália államait is megmentet-
te a betörés veszedelmétől. Szkander bégnek, mint kora egyik 
legtehetségesebb hadvezérének, hirneve egyre nőtt, 

Albániát a törökök részéről egyelőre nem fenyegette 
támadás veszélye, Mohamed Ázsiában volt elfoglalva, ezért 
béke tárgyalásokba bocsátkozott Szkander béggel, ső"t Albánia 
és Epirusz feletti jogait is elismerte. A békekötésre az al-
bánoknak is szükségük volt, mert déli és keleti határaik há-
borítatlanságát akarták biztosítani. 

A béke azonban hamarosan újból felbomlott. 1462 ja-
nuár elején roppant török hadsereg érkezett Albánia határai-
hoz, így az országot ismét a török betörés veszélye fenye-
gette . 

67/ Uo. 231.1 
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Mohamed, három hadsereget küldött ellenük. Ezek a 
Felső- és Alsó-Dibra felől érkeztek és egyesülni akartak egy-
mással. Ebben a nehéz percben Szkander bég katonai és diplo-
máciai képességei ismét megmutatkoztak. Hadseregével merész 
és gyors átkeléseket hajtott végre és egymás után verte szét 
a három török hadsereget, nem hagyva időt számukra az egye-
sülésre. /68/ 

1463-ban Szkander bég Velencével kezdett tárgyalások-
ba, 3mely ebben az időben maga is hajlandónak mutatkozott a 
török közös visszaverésének megszervezésére. Sőt Velence 
olyan feszült viszonyba került az ottomán birodalommai,hogy 
minden pillanatban katonai összecsapásra lehetett számítani. 
A tárgyalások eredményeképpen Velence és Albánia 1463 au-
gusztus 20-án szövetséget kötöt-t Törökország ellen. Velence 
kötelezettséget vállalt arra, hogy pénzbeli támogatást nyújt, 

f csapatokat is bocsát Szkander bég rendelkezésére és néhány 
hadihajót és segédhajót küld az albán vizekre, hogy "megvéd-
je az országot és lakosait a tenger felől". A két szerződő 
fél kötelezte magát, hogy nem köt különszerződést Törökor-
szággal. /69/ 

1463 szeptember 12-én Velence egy török elleni közös 
akció érdekében Magyarországgal is hasonló szerződést kö 
tött./70/ Az év végén Velence.II. Pius pápával is megegye-
zett, hogy résztvesz a török elleni keresztes hadjáratban, 
1463 novemberében ujabb keresztes hadjáratot hirdettek, és 
a részvételre Európa összes keresztény államát felhívták, 
1463 november 27-én Albánia a szerződés értelmében kihirdet- . 
te a hadiállapotot Törökországgal. Ekkor már egy 1.300 főnyi 

t velencei lovas és gyalogos csapat tartózkodott Albániában 
Gabriel Trevisano vezérlete alatt, 

Európa különböző országaiból kezdtek özönleni a lo-
vagok Anconába. A kis város nem tudott befogadni hosszabb 
ideig ilyen kiéhezett katonaságot, mert a hadjárat szervezői 
nem fizették ki nekik a megállapodás szerinti útiköltséget, 
nem gondoskodtak számukra élelmiszerről és szállásról. A ke-
resztesek között éhinség dühöngött. II. Pius pápa halála után 
a kereszteshad felbomlott és a kereszteshadjárat eszméjét tel-
jesen feladták,771/ 

68/ M. Bariét? us, id.m. 267-269.1. 
69/ F. Noli, id. n Büggelék. 134-137.1. 
70/ F. Pall, id.m. 134.1. 
71/ V.V. Makusev, id.m. 106.1, 
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A kereszteshadj'irat kudarca megmutfetta, hogy Albá-
nia harcában nen számíthat kívülről jövő támogatásra és ma-
gára marad a török hódit ás fenyegető veszélyével szemben„ 
Akkor, amikor Anconában még csak készülődtek a hadjáratra, 
az albánok már egy Seremet bej pai'ancsnoksága alatt álló 
14.000 főnyi török haddal harcoltak. Az albánok Ochrida 
mellett szétverték Seremet seregét, amely tizezer főt vesz-
tett elesettekben és sebesültekben. Szkander bég fogaágba 
ejtette a defterdárt és még tizenkét előkelőséget, de negy-
venezer dukát váltságdíjért hamarosan szabadon bocsátotta 
őket./72/ 

Mikor Mohamed hírül vette Seremet bej vere sé gét,ujabb 
hadsereget küldött az a'.lhan származású Balaban pasa vezeté-
sével. Balaban pasát a szultán egyik legjobb hadvezérének 
tartották, aki jól ismerte a hegyi hadviselés taktikáját és 
az ország természeti viszonyait. Szkander bég 1464 őszén ta-
lálkozott elősz ör Balabannal a Balkalia völgyében, a csata 
Balaban győzelmével végződött. A csatában fogságba esett az 
albán hadsereg hét legjobb vezére, köztük Dibra Golemi Mózes 
és Jurica Vladan is, aki néhány éve Szkander bég egyik leg-
hűségesebb és legközelebb álló fegyvertársa volt, Mohamed 
nem fogadta el a Szkander bég által értük felajánlott hatal-
mas váltságdíjat, a fogságbaejtett albán vezéreket a szultán 
parancsára vadállati módon meggyilkolták.,/73/ 

A győzelemittas Balaban 1465 őszén megindult Ochrida 
felé, de a Felső-Dibránál szörnyű vereséget szenvedett Szkan-
der bég csapataitól /74/, ugy hogy alig tudott elmenekülni, 

' ' » • 

A következő évben maga II. Mohamed szultán állt a tö-
rök csapatok élére, óriási halseregével elfoglalta Szvetigrá-: 
dot és Beratot és az ellenállás központja, Kruja felé tört, 
A város védelmét 4.400 főnyi helyőrsé g élen Topia Tanush ve-
zette. Mohamednek nem sikerült rögtön a felvonulás után el-
foglalnia a várost, ezért hosszabb ostromra'rendezkedett be. 
A törökök Krujától délre, a régi város romjain felépítették 
Elb'asani vagy Vaimi erődjét, amely legerősebb támaszpontjuk-
ká vált Közép-Albániában. Mohamed hamarosan elhagyta Albáni-
át és Kruja ostromát Balaban pasára- bihta. 

. A török hadműveletek Velence albániai érdekeit veszé-
lyeztették, igy a köztársaság a harcnak ebben a szakaszában 
támogatta is Szkander béget. De már 1466 juliusában, amikor 

72/ M. Barletius, id»-. 286.1. 
73/ Uo. 290-291.I. 
74/ Uo. 294,1. 
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Mátyás nagyar király nera -ikart bekapcsolódni a harcba, a ve-
lencei szenátus ismét a törökökkel való békés kapcsolatok 
felvétele felé hajlott. Ezekben az Albánia számára súlyos 
időkben Szkander bég kénytelen volt Itáliába, Rómába menni, 
hogy segítséget szerezzen pénzben, élelmiszerben és felsze-
relésben. 1466 december 12-én egyszerűen katonaruhába öltöz-
ve, kisebb lovascsapatok kíséretében elindult Rómába. Megér-
kezésekor diszes ceremóniát' rendeztek a Szent Péter székes-
egyházban és II. Pál pápa az ünnepségen kardott nyújtott át 
Szkander bégnek. Az ünnepi fogadas azt az illúziót volt hi-
vatv a kelteni, hogy a "Szentszék" minden aidozatra kész, 
hogy az albánokon segítsen. Annak ellenére azonban, hogy a 
pápa, Velence és a nápolyi király egymást túlharsogva ma-
gasztalták Szkander bég hőstetteit és szeretetükről, együtt-
érzésükről biztosították a "keresztény hit harcosát" /mint 
ők nevezték/, az albán nép e "barátai" távol álltak attól, 
hogy igazi segítségben részesítsék. Az albánok 1466-ban, ugy 
mint eddig is, Rómától csak ígéreteket kaptak. Marx megjegy-
zi "Konológiai feljegyzéseiben": "Iszkander bej segítségért 
ment II. Pálhoz Rómába, de ez a csirkefogó /Stinker/ túlsá-
gosan fukar volt ahhoz, hogy pénzt adjon neki katonák tobor-
zására, úgyhogy Iszkander bej dolgavégezetlenül tért haza. "A5/ 

Szkander bég 1467 tavaszán, Itáliából való hazatérte 
után fokozta a harcot a Kruját ostromló Balaban pasa ellen. 
Az év áprilisában szétvert egy Balaban öccsének parancsnok-
sága alatt álló török sereget. 

Mohamed uj csapatokat küldött Albániába és már 1467 
juliusában újból Kruja alatt állt. A szultán hadserege, mi-
után nem sikerült Kruját rohammal bevennie, hozzáfogott a" 
környék elpusztításához, egészen a tengerpartig levonult és 
lerombolta a Szkander bég által félig felépített Csivril 
várát. 

Az Elbasaniban állomásozó erős török helyőrség ál-
landó aggodalmat okozott Velencében, ezért a velenceiek 
ajánlatot tettek Szkander bégnek, hogy katonákat és három-
ezer dukátot adnak neki, ha elfoglalja Elbasanit. Szkander 
bég támddást indított a vár ellen, de nem volt ostromfelsze-
relése és elég katonája, mivel a velenceiek nem küldték el 
a megígért erősítést. 

1468 januárjában Szkander bég tanácskozásra hívta ösz-
sze a Liga tagjait Leshbe, hogy tervet dolgozzanak ki a to-
vábbi akciókra. Tervét azonban nem sikerült megvalósítania. 
Tüdőgyulladásban megbetegdett és 1468 január 17-én Leshben 
63 éves korában meghalt* 

75/ Marx-Engels Archívum, VI.k. 208. 1. oroszul. 
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Az albán nép harca a török hódítók ellen Szkander 
bég halála után is tovább folyt. II. Mohamednek csak 11 év 
múlva sikerült leigáznia Albániát, AZ ország több mint négy-
száz évig tartó török iga alá került, de az ellenállás tüze 
sohsem lohadt le, Szkander bég emléke fennmaradt a mondák-
ban és a népdalokban, neve .a nemzeti felszabadulásért vi-
vçtt harc jelképe lett és hosszú évszázadokon keresztül lei-
késitette az albán népet az idegen elnyomás elleni harcban. 
A bátor albán nép a hóditók kegyetlen terrora és a feudális 
felső réteg árulásai ellenére is folytatta hősi harcát. 
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JOHANESS NICHTWEISS: 
A második jobbágyság' és a kapitalizmus fejlődésének 
ugynevegett porosz útja Kelet-Németország mező-

gazdaságában«"^ 
/Zeitschrift für Geschitsmssenschaft, 1953. 5« szám«/ 
Johannes Nichtweiss: Zur Frage der zweiten Leibeigen-
schaft und des sogenannten preussisehen Weges der Ent-
wicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft Ost-

deutschlands. 

Az 1525-ös nagy német parasztháború veresége után 
akadálytalanul felülkerekedett Németországban a feudális 
reakció, mely a 14.; század végén a pénzgazdálkodás fejlődé-
sével és a városok felemelkedésével kapcsolatban a parasz-
tokra nehezedő megujult nyomással kezdődött /l/ és melyet 
Marx és Engels "második jobbágyság"-nak nevezett./2/ Ez a 
folyamat Nemétország délnyugati részében indult meg és ott 
a 15* század utolsó'és a 16. század első negyedében mind 
gyakrabban idéz.ett elő parasztfelkeléseket, melyeknek tető-
pontja a nagy parasztháború volt 1525-ben. 

A feudális urak növekvő pénz szükséglet e Németország.' 
keleti részében is arra vezetett, hogy kísérletet tettek a 
parasztok fokozott kizsákmányolására és elnyomására. Csak- . 
hogy ott a német feudális urak nyomása főként a szláv parasz-
tokra nehezedett, akiknek terhére a német telepeseket sokkal 
csekélyebb szolgáltatásokra kötelezték, mint a régi riémet te-
rülea parasztjait^ A szláv-német keleti területek parasztjai 
a nagy német'parasztháború előtt még sokkal jobb helyzetben 
voltak, mint Délnyugat-Németország parasztjai. Ennek követ-
keztében azok alig vettek részt a parasztfelkelések és a pa-
rasztháború, nagy mozgalmában/3/ és igy annál súlyosabban • 
érintette őket a feudális reakció, mely a parasztok veresége 
után egyelőre semilyen akadályba nem ütközött, 

Most olyan politikai helyzet állt elő, pely utat 
nyitott annak az Elbától keletre fekvő területeken már a .15» 
század óta meglévő tendenciának teljes érvényesüléséhez, mely 
nagy "Gutsherrschaft','-ok alakítására irányult./4/ 

A, "Gutsherrschdfc'ti tulajdonjogot, bíráskodási jogot 
és örökösödési jogot egy Kézben egyésiti., miáltal "térbeli-
leg zárt, valósagos territoriális uralmi terület" keletkezik, 
"melyben a földesúr a hatóság, lakói pedig magán-alattvalói.11 
/5/ Ez a. kérdés jogi oldala. Élihez járul az , hogy a fcldes-

x/ Lábjegyzetek a cikk végén. 
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uri hatóság a kényszeritett Cselédszolgálatban»a nagy föl-
desúri majorság részére teljesítendő korlátlan robotban, az 
alattvaló röghözkötésében valósul meg. A földesúri hatóság 
már a 16. század elejére kifejlődött,/6/ 3z adta az alapot 
a nagy majorsági uradalmak létesítéséhez, viszont épen ezek 
vezettek azután oda, hogy a "Gutsherrschaft" jogviszonyai-
teljesen kifejlődtek, "A jogi mozzanat összekapcsolása a 
gazdasági mozzanattal - ez adja meg a "Gutsherrschaft7' fogal-
mát . "/7/ 

A nagy majorsági uradalmak, melyeknek oly döntő ha-
tásuk volt a "Gutsherrschaft" rendszerének, kialakulására Ke-
let-Németországban, a gab on -kereskedelem és a Nyugat-Európa 
felé irányuló gabonakivitel fejlődésével szoros kapcsolat -
ban keletkeztek és fejlődtek* 

Délnyugat-Németországnak nem volt számba jöhető sze-
repe a gabonakivit*lben, Svábföldön azon idők fő kiviteli 
cikkét a rozsot, alig termelték. Ott a kenyeret törkölyből 
/triticum spelta/ és cs tk részben búzából sütötték. Frank-
föld, Hessen és a Rajnavidék gabonabehozqtalra szorultak,./8/ 
így Délnyugat-Németországban nem volt meg a gabonakivitej • 
lehetősége és ezzel hiányzott a nagy majorsági uradalmak ke-
letkezésének legfontosabb előfeltétele. 

Azokat-az agrárviszonyokat, melyek Nyugat-Németor-
szágban kialakultak., mint tudjuk, a"Grundherrschsft" fogalma 
jelöli.A "Grundherrschaft" és a "Gutsherrschaft" közti kü-
lönbségről, valamint azokról az okokról, melyek Kelet- és 
Nyugat-Németország agrárviszonyainak fejlődésében ezt a kü-
lönbséget előidézték 3okat írtak azóta, hogy G,F, Knappnak 
a parasztok félszabadreásáról szóló müve megjelenta/9/ 

E kérdés tárgyalása túlnőne ennek a munkának kerete-
in, Itt csak rámutatunk arra, hogy M.M. Szmirin "Vizsgálatok 
a reformációt megelőző politikai küzdelem történetéhez Német-
országban" c. munkájában megbírál néhány német történetirét, 
akik erről a kérdésről irtak./10/. Felhívják a figyelmet ap-
ra, hogy még azok' a történészek is, akik elismerik, hogy az 
agrárviszonyok külcnbdső fejlődésének gazdasági és anyagi 
okai vannak és akik ezeknek az okoknak nagy jelentőséget tu-
lajdonítanak, hibásan, tárgyalják ezt a kérdést, azért", hogy 
vele soviniszta nézeteiket és a fajelmélet tévtanának esz-
méit indokolják. így pl, Goltz rámutat arra, hogy csak Kelet-
Németországban segítették elő a földrajzi feltételek nagy 
majorsági uradalmak létrejöttét./II/ Ő azonban nem tekinti 
ezt a földrajzi mozzanatot döntőnek. Szerinte Kelet- és Nyu-
gatnémet or szag agrárviszony .d főként azért fejlődtek különbé« 
zőképen, mert keleten job;ágymunka uralkodott, amelyet - tel-
jesen félreismerve J szláv jogot - abból vezet le hogy ál-
lítólag a szláv keleten nem lett volna írott jogi hagyomány. 

Más német történetírók egyáltalán nem veszik figye-
lembe az egyes területek gazdasági feltételeit és formális 
jogi, nem kevésbbé hamis magyarázatokra szorítkoznak, így 
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pl. Below ugy véli, hogy Kelet-Németország agrárviszonyainak 
sajátosságai egyedül a keleti közjogi hatalom gyengeségéből 
erednek./12/ Ez bizonyos megszorítással Carora is érvényes, 
aki államjogi-politikai vonalon keresi a^ magyarázatot,/13/ 

Sz azonban korántsem jelenti azt, mintha a politikai 
viszonyok egyáltalán nem hatottak volna az agrárviszonyok ki-
alakulására. Ellenkezőleg, ez a hatás igen jelentékeny volt. 
Ezt ennek a munkának külön szakaszában fogjuk kimutatni.Itt 
csak arra utalunk, hogy maga Szmirin csatlakozik Wittich és 
Margarete Bosch véleményéhez, akik a nagy majorsági gazdasá-
gok létesítésére irinyulé részben foldfosztással /Bauernlegen/ 
egybekötött kísérleteket tanulmányozták Északnyugat-/Westfa-
len, Hannover/ és Dél-Németországban/Bajorország/. /14/ 

Ezeken a területeken is kedvező feltételek voltak 
nagykiterjedésű gabonakivitelre, mégsem a nagy majorsági ura-
dalmak váltak itt túlnyomóvá, hanem a paraszti majorgazda 
ság, /IS/ ahol a paraszt a földön, mely a földesúr tulajdona 
maradt; a termények egy bizonyos hányada fejében gazdálkodott. 
Nem volt tehát örökletes dologi tulajdonjoga telkére, azonban 
ténylegesen szilárd birtokjogot szerzett rá és azt örököseire 
szokta hagyni - M. Bosch e fejlődés főokát abban látja, hogy 
a fejedelmek helyzete a nemességgel szemben ezeken a terüle-
teken szilárdabb volt, mint keleten és hogy a parasztok az 
uralkodó osztályon belüli k'.zdelmet, a fejedelem biztosabb 
helyzetére támaszkodva ki tudták használni arra, hogy megerő-
sítsék birtokjogukat telkeikre, ugy hogy a földtől valé meg-
fosztásuk nem vált nagyméretüvé-w/16/ 

s A majorsági jog és az agrárviszonyok kérdését Észak-
nyugat- ós Dél-Németországban szintén nem tárgyalhatja jelen 
tanulmány. Meg fogja azonban mutatni, hogy Kelet-Németország-
ban is ott űzhették el le gigát Iá stai an abbui a parasztokat, ahol 
a fejedelmek nem tudtak r Rendekkel szemben hatalomra szert 
tenni. Azonban a. parasztok földtől való megfosztásában és a 
majorkodó nagybirtok kialakításában nem a fejedelem gyenge-
sége volt végső fokon döntő, hanem a gazdasági okok. 

Sokkal helyesebben irják le a gazdasági és a politi-
kai-jogi tényezők együttműködését a "Gutsherrschaft" fejlődé-
sében Rachfahl, Jessen és Maybaum. Kiváltképen megmutatják 
ezek a szerzők, egyéb és más belső okok melletc azt a döntő 
szerepet, melyet a gabonakereskedelem és a gabonakivitel eb-
bon játszott, 

A Keleti-tenger partvidékének országai már hosszú idők 
óta gabonatermelő és exportáló országok voltak. A Hanza-váro-
sok már a 13- században gabonakereskedelmet folytattak Skandi-
návia és Nyugat-Európa felé. /I?/ 

Amikor 14.00 nörül a. Hanza hatalma lehanyatlott, angol, 
francia és németalföldi hajók jöttek Danzigba gabonáért,/18/ 
3392-ben már 300 hajó futott be Franciaországból, Angliából 
és Belgiuiabil Danzig kikötőjébe, hogy mindegyikük teljes rako-
mány gabonátfal térje?- vissza,/19/ A Német Lovagrend nagy ará-
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nyokban folytatott g ab on alci vi t e It a 14. és I5. százodbcn./20/ 
Hatalmának javarészét annak köszönhette, hogy közvetítő sze-
repet töltött be a Lengyelországból nyugatra irányuló gabona-
kivi te Iben. /21/ 

A 15 > században 1.agyon megnövekedett a gabonaexport 
Lübeck? Rostock, ós Dana:."" kikötőiből./22/ Különösen Lübeck fejlődött> mint a nÍC.:.lourgi és pomerániai kivitol központ-
ja. Ez hosszas küzdel ra:-e vezetett egyrészről Lübeck, másrész-
ről Rostock, Wismar és Stralsund között./23/ 

A fokozott gabonakivitel gyakran drágulást idézett 
elő a városokban, ami zöldülésekre vezetett a városi dolgozók 
között./24/ 

Nyugat-Európa országainak növekvő gabönaszüksóglote a 
15. ós 16. században, az azzal kapcsolatos nagy haszonlohető-
ségek arra indították a keletelbai nemességet, sőt magukat a 
fejedelmeket is, hogy önállóan folytassanak gabonakereskedel-
met, ezzel emeljék jöveo.elmüket. A lübecki tanács 1482« évi 
krónikájában olvassuk a következőket:" Ugyanezekben az idők-
ben nagy gabonadrágaság volt Flandriában, agy hogy egy szál-
lítmány gabona ott 100 márkánál többet ért."Ezért az udvari 
emberek és a kapzsi kereskedők ezekben az országokban gabona-
kufár okká lettek, a gabonát hajóval Flandriába küldik és itt 
a rozs mérőjét 7 márkára sőt többre felverték."/25/ 
hatjuk:Alböx>t &?mtztól a ''V/andalia" német fordításában olvas-

"Daher, weil Hollandt, ein gross volkreich und was lat 
Getreit belangt, unfruchtbar landt des li .ben Kerns benötigt, 
suchte dasselbe bei den 0 steri sehen Ländern darunb ai,, und 
boten ein gross Goldt, da jnen zufuhr möchte geschähen, hier-
über betrog der Geits jrer viel, von den unsrigen, dass sie • 
ûuff den zukünfftigen hunger n: cht gedachten. Itzt fingen aber 
auch etliche Fürsten und dio vom Adel an kauffleute zu Wv>rd3itTOìe 
m e den süssen Gewinn scr takten... "/465-466.1./ "Mivel Hollan-
diának egy nagy, népes <'. ani a gabonát illeti terméketlen or-
szágnak a jó gabonára azuksége van,a keleti országokat megke-
resi ez iránt és nagy pé. zt ígér, hogy a behozatal létrejöj-
jön, Emiatt a kapzsiság sokat a mieink közül ugy léprecsalt, 
hogy nem gond:ltak az eljövendő éhségre. Ekkor azonban süános 
fejedelem és a nemességből valók is elkezdtek kereskedni, a-
mint megszimatolták az édes nyerospget,.»" 

Hintze a következőkről számol be: Brandenburg őrgrófság-
ban az 1488-i tartományi gyűlési határozat az* a 
kényszert, melyet addig a városok gyakoroltak a parasztok fe-
lett, hogy gabonájukat csak a városi piacon adhassák el. Ez 
az intézkedés nyilván a nemesség növekvő gabonákcrwskedelr.íre 
mutat, melyet a 16. szazadban kialakuló majorsági uradalmak 
előhírnökének to kinthetünk./27/ 

A gab on áv aj. való kereskedéstől, melyet a lovag gyakran 
erőszakkal ragadod magához paraszt j ait 61,/?8/., a következő 
lépés odavezetett, ho&jr lehetőleg monnól többet termo Íjon sa-
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ját naga. Ezt a lópést Különösön akkor tették meg, araikor a 
régi felvevő területekhez - Skandinávia, Hollandia /29/, 
Flandria és Anglia - a 16. században nég Spanyolország, Por-
tugália és Itália csatlakoztak./30/ 

A tengerszoros vámjegyzékei azt nutatják, hogy a ha-
jóforgalom a tengerszoros n át a 16. század végén ötször, sőt 
hétszer akkora volt, nint a század elején/31/ és ennok mintegy 
60 %-a holland hajókra esett./32/ 

A Nyugat felé tartó hajók rakománya főként rozs volt. 
Azonban jelentékeny mennyiségben szállítottak más mezőgazda- . 
sági terményeket is, mint pl. kendert, lent, kócot, fát, ál-
lati bőröket, emellett hu. ut, szurkot, kátrányt, hamuzsirt, 
vasat, rezet, ólmot. A keletnek tartó hajók sót, borokat,szö-
veteket, selymet, gyapotot, gyarmatárut és halakat hoztak./33/ 

Azt az ösztönz'jt, melyet a gabona és más mezőgazda-
sági termékek előnyös elhelyezési lehetőségei nagy nemesi ma-
jorsági gazdaságok alakításához adtak, még fokozta ezen cik-
kek hatalmas áremelkedése a 16. század második felében./3V 

A városok arra kényszerültek, hogy megvédjék a gabo-
nakereskedelemre vonatkozó privilégiumukat. A nemesség a ga-
bona szabad kivitelét követelte, és azt,hogy maga szállíthas-
sa azt külföldre. Megindult "egy küzdelem, mely száz változat-
ban hatja át a német tartományok 16.,17. és 18. századi tör-
ténelmét" 6s melyben a városok mindig újra és újra alulmarad-
tak. /35/ 

Nem is lehetett ez másként azok között a körülmények 
között, melyek Németországban az 1517 és 1525 között lezaj-
lott korai polgári forradalom veresége után kialakultak. En-
nek a helyzetnek jellemző jegyei az erős központi hatalom 
hiánya, a Hanza gyöngülése és összeomlása, általános gazda-
sági pangás, a városok lehanyatlása, iparuk és kereskedelmük 
pusztulása voltak egy olyan korban, melyben a hatalmas vi-
lágpiac megnyilt és a nyugateurópai országokban kapitalista 
manufaktúrák fejlődtek. Nem a nőmet városokat vonták be a 
nagy világpiacba, hanem a nemeseket és a kiviteli cikkek olya-
nok voltak,/36/ hogy "majdnem kizárólag a vidéki nemesség 
anyagi létforrásait duzzasztották és ezzel a polgárok feletti 
relativ hatalmát növelték.%37/ 

Ebben ĵ ejlik az alapvető különbség az angliai és 
a németországi kapitalist-f fejlődés kezdetei között. Mig Né-
metországban elharapódzott a politikai széttagoltság, Anglia 
erőteljes, egységes ne-.jeti állammá fejlődött, mely előnozöi-
totta a polgári haladást. A gyapjumanufakturák felvirágzása 
Flandriában, majd magában Angliában, valamint a gyapjuárak 
megfelelő emelkedése megindították a falusi lakosság földtől 
vaiò megfosztását. A juhtenyésztés, mely kevés embert igényel, 
kiszorította a i'öldnivelést. A mezőgazdasági termelés súly-
pontja ipari nyersanyag előállítására tolódott át. Ehhez já-
rult az, hogy Angliában_az erős és feltörekvő burzsoázia-
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mellett a nemesség is uj volt /" a régi hübòri nemességet el-
nyelték a nagy hűbéri háborúk,1? /3>8/ és ennek polgári jövede-
lemforrása, kapitalista földjáradéka/39/ volt. Az angol nagy-
birtokosok gazdasági területen a burzsoázia kezére játszottak. 
Azzal, hogy földjeikről elűzték a falusi- lakosságot, a tőkés 
nanufaktura rendelkezésére bocsátották a szükséges szabad bér-
munkásokat es egyúttal a földművelést a fejlődésnek arra az 
útjára vitték, mely a tőkés kereskedelem és a tőkés irar hely-
zetének megfelelt. "Innen erednek egyező érdekeik a burzsoá-
ziával, ezért vannak szövetségben egymás sal. "/L\Q/ 

Az angol mezőgazdaság ennek következtében szoros köl-
csönhatásban fejlődött a kapitalizmusnak a népgazdaság egyéb 
ágaiban, az iparban, a kereskedelemben, a hajózásban történt 
fejlődésével* Magát a mezőgazdaságot mindinkább kapitalista 
módon űzték. A kapitalista bérlő, aki nagy arányokban zsákmá-
nyolt ki mezőgazdasági munkásokat, megfelelt a városi nanufak-
tura-vállalkozóiiak, Ezenkívül az uj manufaktúrák részben kite-
lepedtek vidékre, mert itt nem gátolták fejlődésüket a városi 
céhkorlátok, : 

Kelet-Németországban ezzel szemben azoknak a .nyugateu-
rópai országoknak gabonaszükséglete, melyekben a tőkés viszo-
nyok fejlődtek és az ezzel kapcsolatos ár-forradalom, a jobbá-
gyi robotmunkán.alapuló_mezőgazdasági nagyüzemi termelés "fej-
lődését indította meg. Ez sok munkaerőt igényelt és nem ha-
ladt párhuzamosan a városi tőkés-manufaktúrák.megfelelő fejlő-
désével, ellenkezőleg ezt a fejlődést' még gátolta, mivel a 
jobbágyrendszer megakadályozta a manufaktúrák kitelepülését a 
céhkorlát októl mentes f alura./41/ 

A kivitel jellege megnövelte a nemesség feudális jöve-
delemforrásait és ezzel hatalmát egy gyenge és gyáva polgárság 
felett, A városi polgárság gyengesége megmutatkozott abban, 
hogy engednie kellett a nemesség követelésének, mely a város-
ba szökött jobbágyak kiadatására irányult, Ezzel föladták a 
városi jog ősi rendelkezését, mely szerint minden nem szabad 
állapot a városban egy esztendő alatt elévül, .Gazdaságilag 
erősödő polgárság, melynek szabad munkavállalókra van szüksé-
ge keletkező manufaktúrái, számára, ezt sohasem tette volna. A 
kelesfc-nénet városokban az cdavetődött falusiakat nem 
ták felhasználni. Ez megkönnyítette a földesuraknak, hogy a 
jobbágyság jármába hajtsák őket./42/ 

Ellentmondásos jelenség adódik ebből: a nemesség hoz-
záidorulását a Nyugat-Európában kifejlődő kapitalizmushoz Né-
metország keleti területein a parasztok kizsákmányolásának szörnyű fokozódása, tel^ )S jogfosztottságuk, röghözkötésük, 
egyszóval mindazoknak a különleges formáknak megjelenése ki-
sérik, melyeket a második ? bbágyság azokon a területeken, 
ahol a "Gutsherrschaft" uralkodott, magára öltött, 

.•Marx "A tőké"-ben ntmutatást au ahhoz, hogy ezt a komp-
likált jelenséget megérthessük. "Mihelyt azonban", ~rja "az 
olyan népeket, melyeknek termelése még a rabszolgamunka, a 
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jobbágynunka stb. alacsonyabb formáin alapul, bevonják a 
világpiacba, ahol a tőkés termelés uralkodik s ezáltal tér-
né keiknek külföldre való eladása legfőbb érdekükké válik, a 
rabszolgaság, a jobbágyság stb. barbár borzalmaihoz a tulnun-
ka civilizált szörnyűségei járulnak. "/4-J/ 

A fejlett kapitalista országokba irányuló gyapotkivi-
tel Észak-Amerika déli államaiban a patriarchális négernun-
kát átváltoztatta "a kapitalista termelőnód alapján álló rab-
szolgaság"-gá/44/, melyben a négert "egy gondosan kiszámított 
és számitó rendszer tényezőjeként"/45/ mérhetetlen és kegyet-
len kizsákmányolásnak vetették alá. £z Elbától keletre fekvő 
országokban a gabonakivitel következménye a második jobbágy-
ság volt. A junker, aki exportra termeltetett gabonát, egy-
általán ne» hasonlított a természeti gazdálkodás feudális 
urára, akinek fogyasztóképessége /családjáéi, vendégeinek 
és hűbéres kíséretének felvevőképességével egyetemben/ pa-
rasztjainak kizsákmányolását "nagyon variabilis, de mégis reá-
lis korlátok"/46/ közé szorította. Most azonban pénzre és új-
ra pénzre volt sürgősen szükség. Ezt a szükségletét a keleten 
uralkodó viszonyok között ugy elégítette ki legkönnyebben, ha 
majorságát a paraszti telkek terhére megnövelte, azaz paraszt-
jainak egy részét elűzte és megnövekedett majorsági gazdasá-
gát a megmaradt parasztok és az uj, jobbágysorban levő zsel-
lérek felfokozott munkateljesítményével tartotta fenn. 

Ez magyarázza a robotmunka általános növekedését a 
16. század folyamán« Északnyugati Mecklenburgban pl. a 16,szá-
zad közepéig legfeljebb heti egy napot tett ez ki./47/ I55O-
I500 körül aratás idején air heti két nqp volt szokásos, a 
század végefelé két nap hetenként és korlátlan szolgálat ara-

• táskor. A 17. század első évtizedében már túlnyomó volt a he-
ti háromnapos szolgálat és teljesen korlátlan szolgálat ara- -
táskor és szánta 3-ve tési' :r./48/ 

Ebből a rot otkötelezettsé'gbjl, mely a széles piacra 
termelő földesúr kiterjedt mezőgazdasági üzeme nzámára gazda-
sági szükségszei-üség, származik a parasztok szabad költözési 
jogának korlátozása és megszüntetése, a szökött jobbágy visz-
szakövetelésének joga, a paraszt röghözkötése és a jobbágyság 
többi vonása, ahogy azok Kelet-Poroszországban, Pomenáriában, 
Brandenburgban a 16. század közepe, S chie swig-Mo1ste inb an a 
szazad vége dfca jelentkeztek./49/ 

A robotmunka és jobbágyrendszer közötti összefüggésre 
Marx hívja fel a figyelmet "A tőke" I. kötetében. robot-
munka", írja - "" dunai fejedelemségekben természetbeni szol-
gáltatásokkal a jobbágyrendszer egyéb tartozékaival volt ösz-
szekötvo, de az uralkodóosztály számára a robot jelentette a 
legfontosabb adónemet. Ahol ez az eset áll fenn, ott általá-
ban nem a robot származott a jobbágyrendszerhői, hanem rend-, 
szerint fordítva, a ,1cbbá; yság c röbotmunkából, " fyoT 

Engels lábjegyzetben hozzáfűzi s "Ez a megállapítás Né-' 
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notországra, de különösen Poroszország koletelbai területei • 
re is érvényes. A 15. században a német parasztnak csaknem, 
nindenütt töményben ós nunkában meghatározott szolgáltatá-
sokat kellett teljesíteni,- de legalább is gyakorlatilag sza-
bad enber volt. Sőt r brandenburgi, ponerániai, sziléziai 
és kelettoroszországi német telepeseket jogilag is szabad 
embereknek isnerték el. A nemességnek a parasztháborúban 
aratott győzelme végetvetett ennek az állapotnak. Nemcsak a. 
legyőzött délnémetországi parasztokat süllyesztették jobbágy-
sorba. Már a 16. század közepétől kezdve a ko1etp oro s zor szá-
gi, brandenburgi, p oner cini ai és sziléziai, uajd nemsokára ez-
után a s chi e sw i g-ho 1 st ei'ni szabad parasztokat is jobb ágy sor-
ba taszították." 

A jpbbágyok robotnunkáján cdapuló mezőgazdasági nagy-
üzem rendszére azonban csak a harmincéves háború után fejlő-
dött ki teljes mértékben. Ez a háború a falusi lakosságot 
érintette legsúlyosabban: "Egy teljes emberöltőn át jarta Né-
metországot keresztül-kasul a legféktelenebb zsoldoscsürhe, 
amelyet csak ismer a történelem. Sarcoltak, fosztogattak, 
gyújtogattak, erőszakoskodtak, gyilkoltak mindenütt. Legtöb-
bet szenvedett a paraszt ott, ahol a nagy hadseregei.bői tá-
vol, kisebb szabadcsapatok vagy inkább szabad zsákmányolók • 
garázdálkodtak' saját szakállukra és saját zsebükre, A pusz-
tulás és elnéptelenedés határtalan volt. Mire eljött a béke, 
Németország védtelenül CLtiporva, lerongyolódva, véresen fe-
küdt a porondon; a legnyomorultabb azonban ismét a paraszt 
volt," 

A nemesség is c,. at szenvedett, de nem ugyanolyan 
mértékben,'mint a paraszt,/52/ kinek.utolsó ellenillóereje 
is megtört. így a nemesség falun ugy alakíthatta a viszonyo-
kat "ahogy az '3eromlott anyagi helyzete helyreállítására a 
legalkalmasabb volt,"/5V Csak annyi parasztot telepitett 
újra le, amennyit szükségesnek látott majorsági gazdaságának 
megműveléséhez,. Ez a letelepítés azonban sokkal rosszabb jo-
gi feltételek között történt, mint a háború olőtu. A pa-
raszt többé egyáltalán nem kapott dologi jogot belső telek*, 
re és szántóra, csak az u.n.' "Lassbes^Ltz" jogát, azaz a 
szántóföld, a belső telek és a gazdasági'felszerelés a föl-
desúr tulajdonában maradt, amelyet csalk használatra engedett 
át a parasztnak. Megkülönböztetünk örökölhető "Lassbesitz"-
ot ott, ahol azelőtt teljes örökösödési joga volt a paraszt-
nak telkére és nem örökölhető, hanem csak életfogytiglani 
vagy akár b(irmikor megszüntethető "Lassbesitz"-et ott, ahol 
már régebben az örökhaszonbérleti jognál rosszabb birtokjog 
volt érvénybon./5V 

A nem örökölhető, használatra átengedett "Lassbesitz" 
túlsúlyban volt a 17. század második felében és a 18, szó-̂  
zad első felébon Mc-cklenburgban, Holste inban, Livoniábon, 
Csehországban, Morvaországban, Pomerániábcui, Kelet-Porosz-
országban /55/, Ucker- és Neumarkban és MitteImark egyes ré-, 
szeibon /56/. Ugyanakkor a földesurak arra törekedtek, hogy 
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azokat a jobbágyokat, akiknél a használatba adott telek még 
örökölhető volt, megfosszák örökösödési joguktól és a pa~/57/ 
rasztgazdaság .csupán élethossziglani haszonélvezőivé tegyéK, 

Az Elbától keletre fekvő területek parasztságának 
nagy része tehát jogilag már el volt választva termelőeszkö-
zeitől. A birtokjog nagyon bizonytalan volt és rendkivül 
nagy mértékben megkönnyítette a termelő tényleges elválasz-
tását a termelőeszközöktől. Honssun azzal a holsteini jobbá-
gyok között élő közmondással jellemzi ezt az állapotot, hogy 
a parasztnak nem szabad megágyaznia, mielőtt beesteledik, 
mert nappal még nem tudhatja, vájjon a következő éjjel még 
abban az ágyban alhatik-e ,/58/' 

Hogy a paraszt jogi elválasztása termelőeszközeitől 
milyen messzire jutott,, mutatja a földesúr tulajdonát képe-
ző gazdasági felszerelés /Hofwehr/ mennyisége-, Mecklenburg-
ban a 18. század második felében egész és háromnegyedtolke-
seknél következőkép alakult ez: vetőmag az őszi és tavaszi 
vetéshez, valamint a háztartáshoz és az állatok etetéséhez 
szükséges gabona; továbbá széna, szalma és trágya. 8 ló, 4 
igásökör, 3 vagy 4 tehén, néhány tenyész- és egyéb sertés, 
néhány juh, 6 liba és 1 gunár. 20-24 tyúk tartoztak a jobbágy-
telek földesúri állományához. Továbbá a következő leltári 
tárgyak voltak a földesúré: 2 üzemképes kocsi minden tarto-
zékával, 2 eke vagy kapa, 6-8 borona, néhány kasza, villa, 
fejsze, bárd, fürész, furò valamint más szerszámok, ezenkí-
vül hordók és üstök, serpenyők és vödrök, asztalok és padok, 
székek, cselédágyak stb,/59/ 

A földesúr tulajdonában lévő felszerelés mennyisége 
az idők folyamán megnövekedett. Ez kifejezi a paraszt növek-
vő függőségét földesurától. Annyira, hogy az uradalmi fel-
szerelés mennyiségének növekedését a paraszti reud süllye-
désének mértékéül vehetjük./60/ Hiába mondták ki, hogy az 
u.n. fölös-felszerelés, melyet a paraszt az uradalmi felsze-
relésén túlmenően szerezne, az ő tulajdonát képezi /61/',mert 
könnyen fel lehet mérni, mily csekély lehetett a paraszt sa-
ját tulajdona, ha meggondoljuk, hogy köteles volt az uradal-
mi felszerelést "saját erejéből megfelelően karbantartani«/62/ 

A harnir.tféves háborúban sok paraszttelek pusztává 
vált/63/ és ez lehetővé tette a nemességnek, hogy" akadályta-
lanul alakithasson paraszti földet urasági földdé* így ép^a 
háború alatt és után az allodiális birtokok hatalmas mérték-
ben megnőttek. A paraszt birtokjogának gyengülése előkészí-
tette és megkönnyítette a birtokok további növekedését,"Mert 
alig hogy a háború borzalmas sebei a következő ötven év alatt 
némileg behegedtek, a földeket újra művelni kezdték s a la-
kosság megszaporodott, újra megéheztek a nemes földesurak 
paraszti földre és paraszti munkára. A földesúri allodium 
nem volt elég nagy ahhoz, hogy felszívja mindazt a munkát, 
amit még ki lehetett préselni a jobbágyokból - a kipréselést 
itt szószerirt véve. Az a rendszer, hogy a parasztot zse?V> ;-
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ré, jobbágysorban levő napszámossá degradáltak, nagyszerűen 
bevált. A 18. század elejétől nind nagyobb lendületet vesz 
ez; nost a parasztok földtől való megfosztásának nevezik, A 
nemes annyi parasztot foszt meg földjétől, amennyit a körül-
ményekhez képest tud; először még annyit meghagy, amennyi .az 
igás robothoz szükséges, a többit zsellérekké teszi, amely 
állapotnak egész sor különböző elnevezése van a német nyelv-
ben. Ezek egy viskóért és picike burgonyaföldért télen-nyáron 
robotolnak, gabonában és csak nagyon kis részben pénzben fi-
zetett nyomorúságos napszámért. Ahol a nagyságos ~ur elég gaz-
dag ahhoz, hogy maga allitsa ki az igásállatot, a megmaradt 
parasztokat is megfosztja földjétől és telkeiket hozzácsapja 
az urasági gazdasághoz.'5/? / 

A jobbágyrendszer újbóli bevezetése tehát két szempont-
ból volt a földesúr számára szükséges és előnyös: 

1.a mezőgazdasági nagyüzemhez és a földesúr személye 
körüli szolgálathoz szükséges munkaerő biztosítására,:. 

2, a parasztok földtől való megfosztásának megkönnyí-
tésére majorsági gazdaság megnagyobbítása céljából. 

Emellett azonban látni kell, hogy a második jobbágy-
ság Németország keleti részein nem "visszatérés a régi gazda-
sági formákhoz, a feudalizmushoz"/65/. Amikor Kuczynski azt 
irja, hogy a második jobbágyság szakaszában a mezőgazdaságban 
a feudalizmus újra teljesen uralomra jut,/66/ amikor megálla-
pítja, hogy a "Gutsherrschaft" a feudális paraszti elnyomás 
tetőpontját jelenti, mert móg inkább mint a feudális uralom 
általában, a parasztok robotmunkáján alapult,/6?/anikor ebben 
az egész periódusban csak a feudális mezőgazdaság hanyatlását 
lát j a,/68/ akkor e.z egyoldalú beállítás, mely az egész folya 
mat téves értékelésére vezethet, 

A második jobbágyság Kelet-Németországban és a parasz-
tok fcldfosztásának ezzel kapcsolatos jelenségei valójában 
azok a különleges formák, melyek között Németországban a ka-
pitalista termelési mód előkészítése folyt a falun, erős köz-
ponti hatalom hiányának feltételei közt, a német parasztság 
tehetetlenségének feltételei közt, melynek utolsó ellenálló-
erejét megtörte a parasztháborúban elszenvedett vereség és 
a harmincéves háború, a német polgárság gyengeségének felté-
telei közt, mely nem léphetett fel a parasztság szövetségese-
ként, a nemesség gazdasági és politikai uralmának feltételei 
kczt. 

Már rámutattunk arra, hogy Marx és Engels bőséges tör-
téneti anyag alapos elemzése után a németországi földi*osztást 
közvetlenül a falusi lakosság angliai elkergetéséhez hasonlí-
tották. Ez utóbbi pedig alapjául szolgált a kapitalista ter-
nelőnödhoz szükséges szabad bérmunkásokat létrehozó folyamat-
nak. Hivatkozhatunk továbbá Leninre, aki Marx és Engels kuta-
tásainak eredményeire támaazlcodva "A kapitalizmus fejlődése 
Oroszországban" c. müvében a feudalizmus gazdasági formáció-



- 131-

jának klasszikus 3 ellenzését adja./69/ 
Lenin ott a feudális robotgazd-aság négy alapvonását 

sorolja fel, anelyeket sorra elemeznünk kell. 'TEloszcr is 
negkövetelte a naturális gazdaság urolnát. A feudális birtok-
nak önéllátó, zárt egységnek kellett lennie, onely a külső 
világgal csak fölötte laza kapcsolatbon volt."/70/ 

Nyilvánvaló, hogy a keleten túlsúlyban lévő nagy ma-
jorsági gazdaságok alapját nár nera a naturális gazdaság, neri 
a közvetlen fogyasztásra való temelés képezte. Nagy tömeg-
ben termeltek nézőgazdasági ternékeket áruként a kiterjedt 
piac szánára. A Nyugateurópa felé irányuló' gabonaexport .ját-
szotta a döntő szerepet abban, hogy az Elbától keletre fekvő 
területeken "Gutsherrschaft" rendszerében kialakultak és fej-
lődtek a nagy majorsági gazdaságok. A "Gutsherrschaft" tel-
jes kibontakozásának idején is, a 18, században, nint Meck-
lenburg példáján látni fogjuk, nindig újra ez volt a hajtó-
ereje a najorság kiterjesztésének a paraszti fold rovására 
ós a mezőgazdasági termelés emelésének. Ugy látom, bogy Ku-
czynski egyoldalú ábrázolásának egyik oka az, hogy a major-
sági gazdaságok ezen árutermelő tevékenységének nem szentel 
figyelmet, Lenin azonban a feudális robotgazdaság ezen alap-
vonásának tárgyalásánál megállapította; "A földesurak által 
eladás céljából folytatott gabonatermelés, ami különösen a 
jobbágyság fennállásának utolsó időszakában fejlődött ki,már 
a régi rendszer szétesésének előfutára volt. "/71/ 

Figyelemreméltó, hegy Lenin a piacra való gabonater-
melést nem nevezi egyszerűen kapitalista térnelésnek, hanem 
az csak "a régi rendszer szétesésének előfutára"; mert az 
árutermelés egyriagában még nem vezetett kapitalista temelő-
módra, ellenkezőleg, bizonyos ideig kiszolgálta a feudaliz-
must. /72/ Ahhoz, hogy az árutermelés a kapitalizmushoz ve-
zessen, további feltételekre volt szükség, melyeket'a feudá-
lis robotgazdaság lenini jellemzésének második és harmadik 
alapvonása kapcsán tárgyalhatunk meg: "Másodszor, az ilyen 
gazdálkodás szempontjából elengedhetetlen, hogy a közvetlen 
termelő el legyen látva általában termelőeszközökkel, külö-
nösen pedig földdel; sőt, hogy oda legyen láncolva a földhöz, 
mert máskülönben a földesúr számára nincsenek biztositva a 
munkáskezek."/73/ • 

A feudális robotgazdaságnak ez a feltétele is mind-
inkább hiányzott a keleij.majors&gi gazdálkodásban. A fejlődés 
egyértelműen az önálló parasztgazdaság megsemmisítése felé 
irányult, afelé, hogy a parasztot földjéről, telkéről, házá-
ból, L.V^daságából elűzze „Kelet-Nénetorsz ág parasztjainak zö-
mére nem áll az, amit Kuczynski a gazdasági felszerelésről 
irs " hogy'a majorsági üzem az idők folyamán mindinkább rész-
üzemmé vált annyiban, hogy mind, több és több termelőeszközt 
a parasztoknak Kellott az uradalmi üzem számára kiállítaniuk." 
/ 7 V A parasztok birtokjogának rosszabbodásánál már kimutat-
tuk, hogy a földesúr tulajdonát képező gazdasági, fölszerelés 
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neanyiségónek növekedése kifejezésre juttatja a paraszt nö-
vekvő gazdasági függését földesurától./75/ Továbbá éppen a 
parasztok földfosztása, nely a 18, század elejétől "mind na-
gyobb lendületet vesz"/76/, azt jelenti, hogy a parasztokat 
megfosztják termelőeszközeiktől, mindenekelőtt a földtől és 
hogy "ha egyelőre nom is valójában szabad munkásokká, de 
potenciálisan szabadokká válnak,"/77/ 

Ez a kapitalista viszonyok megteremtésének fontos 
előfeltétele a falunj ugyanis a termelő saját és családja 
életfenntartásán felül termelt többletteméke elsajátításá-
nak módszerei merőben ellentétesek a feudális robotgazdaság-
ban és a kapitalista gazdaságban:"ott a termelőnek földdel 
való ellátásán, itt a termelőnek a földtől való megfosztásán 
alapuinak."/78/ 

Ennél a kérdésnél nem szabad sablonszerűén értelmez-
ni a "termelő földtől való megfosztásának" formuláját. Ez 
alaptendenciaként helyes, Lenin azonban figyelmeztet arra, 
hogy a mezőgazdaságba a kapitalizmus különösen lassan és 
rendkívül változatos formákban hatol be, és hogy a mezőgaz-
dasági munkások földdel való ellátása igen gyekran maguknak 
a birtokosoknak érdekében történik. Ezért a földdel biró fa-
lusi munkás tipusa minden tőkés országban megtalálható./79/ 

A földjétől megfosztott keletelbai parasztot tehát, 
aki egyelőre mint jobbágy napszámos vegetál viskójában és 
egy kis belsőséggel, nem kell.mégegyszer kisajátítani ahhoz, 
hogy tőkés módra kizsákmányolt mezőgazdasági proletárrá vál-
jék. Ehhez elég, ha a földesúrtól való személyi függést neg-
szüntetik. . 

A paraszt önálló gazdaságának megszüntetésével el-
pusztul azonkívül a falusi háziipar is, mely a paraszti gaz-
daságban elválaszthatatlan egységbe kapcsolódott a földműve-
léssel. A kisajátított, napszámosokká lett parasztok, terme-
lőeszközök hiányában nem tudják már azt a sok használati tár-
gyat előállítani, melyet az önálló paraszt családja készi-
tett/80/, legalább is a legszükségesebbet meg kell vásárol-
niuk. Ezzel nő a belső piac, mely nélkül a tőkés termelési 
mód elképzelhetetlen. Arra, hogy a paraszt termelőeszközöktől 
való megfosztásának folyamata időben egybeesik a falusi mel-
lékipar elpusztulásával, és hogy ez a tőkés termelési mód ki-
fejlődésének döntő tényezője, Marx határozottan felhívja a 
figyelmet,/81/ és Lonin, Marxra támaszkodva "A kapitalizmus 
fejlődése Oroszországban" c. munkájában, melynek alcíme "A 
nagyipar belső piacának kialakulása", megcáfolja a narodnyi-
kok hamis nézetét, akik azt akarták bizonyítani, hogy a kapi-
talizmusnak nincs alapja Oroszországban, minthogy ennek fej-
lődése a tömegek elnyonorodása következtében a piac össze-
szűküléséhez vezet./32/ 

Természetesen a belső piac növekedését a keletnémet-
országi viszonyok között a másik oldalról hátráltatta a ter-
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nészetbcni bér, a jobbágyok kis nellékgazdasága, a földesúr 
kötelező gondoskodása rokkantság és öregség esetén stb. De 
le kell szögeznünk, hogy a fejlődésnek az volt a tendenciája, 
nelyet Marx megmutatott. 

A paraszt odaláncolása a földhöz, ahogy azt Lenin a 
feudális robotgazdálkodás második alapvonásánál érti, szin-
tén nen áll nár fenn. A roboton alapuló feudális gazdálkodásra 
az jellenző, hogy a paraszt a paraszti földhöz van kötve, 
nen az urasági fölihez. A földesúr törekvése oda irányul,hogy 
a parasztokat telkeiktől megfossza. Azonban szükségük van 
munkaerőre mezőgazdasági nagyüzemeikhez. így aztán a parasz-
tokat, és a napszámosokat egyaránt a földesúri uradalomhoz 
kötik, annak tartozékaivá'teszik./83/Ez lehetővé teszi a 
földesúr számára, hogy ugyanakkor, amikor a parasztokat tel-
küktől megfosztja, visszatartsa őket az uradalom munkaerői-
ként . 

A feudális robotgazdaság harmadik alapvonása az, hogy 
ez a gazdasági rendszer r:a parasztnak a földesúrtól való sze-
mélyes függését feltételezi",/8V A harmadik alapvonás köz-
vetlenül a másodikból következik. Az önállóan gazdálkodó pa-
raszt számára nem áll fenn gazdasági kényszer, hogy a földes-
úrnak dolgozzék. Közvetlen hatalom a paraszt személye felett, 
"nem-gazdasígj jellegű kényszer"/85/, ilynódon elengedhetet-
lenné válik a földesúr számára. 

A személyi függés a keletnémetországi majorsági gaz-
daságban még fennáll. Már megmutattuk az előbbiekben, hogy 
a személyi függés az idők folyamán a földesuraknak a robot-
szolgálat iránti farkasétvágyával és a harmincéves háború 
alatti és utáni emberhiánnyal kapcsolatban erősödött. A ter-
melőknek a földtől való fokozódó megfosztásával, gazdasági 
önállóságuk megsemmisítésével a földesúrtól való személyi füg-
gésük feleslegessé, a fejlődés gátjává válik. Nem véletlen, 
hogy a 18. században, a ''Gutsherrschaft" és a parasztok foko-
zott földfosztásának virágkorában, még a nemesség soraiban 
is akadtak szószólói a jobi.ágyrendszer megszüntetésének0/86/ 

Az a tény azonban, hogy a "Gutshorrschaft" rendszeré-
ben a személyi függés fennmarad, eldönti azt, hogy a majorsá-
gi gazdálkodást nem tekinthetjük még a tőkés termelőmód egy 
formájának és nem nevezhetjük egyszerűen kapitalista üzemnek. 
/87/ Mert tőkés termelés csak akkor áll fenn, ha a termelő-
eszközeiktől megfosztott termelők munkaerejüket áruként kény-
szerülnek eladni. A jobbágysorban levő napszámosok ezt nem 
tehetj Vv mert személyileg a földesúr tulajdonában vannak és 
nen i * elkez'ötnek önmaguk és munkaerejük felett, 

A feudális robotgazda sá.g negyedik alapvonása Lenin 
szerint "a technika rendkívül alacsony és veszteglő színvona-
la,.. a gazdálkodás.,.kisparasztok kezében.. ,"/88/ 

Ez már nem áll a kelet-németországi majorsági gazdál-
kodásra. Hiszen ezt ép az jellemzi, hogy a földesúr vagy bér-
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lő a föld nagy részét saját kezelésbe vette és a parasztgaz-
daság jelentősége csökkent, A parasztok földtől való megfosz-
tása Mecklenburgban a lt, században ép a gazdasági vezetés 
megjavulásával, uj gazdálkodási módszerek alkalmazásával, 
technikai ujitásokkal és tudományos felismeréseknek a mező-
gazdaságban való hasznosításával járt együtt, 

A feudális robotgazdaság négy tipikus ismertetőjelé-
ből, melyeket Lenin felsorol, az Elbától keletre fekvő Német-
ország majorgazdaságaiban az u.n, jobbágyfelszabadítás előtt 
csak egy maradt meg egész terjedelmében: a paraszt személyi 
függése és a "gazdaságon kívüli kényszer", de ezek is elvesz-
tették a telküktől megfosztott parasztoknál történeti indo-
koltságukat. Semmikép sen tokinthetjük tehát a majorsági gaz-
dálkodást "a feudalizmushoz való visszatérésnek". Másrészt 
viszont nem mondhatjuk kész tőkés üzemnek. Valójában a majör-
ködé földesúr a jobbágy-parasztokat és napszámosokat gazda-
ságon kivúli kényszer alkalmazásával zsákmányolta ki, ugyan-
akkor azonban vállalkozó volt, aki gazdaságának berendezésé-
nél és fejlesztésénél azt tartotta szem előtt, hogy széleskörű 
kereskedelmet folytat mezőgazdasági termékekkel. Találóan 
nondja Engels már a harmincéves háború idejéről: "A kapitalis-
ta korszak a falun, mint a jobbágyi robotmunkára alapozott 
mezőgazdasági nagyüzem korszaka köszöntött be,"89/ 

Azonban ami itt készülőiéiben volt, az nem az a tisz-
ta, klasszikus formája a tőkés viszonyoknak a mezőgazdaság-
ban, mint ahogy azok Angliában kialakultak. Ott a közvetlen 
termelőket, a mezőgazdasági munkásokat egy tőkés, a bérlő 
foglalkoztatja, aki a mezőgazdaságot csak tőkebefektetési 
területnek tekinti. Ez a tőkés bérlő a földtulajdonosnak bi-
zonyos határidőre szerződésileg kikötött pénzösszeget, úgy-
nevezett földjáradékot fizet. Ez a bérlő vállalkozói hasznát 
/mely megfelel az át la* "or of itnak a tőke többi befektetési te-
rületein/ meghaladó többlet,/90/ A tőkés viszonyoknak ez a 
formája a németországi mezőgazdaságban, különösen a keleti 
vidéken, az előbbiekben bemutatott feltételek alapján nem 
fejlődhetett ki. Ami a "Gutsherrschaft" keretében születőben 
volt, az a kapitalizmus fejlődésének u.n# porosz utja a mező-gazdaságban, Ennél "a feudális földesúri gazdaság lassan nő 
át polgári, junkergazdaságba, miközben évtizedekre a leggyöt-
relmesebb kisajátításra és szolgaságra itéli a parasztokat, 
s maroknyi kisebbséget tevő "Grossbauer"-t választ ki"/91/ 

A "junker"-gazdaságban a junker egy személyben föld-
birtokos és vállalkozó. Nem történik meg tehát annak az ér-
téktöbbletnek, melyet a termelő előállít, földjáradékra és 
vállalkozói haszonra való kettéválasztása. A junker mindket-
tőt zsobrevágja,/92/ 

A polgári, kapitalista "junker"-gazdaság kiteljese-
dése Kelet-Német or szágb an a 19. század.ra esik. A jobbágyok 
felszabadítása e század, elején megadta a tönkrement parasz-
toknak a lehetőséget, hogy az iparba vándoroljanak át és egy-
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uttal elhárította az ut ;lsó akadályt a kapitaliznas porosz 
ut on való kifejlődése elől a mezőgazdaságban. Ez azonban 
nen jelenti azt, hogy ez a fejlődés csak ekkor indult neg. 
Mint láttuk, a széles piacra való gabonatermeléssel és a pa-
rasztok ezzel kapcsolatos földfosztásával'fontos'előfèltétá-
lci úár "a'15o század óta kialakulóban voltak. 

Eddig a kelet-németországi násodik jobbágyságnak és 
a foldfosztásnak főleg gazdasági okaival, valamint az ezek 
folytán a feudális társadalon alapjában végbement változások-
kal foglalkoztunk. Már rámutattunk arra, hogy ezeket a vál-
tozásokat elősegítette és visszahatot]; rájuk a feudális tár-
sadalom felépitménye./9p/ E munka keretében nem tárgyalhat-
juk a feudális társadalom átalakuló alapja és a felépítmény 
különböző részei közti sokoldalú kölcsönhatást. Azonban a 
további fejtegetések előkészítéseként még tisztázni kell né- . 
hány kérdést, amelyek a felépítmény politikai-jogi részének 
a gazdasági alapban végbemenő változásokra való hatásához 
tartoznak. Az a kérdés, milyen hatása volt a paraszti rend 
helyzetére a római jog átvételének, mely a 15. század végén 
kezdődött? Ide tartozik a földesúri bíráskodás és az úgyne-
vezett parasztvódelem kérdése is. 

Arra a kérdésre, hogy a római jog'átvétele a 15.szá-
zad végétől jelentős okként hozzájárult-e a német.parasztok 
helyzetének rosszabbodásához, a német történeti irodalomban 
a legkülönbözőbb válaszokat találjuk. Miután Jans;%V9V és 
Lamprecht /95/ teljes mértékben igenlő választ adtak, Gross-
mann kijelentette, hogy Brandenburgban a római jog önmagában., 
még nem volt kedvezőtlen a.paraszt számára /96/, csak az 
válhatott hátrányossá, hogy a római jogban iskolázott jogá^ 
szok nagyon hajlamosak voltak az általánositási'a./^?/ Meitzen-
nek az volt a véleménye, hogy a római jog jelentős befolyása 
nem mutatható ki a földesúri-paraszti viszonyok területén./98/ 
V.d. Goltz is egyenest tagadó választ adott./99/ A római jog 
átvételének okaira vonatkozó speciális kutatás során Below 
ezeknek az ellentmondó véleményeknek egy részét egybevetette 
és arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy a rónai jogot kü-
lönböző célok szolgálatába állították és hogy ugy kell te-
kintenünk, mint önmagában lényegileg semleges erőt./lOO/ 
Aubin, Below kutatásaiból kiindulva vizsgálja a rónai jog át-
vételének hatását a német paraszti rendre és megerősíti Be-
low tételét a római jog semlegességéről,/101/ 

Ez ellen fel lehet hozni, hogy legalábbis az ilyen 
általánosítások helytelenek. Minden kétséget kizár, hogy a 
római jog átvételének kihatása a 15. század végén és a 16. 
század elején egyike volt azoknak a mozzanatoknak, melyek 

Délnyugat- és Közép-Németország parasztjait felkelésbe ker-
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gettók*/102/ Hiszen a rónai jog, mely rien isneri a közös tu-
lajdont, hatalmas ©nelőt jelentett ahhoz, hogy a fejedelmek 
és a nenesek à közös földeket magántulajdonukká változtassák. 
Ezt Engels is megerősíti "A mark" c. munkájában, ahol a feu-
dális reakció kezdetéről beszél a 14, század végén és a 15* 
században. A parasztokra nehezedő negujult nyomással kezdő-
dött, az úrbéri- és robotszolgáltatások emelésével, azokkal 
a kísérletekkel, hogy-a parasztokat jobbágyokká és a közös 
"nark'í-földeket urasági földdé tegyék. "Segítettek ebben a 
fejedelmeknek és nemeseknek a rónai jogászok, akik a rónai 
jog tételeinek a német, többnyire meg sem értett viszonyokra 
való alkalmazásával határtalan zűrzavart okoztak, "de ugy,„.. 
hogy működésük következtében mindig a földesúr nyert és a pa-
raszt ve sztett."/103/ 

Teljesen helytálló tehát Sugenheim megállapítása,hogy 
az 1524-től 152_5-ig felkelő parasztok nem a régi, az idők sod-
rában régen letűnt jobbágyrendszer megszüntetését követelték, 
hanem azét az uj jobbágyságét, melyet a római jogászok segít-
ségével raktak a német falusi lakosság vállairaj/104/ 

Mindenesetre hangsúlyozni kell, hogy a római jog át-
vétele nem volt oka a második jobbágyságnak, hanem csak bábás-
kodott megszületésénél. A feudális reakció okai, mint már meg-
mutattuk/105/, a városok és a pénzgazdálkodás keletkezése vol-
tak, tehát a római jog átvétele előtti időkbe nyúlnak. Nyil-
ván a római jog nélkül is elég ürügyet találtak volna a feje-
delmek és a nemesek a községi földek elrablásához és a parasz-
tok leigázásához, miért mondtak volna le azonban egy ilyen al-
kalmas eszközről, mely lehetővé tette számukra, hogy céljai-
kat gyorsan és teljes mértékben érjék el?/106/ 

Teljesen nyilvánvaló a római jog átvételének negatív 
hatása a parasztok helyzetére azokon a területeken, ahol a 
parasztok földfosztása "lendületbe jött". Mivel a római-jogi 
tulajdonfogalom teljes mértékben igénybevehető rendelkezési 
jogot tartalmaz egy dolog felett, s csak egy részesedés szem-
pont jából-osztott /nem pedig lényegében osztott/ tulajdont és 
emellett idegen dolog fölötti jogot ismer, mely utóbbi örök-
haszonbérletre /emphytheusis/ és időleges haszonbérletre osz-
lik, nem esett nehezére a római jogászoknak annale kimutatása, 
hogy a feudális ur fő-tulajdona az egyedüli tényleges tulaj-
don és a paraszt joga, akinek telkét ezen feudális ur javára 
szóló földjáradék terheli, idegen dolog feletti jog, így 
jobbágyparasztok megfosztását házuktól, telküktől "a divatba 
jött római jog utján sokkal inkább lehetett szépítgetni."/107/ 
Továbbá, a római jog segítségével, habár a német jogviszonyok 
félreismerésével /108/, könnyebben lehetett keresztülvinni a 
jobbágyok egysorbaállitását a római rabszolgákkal, miáltal 
tárt kapukra talált az uri önkény. "Amint azonban a paraszt 
jobbággyá változott és ezt •. római jogász a római rabszolgá-
val egysorba állította, egész más nótát fütyült az uraság. A 
bíróságokon ülő jogászok hozzájárulásával most korlátlan szol-
gálatokat követelt a parasztoktól, annyit, akkor és ott, ahogy 
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éppen kedve tartotta, !'/109/ A legtisztábban mutatkozott a 
római jog átvételének hatása a paraszti rend helyzetének rom-
lása tekintetében Mecklenburgban. 

A parasztok elnyomása és jogfosztása nem történhe-
tett .a fejedelom közreműködése nélkül. Szerepét. Engels a kö-
vetkező rövid formulában összegezte: "Azért, hogy a nemesek-
nek megengedte, hogy parasztjaikat leigázzák, a nemesség meg-
engedte neki, hogy ugyanezeket a parasztokat állami adókkal 
sújtsa,.."/110/ 

Téhylegesen általános jelenség volt akkoriban, hogy a 
fejedelmek engedményeket tettek a rendeknek, hogy a parasz-
tok rovására könnyítsenek pénzzavarukon. Ez volt az az idő, 
amikor Németországban a fejedelmi abszolutizmus kialakult, 
az abszolút monarchia © "legeinyomorodottabb forrnája"/111/, 
mely megbízható eszköz volt a nemesség kezében a jobbágyság 
általános ujrabevezetésére./112/ A fejedelmek arra töreked-
tek, hogy függetlenítsék magukat a rendektől. Ehhez állandó 
hadseregre és nagyszámú hivatalnokra volt szükségük. Ez sok 
pénzbe került. Az alattvalókat tehát az eddiginél is jobb,an 
rá kellett szorítani az adófizetésre. Ez nem ment azonban a 
rendek közreműködése nélkül, mert az ő joguk volt rendkívüli 
adókat kivetni. Ilyen adókhoz azonban a rendek csak akkor já-
rultak hozzá, ha a fejedelmek szabad kezet adtak nekik a pa-
rasztokkal szemben és mindig újra megerősítették azokat a 
felsőbbségi jogokat, melyeket az idők folyamán elbitoroltak. 
Az adók jóváhagyása többnyibe nem jelentett áldozatot a ne-
messég számára, mert maga adómentességet élvezett és az adó-
kat nem saját, hanem mások zsebéből, a parasztok és polgárok 
zsebéből engedélyezte. Az ellenszolgáltatást ellenben kizá-
rólag saját hasznára: fordította. Ismert példa erre a branden-
burgi tartományi gyűlés 1653,-i határozata, melyben a rendek 
engedélyezték a választófejedelemnek az állandó hadsereg tar-
tásához szükséges anyagi eszközöket, ennek fejében azonban 
összes régi jogaikat és előjogaikat, és még ujakat is hozzá, 
megerősíttették Jtts~ bekövetkezett hz, amit Engels általában a 
rendek adómégszavazási jogának és a fejedelmek tartós pénz-
zavarának következményeként megállapít :"És, hogy minderre a 
koronát feltegye, ugyanaz a fejedelem szentesitette a földes-
ú r korábbi olnöklési jogának a szabad- paraszti bíráskodásban 
- mely maga már rég megszűnt - szokásba jött átváltoztatását 
úriszéki bíráskodásra és uradalmi rendőrségre, melynek alap-
ján a földesúr nemcsak rendőrfőnöke, hanem egyedüli birája 
is volt parasztjainak - még saját ügyeiben is-, ugy hogy a 
paraszt a földesurat csak magánál a földesurnái vádolhatta 
be. Ezzel a földesúr törvényhozó, biró és végrehajtó volt 
egy személyben és birtokán teljesen korlátlanul uralkodha-
tott. "/113/ 

Az állandó hadseréghez szükséges pénz engedélyezésé-
vel azonban a nemesség a. fejedelem kezébe adta a döntő esz-
közt, mellyel ez megsemmisítette a nemesség politikai hat al-
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mát a rendi gyűléseken. Ezt a veszteséget a nenesség gátlás-
talan önkénnyel egyenlítette ki a parasztok elnyomásában,ami-
hez az úriszéki bíráskodás a legnagyobb segítséget nyújtotta. 
A földesurak ily nódon szentesitett hatósági jogaikat terné-
szetosen arra használták fel, hogy akadálytalanul keresztül-
vigyék azokat a változtatásokat, nelye:k gazdasági érdekeiknek 
megfeleltek, annál is inkább, nert a parasztoknak, korlátolt 
anyagi lehetőségeik nellett, nagyon nehéz volt akár a legki-
rívóbb esetekben is egyáltalán jogsegélyt találni a zsarno-
koskodó földesurakkal szemben. Ezért "a harmincéves háború-
tól a megmentő jénai vereségig"/114/ terjedő időben, amikor 
a földesúri hatóság véglegesen megszilárdult, a parasztok 
jog- és földfosztása tetőpontra hágott. 

Annak, hogy a fejedelen,- mint éppen rámutattunk,-
előnozditotta a nemesség korlátlan uralmát parasztjai fölött, 
ellentmondani látszik egy ellenkező irányú tendencia, mely a 
18« században, különösen Brandenburg-Poroszországban lép fel. 
Általában "parasztvédelem." névvel jelölik. Itt azonban koránt-
sem arról van. szó, hogy az egyes parasztot védenék birtoka 
megtartásában azzal, hogy megjavítják birtokjogát/115/. Maga 
a parasztvédelem abban állt, hogy a földesúr ne szüntethessen 
meg a birtokához tartozó paraszttelket és ne változtathassa 
a paraszti földet urasági földdé, hanem elhalálozás vagy a pa-
raszt jogilag "indokolt elmozdítása esetén, a telekre azonnal 
ültessen másik parasztot. A parasztvédelem tehát a teleknek 
szólt, nem birtokosaiknak. Az ilyen politika okát Engels ab-
ban látta, hogy a fejedelmek észrevették: a parasztok föld~ 
fosztása csökkenti az adóbevételt és károsan hat a hadügyre. 
/116/ Első pillantásra ugy tűnik, mintha e két ok közül az 
elsőnek kisebb szerepe lett volna; ugyanis a paraszti adó, a 
telekadó,' magát a földet terhelte és ezt a paraszti földnek 
az urasági földhöz való csatolása esetén a földesúrnak kel-
lett teljesítenie. Azonban, mivel a telek, melytől a párasztot 
megfosztották, szoros kapcsolatba került az adómentes nemesi 
birtokkal, a földesúrnak nagy lcödösitési lehetőségei voltak, 
hiszen közigazgatási és bírósági szervként állt az állani és 
az alattvalók között, ugy hogy nagyon sok megszüntetett pa-
raszttelek után nem fizették az adót és a kincstár aggodalma 
tényleg egyik motívuma volt a parasztvédelemnek. 

A parasztvédelem katonai okai minden további nélkül 
világosak: a költséges toborzott hadsereg megszüntetése után 
a parasztok adták az újoncok zömét és az altiszti kar tagja-
it, attól is féltek, hogy nehezebbé válik a bekvártélyozik, 
ha eltűnnek a parasztgazdaságok. A parasztok kötelesek voltak 
a ssapatok felvonulásánál és egyéb katonai szükségletek ese-
tén előfogatot adni és fuvarozni. Mindezektől a hadsereg szá-
mára adott szolgáltatásoktól a nemesi birtok mentes volt. 

A parasztvédelem összeredménye azonban, még Branden-
burg-Poroszországban is, ahol a fejedelmi abszolutizmus arány-
lag erős volt, meglehetősen csekély maradt. Kelet-Poroszor-
szágban a nemesség ellenállása következtében nem vitték ke-
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resztül, Nyugat-Németországban, nelyet csak 1772 után csatol-
tak oda,.csak később léphetett életbe. Brandenburgbon, Pome-
rániában, Sziléziában az 1756 előtti állapotot kellett fenn-
tartani./117/ Mig azonban az állani intézkedések a fejedelen 
birtokain, a kincstári uradalmakban a jobbágyok helyzetének 
néni könnyítésére vezettek, a nemesség keveset törődött a pa-
rasztság földfosztását tiltó szigorú rendelkezésekkel, melye-
ket ezért rövid időközökben ismételten meg kellett ujitani és 
szigorúan hangsúlyozni./118/ Ez Engelst a következő megállapí-
tásra késztette :"Igy különösen Poroszországban a 18.században 
egymást követik a rendelkezések, melyeknek meg kellene akadá-
lyozniuk a parasztok földfosztását, de az lesz a sorsuk,mint 
ami annak a töméntelen mennyiségű irkafirkának, melyet Nagy 
Károly kapituláréi óta a német kormányok összeírtok, kilenc-
venkilenc %-ával történik: épp, hogy csak papíron volt ak ér-
vényben, a nemesség kevéssé zavartatta magát, a parasztok 
földfosztása tovább folyt."/U9/ 

Ha azonban összehasonlítjuk Brandenburg-Poroszorszá-
got más keletnémet államokkal a parasztok földfosztása szem-
pontjából, akkor meg kell állapitanunk, hogy Brandenburg-Po-
roszországban a 18. század második felében mégis csak fékez-
ték a parasztok földfosztását, ugy hogy a 19. század elején 
még ténylegesen tízezrével voltak paraszttelkek,/120/ ezzel 
szemben pl.-Mecklenburgban, ahol nem volt állami parasztvéde-
len, épp a 18, század második fele a legkíméletlenebb föld-
fosztás 'időszaka* ugy hogy a 19. század elejére már nem volt 
emlitésremóltó telkes parasztság a nemesi birtokok területén. 
Minthogy azonban Brandenburg-Poroszországban a 19.századi 
jobbágyfelszabadítás és szabályozási eljárások folyamán újra 
elejtették a parasztvédelem határozatait/121/ elmondhatjuk, 
hogy a parasztvédelem állami rendszabályai a parasztok telke-
iktől való megfősztásának'fblyamatát némileg fékezték ugyan , 
azt megakadályozni azonban nem tudták, mint ahogy az'angol tör-
vényhozás más történeti korszakban, a 15. és 16. században hi-
ába küzdött az ellen, hogy a szántóföldet legelővé változtas-
sák, ami akkoriban még erőszakos egyéni cselekedetek formájá-
ban ment végbe./122/ 

Ez ujabb különbség a német és az angol fejlődés között, 
Angliában a törvényhozás gátló intézkedései a falusi lakosság 
földjétől való elkergetésével szemben a folyamat elejére es-
nek és csak a 18, században lesz "maga a törvény a községi 
földek elrablásának előmozdítója",/123/ tehát hatása egybe-
esik a történeti fejlődéssel. Németországban fordítva törté-
nik, és a parasztvédelemről szóló törvényhozási intézkedéseket 
halomra dönti a történeti fejlődés, 

A római jog átvételének, az úriszéki bíráskodásnak és 
a parasztvédelemnek kérdéseit vizsgálva kitűnik, hogy a feudá-
lis társadalom felépítményének politikai-jogi része nem visel-
kedett passzívan a társadalom alapjával és az alapban végbe-
menő változásokkal szemben, hanem aktivan hozzájárult ahhoz, 
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hogy bizonyos formát adjon neki./124-/ Ugyanakkor azonban 
megmutatkozik itt„ hogy a társadalmi fejlődés törvényei ob-
jektiv törvények, melyek az emberek akaratától és tudatától 
függetlenül, ha nem is akaratuk ós tudatuk közreműködése nél-
kül jutnak érvényre. If tjük, hogy a felépítmény politikai-jo-
gi részének Látása az alapra a feudalizmus bomlási szakaszá-
ban az alap és a felépítmény között feni,álló ellentmondást 
tovább é! e zi, ugyanis a feudális társadali o.e. belül, melyet 
ez az alap és oz a felépítmény szolgál, mindennek ellenére 
olyan folyamatok zajlanak le, melyek szabaddá teszik a kapi-
talista társadalomnak a feudalizmus szétrombolására hivatott 
elemeit« Ez az egyes szakaszoknak az angol fejlődéstől el-
térő formájában és sorrore bea történik, azonban itt is 
- ugyanugy mint ott - a i' usi lakosság mérhetetlen szenve-
déseivel jár,/125/' 

A parasztok védekeztek az ellen a fokozódó' elnyo-
más és kizsákmányolás ellen, mely ezzel a fejlődéssel járt. 
Nemcsak passzív ellenállást tanúsítottak, mely rosszminősógü 
munkában, az uradalmi felszerelés elhanyagolásában,az urasá-
gi állatok és leltári tárgyakkal való rossz bánásmódban és 
egyéb hasonlókban nyilvánult, hanem aktivan is ellenálltak, 
Az aktiv ellenállás formái voltak pl. a szolgálat megtagadá-
sa, a földesúr parancsainak és tilalmainak semmibevétele, 
jogvita egyes jogok és kötelességek körül. Nagyon érzékenyen 
érintette a földesurakat a parasztok szökése is, moly sok-
szor családostól, az összes leltári tárgyakkal 's nagy cso-
portokban történt. Ez az aktiv* ellenállás egyik eszköze vult, 
mert a meneküld parasztok nemcsak a földesúr egyes követel-
ményeivel szálltak szembe, hanem törésre vitték a dolgot és 
megszegték a fennálló törvényeket./126/ Végül egyéni erősza-
kos védekezésre is sor került a földesúr és alkalmazottai 
túlkapásaival szemben, néha egész paraszti közösségek zenőü-
lésére és kollektiv felkelésekre is, ugy hogy már csak kato-
nai karhatalom segiifcísf̂ 'a földesurakon« Az ellenállásnak ez 
a formája a 18. század végén a franoia polgári forradalom ha-
tására az uralkodóosztályra nézve veszélyes formát öltött« 
A francia parasztok példáját követő általános felkelés réne 
erőteljesen hozzájárul4? ahhoz, hogy a nemesség belássa az • 
agrárállapotok reformján?'; szükségességét. Mindezt meg fog-
juk részleteiben is nuvatni Mecklenburg példáján., 

Itt még egy elvi kérdést ko 11 felvetnünki az a be-
nyomás keletkezhetik, hogy a parasztok a törtéi oti fejlődés-
sel szálltak szembe, amikor védekeztek a földfosztás és a 
széles piacra való termelés kifejlődésével kapcsolatos foko-
zódó kizsákmányolás ellen. Ismeretes, hogy a folderur elleni 
küzdelmeiknél többnyire a régi állapotokhoz való visszatérést 
és régi jogok helyreállítását követelték. De amikor a terhek 
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csökkentésóért, a robotszolgáláttói való nentesitésért, a 
jobbágyság megszüntetéséért, jobb birtokjogért harcoltak,ez-
zel megingatták a feudalizmus alapjait, veszélyeztették a 
nemesség gazdasági és politikai-uralmát a polgárság felett, 
kiálltak a kapitalizmus fejlődésének a mezőgazdaságban másik, 
haladóbb fejlődési utja mellett, melyet Lenin az "amerikai 
tipusu utM-nak nevez,/12'7/ melynek előfeltétele a földesurak 
majorsági gazdaságának megszüntetése és-a feudális földbir-
tok felosztása a parasztok között's amely azt jelenti, hogy 
"a termelőerők a leggyorsabban fejlődnek és /amennyire ez az 
árutermelés viszonyai között x^gyiáltalán leget s égés/ a pa-
raszttönogek létfeltételei a legkedvezőbbek,/128/. 

A parasztság második jobbágysága tehát a személyes 
szabadság hiánya ós a röghözkötés, mely a 16. századtól a 
18. századig az Elbától keletre nagymórtékben elterjedt, Az 
idézte elő, hogy e területek nemessége alkalmazkodott a Nyu-
gat-Európában kialakuló kapitalizmus feltételeihez . A belső; 
piac növekedése és Nyugat-Európa emelkedő gabonaszükséglete 
arra indították a földesurakat, akiknek érdekük volt, hogy 
termeivényeik mind nagyobb részét vihessék piacra, hogy pa-
rasztjaikat röghöz kössék és kizsákmányolásukat a rcbotszol-
gálat fokozásával súlyosbítsák, yâ. polgárság gazdasági és po-
litikai gyengesége és a városok kereskedelmének és iparának 
hanyatlása megkönnyítette a földesuraknak a második jobbágy-
ság bevezetését. Kelet-Németországban a 16. századtól kezdve 
túlsúlyban volt a jobbágyok robotmunkáján alapuló mezőgazda 
sági nagyüzem. Ennek fejlődése a parasztság mind nagyobb ré-
szének fokozódó kisajátítását és birtoktalan, jobbágysorban 
lévő napszámosokká változtatását jelentette. A majorsági gaz-
dálkodás egyben a mezőgazdasági termékekkel való széleskörű 
kereskedelemre épült vállalkozás volt és kezdetét jelentette 
a kapitalizmus "porosz úton" való fejlődésének a mezőgazda-
ságban. A második jobbágyságot a földesurak az államhatalom 
segítségével vezették be, mely a parasztokat a földbirtokos 
kénye-kedvére hagyta. A második jobbágyság bevezetése és ki-
hatásai a parasztok ellenállását váltották ki, akik megtagad-
ták a szolgálatot a földbirtokosoknak, megszöktek tőlük és 
erőszakos felkeléseket indítottak ellenük./129/. 
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lábjegyzetek. 
1./ "A 14-15. században a városok gyors fojlődésnek indultak 

és meggazdagodtak. Iparművészetűk és luxusuk főleg Dél-
Németországban és a Rajnánál virágzott. A városi patrí-
ciusok bősége nem hagyta nyugodni a közönséges ételeken 
élő, durva ruhákban járó, otromba bútorok közt lakó vi-
déki junkert. De honnan szerezze meg e szép dolgokat? 
Az útonállás egyre veszélyesebb lett és egyre kevesebb 
eredménnyel járt. A vásárláshoz pedig pénz kellett. Ezt 
pedig csak a'paraszt teremthette elő. Ez az eredete a 
parasztra nehezedő ujabb nyomásnak, felemelt adóknak -és 
robotnak, annak az ujult, mind sürgetőbb igyekezetnek, 
hogy a szabad parasztot féljobággyá, a féljobbágyot job-
bágysorba süllyessze, s a közös markföldet urasági föld-
dé változtassa." /Engels, A mark, lásd: A német paraszt-
háború, Bp. 1949. III. melléklet, 167.1./ 

2*/ Engels levelei Marxhoz 1882. dec.15.,16. és 22-éről, 
Marx-Engels, Válogatott levelek, Bp. 1950, 421-423 és 
Briefwechsel IV.k. 698.1. Engels, A mark, i.m. 167.1. 
Marx és Engels ebben a kordésben Maurerre támaszkodnak, 
aki "A jobbágytelkek története" c. munkájában IV.k.499-
5OO.I. a jobbágyság egy "enyhébb" formájának keletkezén 
séről beázol Németországban a 15. és 16. században /szem-
ben a jobbagyság súlyosabb formájával a korai feudaliz-
musban, amikor annak még rabszolgarendszerbeli vonásai 
voltak/. Maurer ott az ellen a né&et ellen foglal ál-
lást /ami ICindlinger felfogása volt/, hogy maga a job-
bágyrendszer csak a 16. század óta jött létre, 

3,/ Csak Kelet-Poroszországban volt az 1525-ös paraszthábo-
rúnak" gyenge visszhangja, melyet minden különösebb ne-
hézség nélkül el lehetett fojtani" /Engels, A porosz pa-
rasztság története, lásd: Marx-Engols-Lenin-Sztálin,Meg-
jegyzések a német történelemhez, I.k. Berlin, 1953,569.1. 
- Vesd össze J.Voigt, A parasztfelkelés története Kelet-
Poroszországban, "Neue proussische Provinzblätter",III. 
k. 1847, 1. ski. 

4#/ V.V. Birjukovics B.F.- Porsnyev Sz.D. - Szkazkin: Az új-kor története /Bp. 1953/ c* munkájának magyar fordita-
, sával megegyezően /lásd 209.1./ a "Oütsherrschaftv és 
'Grundherrschaff fogalmát nem fordítjuk magyarra. A 
Szabó István: Tanulmányok a parasztság történetéből /Bp. 
1949/ c. munkájában javasolt terminológia további pre-
cizirozásra szorul. L, K~rn, A paraszti jogviszonyok tör-
ténete Brandenburg határőrgrófságban /Mark-ban/ a német 
település kezdetétől ,1. Frigyes uralkodásáig /17OO/. 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte" 11.k. 1873. 1-44.Ì.-
Karl Theodor va. Inopia-Sternegg, Német gazdaságtörténet 
a középkor utolsó századaiban, I.' rész, Leipzig 1899, 
60.1.- Carl Joh, Fuchs, A parasztfelkelés bukása és a 
"Gutsherrschaff keletkezése, Strassburg ,1888, 39-46.1.-
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Gustav Aubin, A rónai jog átvételének hatása a német pa-
rasztságra "Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik", 
III. sorozat, 44/1912 k. 733-734.1.- Werner Wittich, A német 
agrártörténet korszakai, "Grundriss der Sozialökononie", VII. 
rész, Tübigen 1922. 16-17.1.- Jens Jessen, A majorsági gaz-
dálkodás keletkezése és fejlődése Schleswig-Holsteinban az 
agrárreform megindulásáig," "Zeitschrift für Gesellschaft für 
Schleswig-Holsteinische Geschichte", LI.k.1922, 56.1, 
5./ Heinz Maybaun, A majorsági gazdálkodás keletkezése Meck-

lenburg északnyugati részében. A "Vierteljahrsschrift für 
Sozial-und Wirtschaftsgeschichte" 6. melléklete 1926, 3,1» 

6./ L. Korn, i.m. 18.1. 
7./ Heinz Maybaum, i.n. 4.1. 
8./ W. Naudé, Az európai országok gabonakereskedelmi politi-

kája a lj.sz^-tól a 18. sz#-ig "Acta Borussia", Gè-treide-r 
handelsp olitik. I.k. Berlin, 1896. 231.1. 

9./ Egynéhány a legfontosabb munkák közül: Georg Friedrich 
Knapp, A parasztok felszabadítása és a mezőgazdasági mun-
kások eredete Poroszország régebbi területén. I.-II. kP  Leipzig 1887> I.k. 28-49,1.; - Georg Friedrich Knapp« A 
mezőgazdasági munkások szolgaságban és szabadságban, 
Leipzig, 1891, 46-64.1.- Georg v. Below, Németország ke-
leti és nyugati része, "Historische Bibliothek", ZI. k. 
1900, I-74.I.- Theodor v. Goltz, A német mezőgazdaság tör-
ténete, I.k. Stuttgart-Berlin 1902. 147-148.1., 153.1., 
228.1.;Werner Wittich, "Grundherrschaft" Északnyugat-Né-
metországban, Leipzig 1896, 12-18.1.- G. Caro, A német 
agrártörténet problémái, "Vierteljahresschrift für Sozi-
al- und Wirtschaftsgeschichte", V.k. 1907, 423 skl.-Rach-
fahl, Schleswig-Holstein a német agrártörténetben," Jahr-
buch für Nationalökonomie und Statistik"1909i évf.»XCIII.k. 
455-462.1.- Max.Sering, örökösödési jog és agrár-törvény-
-hozás Schleswig-Holsteinbûn történe ti alapon,"Landwirt-
schaftliche Jahrbüc^^, XOTII.k., ¥. kiegészítő k.Ber-
lin I9O8, 221-222.Lí-f 225 1 .-Jens Jessen i.n. 1-8.1.-
Heinz Maybaun i.n. lr4. 1.- vesd össze a Handwörterbuch der Staatswissenschaften /Állantudományi kéziszó&ib?«-* 
ban I.k. '4. 1923 G.V. Below, "Agrargeschichte" /"agrár-
történet"/ 52-57.I.- R. Kötzschke-, Paraszt, paraszti bir-
tok és paraszti rend, II.k. 4. 1924. 371-376.1.- Werneí 
Wittisch, "Gutsherrschaft" V.k. 3.* 1910_, 209-260.1,- G.J. 
Fuchs, "Bauer" /paraszt/ a "Wörterbuch für Volkswirtschaft 
I.k. 262-274.1. 

10./M.M. Szmiriii, Vizsgálatok.a reformációt megelőző politikai 
küzdelem történetéhez Németországban, M. 1952. 5I skl. 

11./ Theodor v.d. Goltz, i.n. 147-148.1. 
12./ Georg v. Below, Németország keleti és nyugati része, i.m. 

36.1. 
13./ Oaro i.m. 453.1. 
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14./ Werner Witti oh, A "Grundherr schaft:t Északnyugat -Nòne t-
országban, Leipzig 1896, 379-381.1.- Margarete Bosch, A 
parasztság felszabadításának gazdasági feltótelei Kleve 
hercegségben és Mark grófságban,Tuhtagen 1^20. 213-215.1. 
195-197.1.- Lásd tcivábbá Josef Kulischer, Általános 'gaz-
da s ágtörténet, München 1929 , 'II.k.* 89-91.1.- vugust v. 
Miaskowski, Az örökösödési jog és a f Idtulajdon negosz-
lá-m- a Kénét Birodalomban, I.k. Leipzig 1882, 113.1.-
S. Riezler, Bajorország története, VI.k. 225-226.1.- Kari 
Lamprecht, Német történet, IX.k., Berlin 1913, 242.1. 

15./ Rudolf Kötzschke, A német gazdaságtörténet alapja a 17. 
századig. Leipzig-Berlin, 1923. 188.1. 

16./ Margarete Bosch i.m. 225-226., 228-230.1. 

17./ W. Naudé i.m. 220-221.1. 

18./ August Meitzen, A porosz állam földje és mezőgazdasági 
viszonyai. VI.k. Berlin 1901, -167.1. 

19./ Kasimir v. Rako\ ski, A nagybirtok keletkezése a 15. és 
16. században Lengyelországban, Berlin, 1899. 23,1.' 

20./ Otto Hintze, A Hohenzollernek és müvük. Berlin 1915, 109, 
1. 

21./ Kasimir v, Rakowski i.m. 24.1. 
22./ W. Naudé i.m. 220-221.1. 
23./ Uo. 221.skl. 
24./ Már 1483-ban zavargásokra került sor Hamburgban a gabo-

na drágulása miatt /A. Krantz, Wandalia, vagy a vend 
történelem leirása", Lübeck 1600, 468.skl./ 

25./ "In dessen sulven tyden was grote dure tiid des kornes 
in Vlanderen, also dat eyne last weyten dar bőven hun-
dert marok ghalt, Drum re worden de hovelude in dessen 
Landen unde de gyrigen koplude kornekopers unde senden 
dat' kome myt der vaert in Vlanderen und brochten hyr 
den Schepel rogghen up 7 undo mer." - F.H. Grautoff, 
Detmar ferences lector krónikája, 2. rész, Hamburg 1830, 430.I. 

26./ A teológia és. a kánoni jog tanára Rostockban, később 
dómdékán és jogtanácsos Hamburgban. A !,Wandalia"-ban 
1504— ig terjedő eseményeket ir le. 

27./ Otto Hintze i.m. Ï05.I. Lásd továbbá: Karl Lamprecht, 
Német történet IX.k. 250 1.,Rachfahl i.m. 461.skl.-Chris-
äsian Reuter,Keleti-tengeri kereskedelem és a mezőgazda-
ság a" 16. és 17. században, Meereskunde VI.k. 1912, 10.1. 
Ernst Baasch, Holland gazdaságtörténet, Jena 1927, 272.1. 
-Johannes Hansen, Adalékok Lübeck gabonakereskedelmének 
és gabonapolitikájának történetéhez, Veröff, zur Geschich-
te d. Freien und Hansestadt Lübeck, I. k. l.sz. 1912, 
31.1.- Heins Maybaum i.m. 117-118.1. Jens Jessen i.m. 
26.1. és 57.1.- Karl Koppmann,'Adalék a mecklenburgi 
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sziklás kikötők történetéhez "Hansische Geschichtsblätter 
1885. óvf. IO9.ski.- Paul Steinmann, A mecklenburgi herce 
gek pénzügyi, közigazgatási, gazdasági és kormányzati po-
litikája a középkorról az újkorra való átmenet idején. 
"Jahrbuch des Vereins für Mecklenburgische Geschichte", 
86. évf., I922. 117. ski.- Felix Priebatsch, A branden-
burgi kereskedelem a középkor végén, "Schriften des Ve-
reins für die Geschichte Berlins", XXXVI /1899 .10,i;/. . 

23./ Johannes Hansen i.m, 32.1. 
29./ Hollandia már a feudalizmus virágkorában gabonabehozatal 

* ra szorult./Baasch. Holland Gazdaságtörténet, 272.1./ A 
15. században . a kézművesség és.,.az iparművészet 

• felvirágzásával kapcsolatban kenyérgabona szükségle 
te erősen emelkedett /Adolf Jürgens, Adalékok Schleswig-
Holstein kereskedelmének történetéhez a 16. és 17. szá-
zadban ' "Abhandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte" 
VIII.k., Berlin 1914. 8.1./. Saját szükségletei fedezé-
séből Hollandia a 15. század végdtől kezdve, miközben 
győzelmes harcot vivott a Hanza-városokkal, hatalmas te-
her áruforgalmat fejlesztett ki a : eleti-tenger mentén 
fekvő országokból származó gabonanemüekben. Joggal teszi 
fel Rachfahl a .liérdést: "Bem lehetne megoldani 
az Északkelet-Németországban kialakuló "Gutsherrschaft" 
problémáját a németalföldi Keleti-tengeri hajózás törté-
netével?" Rachfahl u.a. 462.1./ 

30./ W. Naudé i.m. 305.1. ï Rachfahl i.m. 4-62 1.- Johannes Han 
son, i.m. 6.1.- Adolf Jürgens i.m. 9.1.- Heinz Maybaum, 
i.m. I52.I. „ . . . 

31./ Johannes Hansen, i.m. 12.1. 

32./ Ernst Baasch, i.m. 162-163.1. 

33./ Ua. 283-284.1. és 286.1. 
34-./ G. Wiebe, Adalék a 16. ós I7. század ár-forradalmának 

történetéhez "Staats- und sozialwissenschaftliche Bei-
träge" Il.k., II. 1895 sz. 158.1.; - Christian Reuter 
i.m. 18.1.- Adolf Jürgens i.m. 9.1.; Max Sering i.m. 
225-226.1.- Heinz Maybaum i.m. 152 skl.; - Jens Jessen 
i.m. 57.1» 

35./ W. Naudé, Brandenburg-Poroszórszág gabonakereskedelempo-
litikája és katonai raktárainak igazgatása 1740-ig,"Acta 
Borussica", Gabonakereskedelempolitika, II.k., Berlin 
I90I, 14. és 3I.I. 

36./ Lásd I25.I. 

37./ Marx, Az abszolút monarchiáról, MEGA I.rész, VI.k„1933. 
Moszkva, 313.I. 

38./ Marx, A tőke I.k. 777.1. 
39./ A pénzjáradékot szigorúan meg kell különböztetni a tőkés 

földjáradéktól; ez utóbbi a földmüvelésben tőkéseket és 



- w, -

bérmunkásokat tételoa fol, az előbbi pedig függő- parasz-
tokat. A tőkés földjáradék az értéktöbbletnek az. a része, 
amely a vállalkozói nyereség levonása után megmarad, mig 
a pénz járadék az c,\.sz többlet-terméknek az ára, amelyet 
a paraszt a földesúrnak lefizet...a pénz járadék példája 
â földesúrnak fizete'tt paraszti f öídbér. "/Lenin/A kapita-
lizmus fejlődése Oroszországban, 166.1./ 

40./ Engels, Miért volt eredményes az angol forradalom? Ge-
sammelte Schriften von Karl Marx und Friedr. Engels 1841-
1850, Ill.k. Stuttgart 1915, 412-415.1. 

41./ Engels levele Marxhoz 1882. dec. 15-én. Marx-Engels, Vài. 
levelek, 422,1. 

42./ Max Sering i.m. 227.pf , , 
45./ Marx, A tőke. I.k. Bp. 1948, 252.1. /A "külföldre való" 

az eredetiben nincs benne, azonban a "Szikra" fordítása 
igy szól és ez meg is felel a mondat értelmének. Forditó 
Eieg jegyzése,/ 

44,/ Ua. Illek. Berlin 1949. 372.1. /Természetesen itt arról 
lehet szó, hogy Észak-Amerika déli államaiban az Európá-
ban kialakult nemzetközi kapitalizmus alapján áll fenn 
egy ideig még rabszolgaság, nem pedig arról, mintha ott 
helyben lenne kapitalista termelőmód és ennek bázisán 
rabszolgaság. Egyébként a Tőke magyar fordítása ezt a he-
lyet másként értelmezi, lásd 383 1.» ez a fordítás azon-
ban nem illeszthető be a cikkíró gondolatmenetébe. A fordi-
tó megjegyzése./ 

45,/ Ua. I.k. Bp. 1948, 252.1. 
46,/ Alfred Meusel, Thomas Müntzer és kora, Berlin, 1952. 13. 

1 » 
47,/ Heinz Maybaum i.m. 144.1. 
48,/ Ua. 176-177.1. ' ' \ 
49,/ Engels, A mark, i.m. 168,1. Ez a jobbágyrendszer azonbai 

csak a harmincéves háború ubán, amikor ezt a nagy ember-
hiány sürgette, kapott végxeges, törvényben rögzített for-
mát. 

50,/ Marx, A tőke, I.k. •253.1. ,/T{i&&oléa ..a Szerzőtől/. 

51,/ Engels, i.m. A mark, i.m. 168-169.1. Lásd továbbá Ernst 
Moritz Arndt, Kísérlet a pomerániai és Rügen-szigeti 
jobbágyság történetének megírására, Berlin, 1803» 168-
169 1., - Kari Lanprecht, Német történet IX.k. 252.1.-. 
Friedrich Gro£-amann,A földesúri-paraszti jogviszonyról 
Mark-Brandenburgban a 16. századtól a 18. sz ázadi g.Staats-
Ui SQzialwissenschaftliche Forschungen",11/1890 k. 68-69. 
1.- August Meitzen i,n, VI,k. 111.1.; Theodor Knapp, Üsz-
szegyűjtött adalékok elsősorban a német parasztság jog-
és gazdaságtörténetéhez,Tübingen 1902. 374.1.- Ahlers,A 
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paraszti telekrendszer Mecklenburgban a középkór folyamán. 
"Jahrbuch des Vereins í'í'.r Mecklenburgische Geschichte, 51. 
évf., 1886. 75.1.- Hugo Bühlau, A jobbágyság eredetéről és 
lényegéről Mecklenburghan, "Zeitschrift für Rechtsgo schich-
te, "10.k. Weimar 1872, 393-394.1. 

52./-L. Korn, i.m. 43.1.- Otto Vitenne, Mecklenburg története, 
Gotha 1920. "255.1.- Otto Hintzer i.m. 187.1. 

53./ Engels, A mark, i.m. 169.1. 
54-./ Lamprecht, K., Német történet, IX.k.- 252.1.- Fuchs, Carl 

Joh., A parasztság hanyatlása és a "Gutsherrschaft"-ok 
keletkezése, Strassburg, 1888. 92-93.1. 

55*/ Josef Kulischer, Általános gazdaságtörténet, II.k. 93.1. 
•56./ Friedrich Grossmann i.m. 90. ski.- Georg Friedrich Knapp. 

A'jobbágyfelszabadítás, I.k. 57-58.1. 
57./ Werner Wittich i.m. 12-13.1. 
58»/ Georg Hanssen» A jobbágyság megszüntetése és általában a 

földesúri-paraszti viszony átalakulása Schleswig és Hol-
stein hercegségekben. Szt. Pétervár 1861. 17.1. 

59./ I" Carl Eggers, A jobbágyság jelenlegi állapotáról és 
megszüntetésének lehetőségéről Mecklenburg-Schwerin, 
Bützow, Schwerin és Wismar hercegségek kamarabirtokain 
1784-ben. 108 skl. 

60./ Heinz Maybaum i.m. 189.1. A 18. század elején csak hat 
ló tartozott az uradalmi felszereléshez /Ernst Boll,Meck-
lenburg története. Tl.k. Neubrandenburg 1855/56, 466.1./ 
Sőt Klüver 1737-ben csak négy lovat számit oda. /Hans-
Hsänrich Klüver, Mecklenburg hercegség és a hozzátartozó 
tartományok és helységek leirása, Hamburg, 1737> 775.1./ 

61./ C.W.A. Balok, Pénzügyi viszonyok Mecklenburg-Schwering-
•ben, Wismarbon, Rostockban és Ludwigslustban 1877-ben, 
94.1. 

•f « 

62./ Moritz Wiggers, A parasztok elleni irtóhadjárat Mecklen-
burgban, Leipzig, 1864. 37.1. 

63./ Brandenburgra vonatkozólag Grossmann okmányokból statisz-
tikai összeállítást készített a pusztásodásról és arra 
a feltevésre jutott, hogy a földnüveslakosság legalább 
felére csökkent /Friedrich Grossmann, i.m. 68-69.1./. 
Boll Mecklenburgra vonatkozólag kiszámította, hogy a la-
kosság száma öt hatodával süllyedt /Ernst Boll Mecklen-
burg -története, Il.k. 134-135.1./ Lásd továbbá; Ernst 
Moritz Arndt i.m. 168-169.1.j - L. Korn i.m. 42-43.1.-
Karl Lamprecht, Nómet történet IX.kt. 252.1.- Otto Hintze 
i.m. 187.1.î Theodor Knapp i.m. 374.1.- C.W.A. Balok, 
Mecklenburg a harmincéves háborúban., "Jahrbuch des Vereins 
für Mecklenburgische Geschichte", Jhg. 1903, 68.sz.105-
106.1.- Meta Murjahn, Földesúri-paraszti viszonyok a 17. 
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században Stargard északi területein."Jahrbuch des Vereins, 
für Mecklenburgische Geschichte" 98/1934 sz. 37-38.1. 

64./Engels, Adalékok a porosz parasztok történetéhez, i.m, 
572*1. 

65./Jürgen Kuczynski, Általános gazdaságtörténet, Berlin 1950 
166„1. 

65./ I.m. 200.1. 
67./ Uo. 
68./ I.m, 209el. 
69c/ Lenin, A kapitalizmus fejlődése Oroszországban,B©»1949. 

181-183.1. ^ 
70,/ I.m, 151,1, Lásd továbbá Marx, A kapitalista termelést 

megelőző fomák, Berlin, 1952. 42.1.- Marx, A tőke, Ill.k. 
37-38.1. és 867.1. 

71./ Lenin i„m. 151*1» 
72»/ Sztálin, A szocializmus közgazdasági problémái a 

Szovjetunióban, Bp. 1952. 17.1. - M.M. Szmirin,"Vizsgála-
. tok a reformációt megelőző politikai küzdelem történeté-

hez" c. munkájában, 82. skl, megmutatja, hogyan használták 
ki saját érdekükben az árutermelés előnyeit a mezőgazda-
ságban Németország délnyugati részének földesurai, ugy 
hogy ugyanakkor megszilárdították a feudális robotgazda-
ságot, 

73./ Lenin i.m. 182.1. 
74,/ Jürgen Kuczynski, i.m, 200.1. 
75./ Lásd 129,1, 
76,/ Engels, Adalékok a porosz parasztság történetéhez, i.m. 

572,1. 
77»/ Marx, A kapitalista termelést, megelőző formák, i.m, 41,1, 
78./ Lenin i.m« 182.1. 
79./ Lenin, Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland, 

Sämtl. Werke Bd.III.Berlin 1929, 140,1; /A magyar fordítás 
'lásd 169.1.» ezen a helyen félrevezető. A fordító megjegy-
zése./ 

80./ Marx, A tőke, Ill.k. 38,1, 
81./ Ua. I.k. 808.1. 
82./ Meg kell jegyeznünk, hogy Lenin,"A kapitalizmus fejlődése 

"Oroszországban" c, müvében külön kimutatja azt, hogy a 
fejlődő kapitalista termelés maga hoz létre piacot önmaga 
szamára, főleg a termelőeszközök terén, 

83»/ Hugo Böhlau, A jobbágyság eredetéről és lényegéről Mecklen-
burg on, i„m. 417-419,1. 

y-./ Lenin i.m. 182-183.1.- Lásd, Marx, A tőke, 856-858 1. 
85«/ Marx u.a. 857*1. 
86»/ Ernst Boll, Mecklenburg története, II.k. Neubrandenburg, 

1856,-437.sk!,' 
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87,/ Mint ahogy azt Knapp;. A mezőgazdasági munkások szolga-
ságban. ..62.1./, Grimberg, A jobbágyfelszabadítás 

-, és a földesúri-paraszti viszony bomlása Csehor-
szágban, Morvaországban és Sziléziában, 1-2. rész Leipzig, 
189Í, 1. rész, 37*1 - Sering, Örökösödési jog és agrár-
törvényhozás, . .225.1. - Aubin, A római jog átvételének.«.. 
732-733.1. tévesen állítják . A:* piacra való termelés 
/Knapp, Grünberg/ és a pénzszerzési célzat /Aubin,Soring/ 
nem kizárólagos ismertetőjegyei a kapitalista üzemnek. Szo-
cialista üzemek is egyelőre még piacra termelnek és egye-
lőre még ugy kell gazdálkodniuk, hogy pénzben kifejezhető 
hasznot mutathassanak ki! 

88,/ Lenin i.m. 183.1. 
89«/ Engels, A mark. i.m. 168.1. 
90./ Marx, A tőke, Ill.k, 680-681.1. 
91./ Lenin, A szociáldemokrácia agrárprogramra ja az 1905-1907-es 

első orosz forradalomban. Szikra, 1950. 29.1. és Lenin, A 
kapitalizmus fejlődése Oroszországban, i.m. 14.1. 

92./ Marx, A tőke, Ill.k. 871.1. 
93./ Sztálin, Marxizmus és nyelvtudomány, 11. 1, 
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GH.MAÜEI - M.DAMASCHI^s 
Az 1899 » évi ^arasztmozgalmak és a falusi 

szöcialista klubok, 
/Studii, 1953® 1« szára»./ 

Gh. Matei çi M.. Damaschili: Despre mise ár ile 
^araneçti din 1899 cluburile socialiste 

1a sate 0 

Az 1888 és 1899. közötti, időkben a falvakban kiéle-
sedő osztályharc, 2vs erőteljes megmozdulások, az 1888. évi 
parasztfelkelések és az 1907» évi nagy parasztfelkelés kö-
zött az átmenetet jelentik. Ezek az események előre jelzik 
az 1907-i még nagyobb mozgalmakat„ A 3.9«. századvégi paraszt-
mozgalmak tehát mintegy átmenetet képeznek az 1888» és 1907^vi 
két nagy parasztfelkelés között. 

Mik voltak az 1899.--i parasztmozgalmak és felkelések 
okai? 

Azt kell mondanunk, hogy az okok ugyanazok, mint ame-
lyek az 1888.évi felkelést kirobbantották, ezek az okok azon-
ban időközben még súlyosabbakká váltak. 

Az 1899e-i erős p irasztraozgalmak okainak megvilágítá-
sára maradjunk a konkrétumok területén, szólaltassuk meg ma-
gukat az adatokat. 

A 19* század végének birtokstatisztikáit vizsgálva a 
földbirtoknak igen igazságtalan elosztását állapithatjuk meg. 
A földtulajdonosok 1,5 %-át kitevő ko* 5e000 nagybirtokos kö-
zel 4,000.000 hektár földdel, az ország termőterületének 
49 %-ával rendelkezett, amelyből egy nagybirtokosra kb. 800 
hektár jutott« 

Körülbelül 39.000 közéobir-tokos, a földtulajdonosok 
3,5 %-a, 852«000 hektár művelhető területtel, az összterület 
11 %-ával rendelkezett. Ebből egy birtokosra kb. 22 hektár 
jutott 0 

921*000 paraszt családfő, a földtulajdonosok 95 %-a 
ezzel szemben kb 3,000,000 Ha földdel, azaz a termőterület 
40 %-ával rendelkezett, melyből egy családfőre kb 3,..25 Ha ju-
tott. 

Ez utóbbiak közül körülbelül 1,400c000 lelket számlá-ló 292.000 /32 %/ paraszt családfőnek 2 hektáron aluli föld-
je volt, tehát akkora terület, omo'iy teljesen elégtelen volt 
a napi élelem, de még a szárazeledel, a kenyér és puliszka 



- 1 5 2 -

megszerzésére is. /l/ Ugyanezekből a statisztikákból kitűnik, 
hogy a családfenntartó parasztoknak ez az egyharmada azon a 
földön, amellyel rendelkezik, 35 %-kal kevesebb búzát és ku-
koricát tud csak termelni, mint amennyi sajátmaga és család-
ja élelmezésére szükséges. Ehhez járulnak még egyéb élelmi-
szerek, hus, főzelék stb,, valamint a ruházat, adók, sfcb0 költségei,/2/ 

Ennek következtében az ehhez a kategóriához tartozó 
paraszt igen sokat nélkülözött. A szükség vagy arra kénysze-
ritette, hogy földet béreljen , - ezáltal a földbirtokostól 
szoros függésbe kerüljön, aki őt kedve szerint kizsákmányol-
ja, - vagy arra, hogy saját földjét másoknak bérbe adja s 
más helyen keressen magának megélhetési lehetőséget. 

Ezeken a szegényparasztokon vagy félproletárelemeken 
kivül még több mint 400e000 volt azoknak a földnélküli parasz-toknak a száma, akik a mezőgazdasági proletariátust alkották, 
s akik többségükben nagybirtokok bérmunkásai /napszámosai, 
havi vagy évi béresei/ voltak. 

Tehát megkülönböztethetünk nálunk ebben az időben 
egyrészt mezőgazdasági félproletariátust /szegényparasztsá-
got/ és mezőgazdasági proletariátust, másrészt kulákságot, 
vagyis a falusi'burzsoáziát, s e két réteg között a középpa-
rasztságot, . 

A földtulajdon elosztásának ez a módja Romániába! 
érthetővé teszi számunkra a parasztság fő követeléseit, a 
föld követelését - minden mozgalmában és felkelésében - igy 
az 18990 évi felkelésben is. Az 1899,-i parasztmozgalaak fő oka tehát a földhiány volt, i 

Az előző paraszti megmozdulások következtében a bur-
zsoá- földe suri kormányok arra kényszerültek, hogy a gazdasági 
szerződésekre és az állami földek eladására vonatkozó törvé-
nyeket módosítsák. Ezek az intézkedések a falusi burzsoázia 
helyzetének megszilárdulására ós még kegyetlenebb földesúri 
kizsákmányolásra vezettek« 

Creangáí G.I). statisztikáiból világosan láthatjuk, 
hogy a 19. század két utolsó évtizedében,- tehát a vizsgála-
tunk tárgyát képező parasztmozgalmak idején - a paraszti ki-
zsákmányolás fokozódott./3/ 

1/ Creanga, G-«D,s A falusi földbirtok Romániában .Bucare§ti, 
1907» 55-1. 

2/ Uo. 55,1, 
3/ Creangá G»D. s A föld- pénz- és termény haszonbérnek, a le-geltetési bérnek, valamint a mezőgazdasági munir ab éreknek emelke dése 1870-1906 között. Bucureçti, 1908, 
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Minden megyéből néhány nagybirtokot véve alapul, Creangá ki-
mutatja, hogy 1880-1900 között Dambovi^a megyében hektáron-
ként a pénzhaszonbér 30 leiről 60 leire, vagyis 100 %-kal, 
Vla^ca megyében 24 leiről 36 leire, azaz 50 %-káL , Teleorman 
megyében 24 leiről 60 leire, vagyis I50 %-kal emelkedett, 

A terményhaszonbér /dézsma, itt a terményben fize-
tett bérleti dijac jelentisFord./ amely Munténiában és Olté-niában volt a legszokásosabb, azokban a megyékben, ahol az 
1899-i parasztmozgalom a legerősebb, szintén hatalmas növeke-
dést mutat. /4/ 

Egy Romanati megyei nagybirtokon 1880-ban, az emlí-
tett statisztika szerint a dézsma 1:3-hoz, vagyis a termés 
25 %-a a földbirtokost, 75 %-a a parasztot illette,/5/ A bér-
leti szerződésből származó különszolgáltatásképpen minden 
szerződő paraszt ötven ár búzaföld és ötven ár kukoricaföld 
teljes megmunkálásával, azonfelül két napi fuvarral, hat na-
pi kézimunkával, három csirkével és tiz tojással tartozott a 
földesúrnak. 1900-ban ugyanezen a nagybirtokon a dézsma Isi-
hez aránylott, vagyis 50 % a földesúré, 50 % a paraszté volt, 
ezenfelül a bérlő paraszt még száz ár föld teljes megmunkálá-
sával, három napi fuvarral, 300 vékának az állomásra szállí-
tásával, két csirkével és tiz tojással tartozott a földesúr-
nak. 

1880-ban Dolj megyében egy, a statisztikában bemu-
tatott nagybirtokon a dézsma 1:4-hez aránylott, "vágyj.s 20 %-a 
a földesúré, 80 fj a paraszté. Különszolgáltatásképpen ehhez 
járult a földbirtokos számára még 50 ár búzaföld és 50 ár ku-
koricaföld teljes megmunkálása. 1900-ban ugyanezen a nagy-
birtokon a dézsma 1:1-hez aránylott, vagyis a termény 50 %-a 
a földesúré, 50 %-a a paraszté, ezenfelül különszolgáltatás-
képpen: 150 ár kaszás növény learatása, összegyűjtése, behor-
dása, 50 ár kukoricaföld teljes megmunkálása és 3«50 hekto-
liter kikötőbe való szállítása. 

1880-ban egy Olt megyei nagybirtokon a dézsma 1:4 
arányban állt, vagyis 20 % a földesúré és 80 % a paraszté, 
mig különszolgáltatásképpen: I50 ár teljes megmunkálása,négy 
napi kézimunka, két.napi szekérfuvar, egy vasúti fuvar.1900-
ban a dézsma 1:2, vagyis 33 % a földesurat, 67 % a parasztot 
illette; különszolgáltatásképpen pedig 20 -ár "la tarla,,x/ sze-
rinti megművelése, minden bérelt hektár után, a szerződő pa-

4/ Uo. 4-16. 1. 
5/ A törtszámban a számláló a földesúr, a nevező a paraszt 

részét jelentette. Ez nem számtani arány,-
x/ La tarla: a bérbeadó paraszt szántott, vetett, összegyüj' 

tötte és beszállította a termést a bérbeadó földesúrnak 
egy bizonyos darab földről -/A Ford./» 
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raszt két napi kézimunkával és egy vasúti szállítással tar-
tozott . 

1380-ban Vlagca megyében egy - nem a statisztika 
legsúlyosabb esetei közül kiválasztott nagybirtokon - a 
dézsma 1:6- arányban állt, azaz 14 % a "földesurat és 86 % a 
parasztot illette, melyhez különszolgáltatás cimén járult 
50 ár búzaföld teljes megmunkálása, két napi szekérfctvar, 
négy napi kézimunka és 42 hektoliter szállítása Giurgiuba, 
1900-ban ugyanezen a nagybirtokon a dézsme. lì3 arányban 
állt, vagyis 25 % a földesúré es 75 % a paraszté, melyhez 
különszolgáltatásképpen járult?, száz ár búzaföld teljes meg 
munkálása, ezenfelül mindem bérolt hektár föld után még 25 
ár teljes megmunkálása s ezenfelül személyenként négy napi 
szekérfuvar - hat n: pi ké'-r .lunka, 42 hektoliter termény Giur 
giuba szállítása, öt eeirke» 

Teleorman megyében 1880-ban.a dézsma 1:5 arányban 
állt, vagyis 17 % a földbirtokosé és 83 % a paraszté, mely-
hez különszolgáltatásképpen járult: hektáronként tíz ár tel 
jes megmunkálása, a szerződő fél által 35 hektoliternek a 
kikötőbe való szállítása, négy tyúk és husz to jr's. 1900-ban 
ugyanezen a nagybirtokon a-dézsma 1;1 arányban állt, vagyis 
50 % a földbirtokost, 50 %• a parasztot illette, melyhez sze 
mélyes különszolgáltatásképpen járult: 70 hektoliter el-
szállítása- az Állomásra, v-$y 105 hektoliter elszállítása a 
kikötőbe, négy napi szekérfuvar, négy napi kézimunka, négy 
tyúk és husz•tojás0/6/ 

A vizsgált nagybirtokokon - tekintet; nélkül a külön 
szolgáltatásokra - 1880-1900 között a dézsma ilyen arányú 
növekedését állapíthatjuk me,s 

Re .lana,, i i egyében 100 % 
Doj j megyében • 150 % 
Olt megyében 65 % 
Vla^ca megyében • 78 % 
Teleorman megyében 194 % 

A 19- század két utolsó évtizedében a legelőbérek-
nek szintén hatalmas növekedése állapitható meg. A parasz-
-t oknak nem volt legelőjük,.s tekintettel arra, hogy állata-
iknak még az állami erdőkben való legeltetésére sem volt 
engedélyük, arra kényszerültek, hogy legeltetési egyezsége-
ket kössenek a földbirtokosokkal vagy a bérlőkkel, akik tet 

6/ Creanga, G»D0: A föld pénz- és terményhaszonbérének, a 
legeltetési bérnek, valamint a mezőgazdasági munkabé-
reknek emelkedése 1870-1906 között, Bucuregti, 1908» 
28-29,1. 
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szésük szerint állapították meg a legelők bérét. A parqszt-
ság kizsákmányolásának fokozódását ezen a téren az alábbi 
t anulságos t áblázat nutat ja : 

l.sz, táblázat 
Egy állat után járó legeltetés dija 

Nagy állat Apró rjószág 
/ló, szarvasnarha/ /juh, sertés,kecske/ 

M e g y e 1880 I900 1880 I900 
lei lei 

Romanatji 4 6 0,50 0,50 
Dolj 3 10 0,50 5,25 
Olt 2 1 5 0,60 1 
Vlaçca 2,50 8 0,75 1 
Teleorman 2 5 0,50 1,50 

Az 1. sz. táblázat alapján 1880-1900 között a lege-
lődijak emelkedése igy alakult: 

Egy Romanati megyei nagybirtokon nagy állat után . . . . . . . 50 % 
Egy Dolj megyei nagybirtokon nagy állat 

után . I50 % 
apró állat után 66 % 

Egy Vlasca megyei nagybirtokon nagy állat utan 220 % 
apre állat után 35 % 

Egy Teleorman. megyei nagybirtokon nagy ál-
lat után . . . . . . . 150 % 
apró állat után . . . . . . . . . . . 300 

Meg kell jegyeznünk, hogy az emiitett statisztikából 
nem azokat a nagybirtokokat választottuk ki, ahol a szerződés 
feltételei a legsúlyosabbak voltak, hanem azokat, ahol azok 
közepesekna/ mutatkoznak. A legeltetés dija jóformán sehol 
sem maradt állandó, Teleorman és Dolj megyében pedig elké-
pesztően felemelkedett. 

A dézsma és a legelődijak emelkedéséhez hasonló ütem-
ben növekedett a megvesztegetések száma is. 

Ezzel szemben a szerződésekben leszögezett mezőgazda-
sági munkabérek ugyanebben a korszakban csak nagyon ritkán 
növekedtek. Általában ugyanazok maradtak, sőt egyes nagybir-
tokokon csökkentek iŝ  Ja 

A következő táblázat ezen a téren is a paraszti 
kizsákmányolás növekedését mutatja. 
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2.sz e táblázat 
A 

1 8 
mezőgazdasági munkabérek/^ 
8 0; " 1 9 0 0: 

Megye szán-
tás i 

-ka-
ïés 

• ara. 
tás 

1 nap 
kézi 
munka 

1 nap 
szakér 
munka 

szán- ka-
tás • gá-

lás 

• ara-
tás 

Inçip 
ke zi 
munka 

1 na' 
szék műnk. 

Ha--ként leiben Ha-•ként leiben 
Roraana^i 10 10 10 1 2 10 10 14 1,50 3 
Dolj 10 14 12 1 2 10 14- 12 1 2 
Olt 14 12 12. 1 12 12 12 2 3 
Vlasca 10 8 16 1,50 > 3 10 8 16 1,50. 4 
Teleor-man 12 8 12 1 3 10,20 8 1-3 3-5 

Az ország többi részén a parasztság kizsákmányolása -
igen kis kivétellel - ugyanabban az ütemben fokozódott, mint 
a vizsgált megyék területér., 

A Vlasca megyei Purani, és a Teleorman megyei Ciurarl 
községből vett két bérleti szerződést tanulmányozva /ezeknek 
szövegét közöljük/ meg kell'állapitanunk, hogy a földet bérlő 
szegényparasztság tényleges veszteséggel dolgozott, Például 
Purani községben: • 

. » » * 
A paraszt bérbevesz nyolc pogon /egy pogon = öt ár<, 

Ford,/ azaz négy hektár-földet, amelyét búzával vet be, A 
termést csak három-hektár után élvezi, mert egy hektár termé-
sét dézsma fejében leadja a tulajdonosnak. Egy hektár buzave-
tésről, mely átlagban 13,5 hektoliter búzát terem, a paraszt 
magának 40,5. hektoliter, búzát, takarít be. Abban az időben egy 
hektoliter búza kb tiz leibe került. A szerződéses paraszt 
tehát a négy hektár buzavetés után évi összjövedelemképpen 
405 leit hajt be5 

Lássuk, mit ad ennek ellenében a paraszt bérletként: 
le A bérelt' négy hektár megmunkálását, mely kb 200 lei-

be kerül /egy hektár buzavetés átlagban a következő 
munkákat igényli: öt nap kézimunka és nyolc nap sze-
kérmunka ; ha a kézi napszámot két lei-jel és a sso-
ké map számot öt lei-jal vesszük, akkor a paraszt 
egy hektáron végzett munkája ötven leit tesz ki,ez 
tehát a négy hektáron 200 lei/; 

2, Négy hektár megmunkálását a földesúr táblájában, a 
szerződés értől -n'òen, mely ismét 200 leibe kerül; 

3, Négy hektár bevetését, ha hektáronként két hektoli-
ter magot veszünk alapul, ez nyolcvan leit tesz ki, 

7./jegyzetet ldtKÖvc old, 
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4. Egy hektár termését /tekintettel arra, hogy a 
termésűéasma Is5-hoz, vagyis 25 % a földesúré és 75 
% a. paraszté/, moly 155 leibe kerül; 

5. Tiz napi kézimunkát, husz lei5 
6. Négy napi szekérmunkát, husz lei; 
7. 105 véka szállítását, 52,50 lei; 
8. két ökör és egy sertés legeltetését, 18 lei; 
9. Az erdőőrnek 12 lei, 
10. Megvesztegetésekre 25 leit. 

À parasztnak a b reit négy hektár föld után te 
hát 760, 50 lei kiadása vai , melyből, ha levonjuk a 405 lei 
jövedelmet, az következik, í .. gy parasztunknak 555»50 lei az 
é\Ji deficitje, 3 hogy hektáronként 88,87 lei a vesztesége. 

Ha a másik, a Ciurari községbeli esetet vizsgáljuk 
meg, ugyanezt a tényt állapithatjuk meg; A paraszt hét pogon, 
azaz 3,5 hektár területet bérel, melynek felét búzával, felét 
kukoricával veti be. Az 1,75 hektárnyi buzavetésről, a fen-
tihez hasonló számitás alapján, 256.25 leit lajt be. Az 1,75 
hektár kukoricavetés után /egy hektár kukoricavetés kb. 12,1 
hektoliter kukoricát terem, egy hektoliter ára kb, .6,50 lei/ 
még kap 137,64 leit, 

A hét; pogon termése fejében tehát az év végén 373,89 
leit kellett volna kapnia. Ebből az összegből azonban dézsma 
fejében odaad 35 %-ot, vagyis 124.64 leit / a szerződés sze-
rint a dézsma 1:2-höz/ s igy összjövedelemképpen 249,26 leie 
marad, 

Mit ad ennek ellenében a paraszt: 
1. megdolgozza a z 1,75 hektár buzavetést, 70 lei; 

/egy hektár telj' s megmunkálása obben az időben 
Tcleorman m e g y é b o kb 40 leit tett ki./ 

2. megdolgozza az 1,75 hektár kukoricavetést, 87,50 
lei; /'egy hektár teljes megmunkálása kb. 50 leibe 
került./ 

3» a földesúr táblájában két hektár buzavetését meg-
munkálja 80 lei; 

7/ Creanga, G.D.: A föld pénz- és terménybérének, a legel-
tetési bérnek, valamint a mezőgazdasági munkabéreknek 
emelkedése I87O-I9O6 között. Bucuresti, 1908, 51, 65, 
73, 81, 85.1» 



4. 1,75 hektár kukorica/vetés megmunkálását a földes-
úr táblájában, 75 lei; 

5« az 1,75 hektár búzával való bevetését, 37,5 lei; 
6. az 1,75 hektár kukoricával való bevetését, 5,69 

lei ? 
7. a dézsmát, 124,64 lei; 
8. r.2iz napi kézimunkát, á 1,50 lei, összesen 15 lei; 
9» öt napi szekérmunkát, á három lei, összesen 15 lei 
10. Szállítást, kb. 30 lei; 
11. Füvelésért kb. 9,60 leit; 
12. Az erdőőrnek tiz leit; 
13. Megvesztegetésekre 16 leit. 
A bérelt föld után tehát q parasztnak 575.92 lei ki-

adása van, melyből ha levonjuk a 249, 26 lei jövedelmet; a 
paraszt deficitje összesen 326,66 lei. Ez azt jelenti, hogy 
minden bérelt hektár, föld után 93,30 lei a vesztesége. 

Megjegyezzük, hogy a számításban nincsenek benne a 
paraszt s-aj at és állatai élelmezésének költségei, sem a ru-
házkodási kiadások vagy munkaeszközeinek a költségei, s a 
területből sem vontuk le azt a földet, amelyet a földesúr, 
vagy a bérlő a ̂ kiméréskor ellopott., 

A 20, század elején összeállított összes községi mo-
nográfiákban, a parasztcsaládok költségvetésének vizsgálatá-
nál 'megállapítható, hogy a szegényparasztok és a középparasz-
tok nagyrészének költségvetése deficittel zárul, hogy évről-
évre veszteséggel dolgozik* Ez főképpen azoknál állapitható 
meg, akik kevés földdel rendelkeznek és földet "in bérelnek« 

Ha az itt bemutatott bérleti szerződéseket összeha-
sonlítjuk azokkal, amelyek "Az 1888-as parasztfelkelések"/8/ 
c. munka elején találhatók, megállapíthatjuk, hogy a parasz-
tok előnyére semmiféle javulás sem következett be? hogy az 
1893-ban hozott törvény változtatásai semmibén sem módosítot-
ták az előbbi állapotot s hogy ezek között vannak olyanok, 
amelyek az 1888-1 változtatásoknál is sanyargatóbbak, A bér-
leti szerződéseket szabályozó 1893-bon hozott törvény 4»cik-
kelyét - amely részbeh megtiltotta a vesztegetést -, sehol 
sem vették figyelembe; s ugyanígy a 3. cikkelyt sem, amely 

8/ A Román Népköztársaság történetére vonatkozó okmányok 
és adatok, összeállította Roller, Mihail akadémikus. 
A Román Népköztársaság Akadémiájának Kiadója, 1950. 
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meghatározta az egy állat után járó legelő területét, vagy 
a 30. cikkelyt, amely leszögezte, hogy pénteken és szomba-
ton a paraszt saját földjét kell hogy művelje f 

Az itt bemutatott bérleti egyezségekből megállapít-
hatjuk azt is, hogy ebben az időben - különösen.Munténiában 
és Olténiában - az -egyezségeknek olyan rendszere volt érvény-
ben, melyben a "ledolgozást"•a "tizedmunkával" és a "tarla "-
val kapcsolták össze. A "tarla" a legjellegzetesebb feudális 
maradványt képviselte. Más szóval a paraszt a bérelt föld 
után a munkajáradékon /sokszor pénz járadékon/ kivül termé-
szetbeni járadékkal /terménytér/, ezenkívül a földesúr által 
kijelölt földdarabnak teljes megmunkálásával is tartozott, 
melyet saját eszközeivel kellett hogy elvégezzen /ledolgozás 
a földesúr táblájában./ 

A 19. század végén az uzsora is virágzott a falvak-
ban. 'A szegényparaszt a megélhetés szükségleteinek fedezésé-
re kölcsönhöz folyamod.ott, mert állandóan veszteséggel dolgo-
zott s élelmét évről-évre mégsem sikerült megszereznie.Köl-
csönt vett fel az adók kifizetésére, vag^r váratlan események,-
esküvő, temetés, állat elpusztulása esetén is. A szegénypa-
raszt és legtöbbször a középparaszt is, az egyszer felvett 
kölcsöntől tiz év alatt sem tudott megszabadulni, mig végül 
hitelezői, saját földdarabjától is megfosztották. 

A parasztok főleg.a földesúrtól, vagy a nagybérlőtől 
kölcsönöztek élelmiszert - inkább télen - melynek ellenében 
ugy "egyezkedtek", ahogyan a kölcsönzők határoztak. Pénzköl-
csönt inkább a módosabb parasztoktól, a korcsraurosoktól, ke-
reskedőktől, jegyzőktől, papoktól, stb, az úgynevezett falu-
si burzsoáziából vettek fel. 

Az uzsora elképesztő arányokat öltött. Lássuk, mit 
ir Vasile ,M. Kogälniceanu erről a rákfenéről: "Falun az uzsora 
félelmetes módon dühöng. Egy hivatalos vizsgálat erről a 
tényről szőmyü állapotokat tett nyilvánvalóvá. Vannak olyan 
helységek, ahol a parasztok 365 sőt 520 %-os kamatokat is 
fizetnek,"/9/ 

A .kölcsönzött összeg ellenében a "f alusi előkelőség" 
több évi időtartamra haszonbérbe vette a parasztok földjét. 
Az adósságot-és az óriási uzsorakamatot nem tudván kifizetni, 
az eredeti 'kölcsön összege állandóan növekedett s. a paraszt 
arra kényszerült, hogy földjét évtizedeken át az uzsorás ke-
zén hagyja. Ez pedig a földet vagy sajátmaga dolgozta meg, 

9/ Kogälniceanu Vasile M,: A mezőgazdasági törvényhozás és 
a mezőgazdaság- érdekében, hozott intézkedések 1864-től 
napjainkig. Bucuroçti, 1902. 39«1* 



-16o-

vagy - szamára előnyösebb feltételekkel - másoknak adta al-
haszonbérletbe. Az ilyen par sztföldeknek hosszú időre szóló 
haszonbérbeadása alapjában véve nem volt egyéb, mint egy bur-
kolt eladás. Titkolt eladásnak nevezzük, mert a falusi bir-
toktörvény 7» cikkelye megtiltotta a parasztföldek elidegení-
tését, nehogy a paraszt otthagyja a falut és a szükséges mun-
kaerő igy a földesúrnak ne hiányozzék, A parasztok nyiltan 
nem tudván eladni a földet, titokban adták el azt, vagy a 
fenti módon haszonbérbe adták. 

A szegényparasztságot és a középparasztság egyrészét 
ilymódon földjüktől ténylegesen -megfosztották, s ez a falusi 
burzsoázia kezében összpontosult, 

V,I. Lenin kimutatja, hogy azok a reakciós intézke-
dések, amelyek a paraszti földek forgalmát megszüntetik, nem 
képesek megakadályozni a parasztoknak a földtől való elsza-
kitását, de annak a kulákság kezében való felhaLmozódását 
sem, "Érthető, hpgy a jómódú parasztok saját kezükben össz-
pontosítják a földet és hogy ez az értelmetlen reakciós in-
tézkedés csak rontja a szegényparasztság helyzetét; a tönkre-
ment, mezőgazdasági felszerelés híján lévő parasztok minden-
esetre kénytelenek bérbeadni földjüket és ennek /vagy a föld 
eladásáhak/ megtiltása azt eredményezi, hogy vagy titokban, 
tehát rosszabb feltételek mellett adják bérbe a földet,vagy 
pedig a szegényparaszt ingyenesen ad^a oda a földet az 
"obscsinának", azaz ugyanannak a kuloknak." /10/ 

Valóban, a tényleges eladások vagy a ho-sszu időre 
szóló haszonbérbeadásokkal leplezett eladások hivatalos hír-
adásokban nálunk is megerősítést nyertek, Igy, 1899 július 
6-án a földmüvelésügyi minisztérium közbenjár az igazságügy-
minisztériumnál. Rámutat arra.-, hogy "a dobrudzsai parasztok 
a válság következtében visszavásárlási szerződéssel eladják 
földjeiket az uzsorásoknak, mely szerint egy hektár 90 lei, 
mint ahogy azt a falusi birtoktörvény megszabja. A valóság-
ban azonban az uzsorások nem fizetnek többet husz leinél,ugy 
hogy rövidesen az összes földeket meg fogják kaparintani." 
Kéri, hogy a minisztérium ilyen ügyleteket ne hitelesítsen. 
Az i g a z s ágügyr lini s z t é r iun ilyenértelmü utasítással látja el 
a Constansi^a és Tulcea megyei törvényszékeket. /II/ 

Hasonló és az uzsorás számára elég leleményes és 
kedvező módszerről ad számot az Agricola c. újság is./D*P./ 
Dambovita megyében 22 falut vizsgálva az összes falvakban 
ugyanazt az eljárást tapasztalja, vagyis; a szükséget szen-
vedő parasztok a falusi kereskedőktől vagy a nagygazdáktól 

10/ Lenin, M vei 1. köt. Bp. 1951. 232.1. 
11/ Igazságügyniriisztériuni irattár, 193/99 sz„ ügyirat. 
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kölcsönkapott összeg ellenében átadják földjeiket« Lássuk, 
hogyan: a paraszt minden pogon földje után 7,10 vagy 12 lei 
kölcsönt kap. A földet a nódos gazdának vagy a kereskedőnek 
haszonbérbe adja. Az egy pogon után járó 7,10 vagy 12 lei 
kölcsön ellenében a paraszt naga fizeti a bérbeadott föld 
után járó állani adót, a földet szintién naga dolgozza meg 
saját felszerelésével« "Mivelhogy a termés a bérlő úrral ré-
szibe van - nyilatkozza az adós paraszt - kötelezem nagan 
arra, hogy a dézsmát ő hozzá hazaviszem, nig. ha a földet 
ne: jól és időre dolgozom meg, a bérlő ur azt alhaszonbér-
lotbe adhatja*"/I2/ 

Egy pogon föld évi termésének értékesítése DàmboviÇa 
megyében Bolintin és laiornila járásokban - az Agricola szá-
mítása szerint - 80,90 vagy éppen 100 leit jelentett. Ebből 
az összegből 40, 45 vagy 50 lei, azaz 50 % az uzsorásnak jut, 
amiből az következik, hogy az uzsorás 400-500 %-os kamatot 
kapott, 

Ugyanez a szokás terjedt el Prahova megyében is, s 
ugyancsak az Agricola véleménye 'lapján, "ez az istencsapás 
nindenütlj dühöng." Az általa vizsgált 22 falu közül tiz fa-
lu esetében az ilyen módon elidegenített' ' földek a kisajá-
títottak 'földjeinek 10-15 %~át, másik hat faluban 5-10 %-át, 
és más hat faluban 5 %-át tették ki./13/ 

Az esetek többségében a földet öt évre adták haszon-
bérbe, Neri telt el azonban egy esztendő sem, s a paraszt új-
ból kölcsönt vett fel s ugyanazt a földet további öt eszten-
dőre újból bérbeadta. így egy-egy szegényparasztnak 15-20 év-
re átengedett föléje volt. 

A belügyminiszte'riumak egyik 1905-1906~ban_, tehát 
alig pár évvel az 1899«-i parasztmozgalmak után készült s a 
parasztföldek haszonbérbe adásával foglalkozó statisztikájá-
ból kitűnik, hogy 

a/ a földjüket haszonbérbe adó parasztok száma Ilfov, 
Dolj, Ialonita, Dâmbovita, Teleorman, Vlasca és Romanati 
megyékben a legnagyobb; 

b/ a bérbevevő személyek 86 %-a szintén paraszt /nagy-
részt kulák/, 7,2 %-a korcsmáros és 6,8 %-a egyéb foglalko-
zású /kereskedő, jegyző, pap, stb,/$ 

c/ a haszonbérössze-ek pogononként 1-5 lei között válta-
koztak. Egyes helyeken a parasztok egy pogon földet csak.egy 
véka kukoricáért adtak haszonbérbe;/l4/ 

12/ Agricola. Evaluai uzsora. Bucurosti, 1904. 7*1* 
13/ Agricola, i-h. 9-10 p, 
14/ Creangá, G-.D, : A földjeiket önként haszonbérbe adó pa 

rasztok száma és a bérbeadások okai. Bucureçti,1907.XI' p. 
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d/ a parasztok a következő okok niatt adták földjeiket 
haszonbérbe: 

1» A parasztnak 50 %-a azért adta bérbe földjét, 
nert télen élelenvásárlás niatt szüksége volt 
pénzre, tekintve, hogy a föld. a naga és család-• ja el.láté..nára non volt elegendő« 

2. 8,9 %-a igavonó állat hiányában 
5. 9,6 %~a nás foglalkozást talált magának 
4., 9,6 %-a nen vette birtokába a földet, nert az 

igen messze, más megyékben volt, stb, 
A fenti szánok isiiét meggyőznek berniünket arról, 

hogy Leninnek Oroszországra vonatkozó megállapításai majdnem 
egészükben a mi állapotainkra is alkalmazhatók» A szegény-
parasztok kijátsszák a földjeik forgalmára hozott agrártör-
vények szigorításait és a nyomor miatt majdnem semmiért le-
mondanak róluk. Egyesek a nyomorúságos megélhetésért a vá-
rosba mennek, ahol még azt is eladják, amijük megmaradt, mun-
kaerejüket. Földjeik az akkor feltörekvő falusi burzsoázia 
kezében halmozódnak fel, 

A 19. század végén és a 20. század elején a román 
falu osztályviszonyainak ine ezek a fő vonásai: ellentmondá.-
sok bonyolultsága, kifosztás és rablás, melyek a dolgozó pa-
rasztságot rendkívül súlyos helyzetbe hozzák. A körülmények-
nek ebből a kuszáltságából felszínre kell hoznunk a nagy-
birtokosok szívósságát és kapitalista gazdasággá való las-
sú - de a szegényparaszt tömegek számára annál fájdalmasabb -
átalakulását, A dolgozó parasztság kínlódásának és szenvedé-
sének nagyrészben a földesurak az okai; §z ellen4k folyta-
tott harcot alapvető követelésüknek tartják, s földhöz való 
joguk kivívásáért ez a harc egyre élesebb formák között foly-
tatódik,. 

Milyen volt a burzsoá-földesuri kormányok magatar-
tása a parasztságnak a földkérdés forradalmi uton való meg-
oldásáért folytatott harcával szemben? Bizonyos, hogy elke-
seredett erőfeszítéseket tettek a parasztfelkelések vérbe-
fojtása és a földesúri osztály helyzetének megmentése érde-
kében. Céljaik elérésére azonban ez az egyetlen ut nem bizo-
nyult elegendőnek. Az az akadály, melyet a kapitalizmus fej-
lődésének utján általában és a mezőgazdaságban különösen az 
erős feudális maradványok jelentettek, azt eredményezte,hogy 
a fejlődésnek ez a folyamata az egyre kegyetlenebbül kizsák-
mányolt tömegek szánára megráz óvá és rendkívül fájdalmassá 
vált. Ez határozta neg az egyre nagyobb tömegmegmozdulásokat 
és az akadályok felszámolásáért folyó általános harcot. A 
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burzsoázia és a földesúri osztály ezért mindent elkövet, 
hogy szörnyű uralnának fenntartása és a parasztok harcának 
elfojtása érdekében a falvakban magának támaszt biztosítson. 
Ezzel magyarázható a burzsoá-föIdesuri kormányok intézkedé-
seinek egész seras az állani fö3 'leiadásitörvény, a mezőgaz-
dasági egyezségek törvényének módosítása, a paraszti föld-
részek elidegeníthetetlensége, a földművéskölcsön, az úgy-
nevezett népbaxikok, stb. A legtöbb ilyen intézkedést a libe-
rális kormányok hozták, nort özek elsősorban a burzsoázia 
érdekeit képviselték, tehát a falusi burzsoázia megerősíté-
sében leginkább voltak érdekeltek. Itt azonban ki kell hang-
súlyoznunk azt a tényt, ho y még ezeket az intézkedéseket is 
- amelyek a kapitalista terrelési viszonyok fejlődési kere-
teinek a kiszélesítésére v-oettek - az elkínzott és kizsák-• 
nànyolt paraszti tömegek állandó és egyre élesedő harcai 
kényszeritették ki a burzsoáziától és a nagybirtokosoktól,' 
A burzsoázia és a földesúri osztály' azonban - az akkori 
feltételek között - ezeket az intézkedéseket is saját osz-
tályérdekeinek megfelelően hozta meg, A burzsoá-föIdesuri 
kormányok által a földért folyó paraszti harc tetőfokán ho-
zott eme intézkedések jellegéről tanúskodnak a következő té-
nyek: 

1868-1899 között 163,561 Ha állami földet, vagyis 
az eladott földek 92,75 %-át adták el - ahogyan Yasile Kogál-
niceanu mond.ja - "nemparasztoknak" /korcsmárosok, tanítók, 
bérlők, uzsorások/ s csak 7,,25 %-át parasztoknak /dolgozó 
parasztoknak/«. A tények világánál maga Kogálniceanu megjegy-
zi: "Bzek a százalékszámok jobban vádolnak minden agrárpoli-
tikánál, melyet a parasztok kisajátítása, jobban mondva ki 
nem sajátitása követett0"/15/ 

Ani a földműves-hiteleket és népbankokat illeti, 
ezek csak a falusi burzsoázia és kis mértékben a középpa-
rasztság érdekeit szolgálták, h- szegényparasztsé.g - biztosí-
ték kiányában - ezektői az intézményektől nem kapott köl-
csönt. A középparasztság számára pedig a tönkre jutást, az 
elszegényedést jelentette, mert;a tartozásokat nem tudván 
idejében kiegyenlíteni, el kellett adnia állatait és egyéb 
javait, végül pedig bérbeadta földjét és elvándorolt. 

A fenti intézkedésekkel foglalkozva, Lenin megálla-
pítja, hogy "mindezeknek a hiteleknek* újításoknak, bankok-
nak és ehhez hasonló "haladó" reformoknak csak az láthatja 
hasznát., akinek jól vezetett és szilárd gazdasága révén meg-
felelő "megtakarítása" van, azaz. egy elenyésző kisebbség, a 

15/ Kogálniceanu, M.Vasile: Földműves törvényhozás és a me-
zőgazdaság érdekében hozott intézkedések 1864-tői nap-
jainkig,, Bucureçti, 1902. 23-24,1* 
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kisburzsoázia képviselői. S bárhogyan is szervezzék ujjá a 
parasztbankokat és nás efféle intézményeket, ezzel a legke-
tfésbbé sen fogják érinteni azt a fontos és lényegbevágó tényt, 
hogy a lakosság zönét kisajátították és továbbra is kisajá-
títják, s hogy ennek kenyérrevalója sincs, nemhogy okszerű 
gazdálkodást folytathatna."/16/ 

Lenin a továbbiakban hivatkozik arra tényre, hogy 
mindazok a reformok, amelyek Oroszországban "a kapitalista 
gazdaság fejlődésének előmozdítására voltaic hivatva" erős 
feudális maradványokba ütköztek, 

A burzsoá-földesurn osztály álláspontját tehát a pa-
rasztságnak a földkérdés forradalmi megoldásáért folytatott 
harcával szemben a legtönörebben így lehet kifejezni? 

Egyrészt: sortűz és vadállati kegyetlenség r> felkelt 
paraszttömegekkel szemben, 

násrészt: a falusi burzsoáziát mint a burzsoá-földes-
uri rendszer társadalmi és politikai támaszpontját támogató 
politika. 

Térjünk nost át a vizsgálatunk tárgyát képező kérdé-
sek egyik legfontosabbjára: a munkásmozgalomnak a Romániai 
Munkások Szociáldemokrata Pártjának az 1899» évi parasztmoz-
galmakkal kapcsolatban tanúsított magatartásába és a fdilusi 
szocialista klubok létrejöttért és szerepérec 

Ismeretes, hogy az 1864—es agrárreform nem számolta 
fel a nagybirtokokat, tehát nem oldotta meg a földkérdést, 
burzsoá jellegénél fogva azonban mégis kiindulási pontot je-
lentett hazánkban a kapitalizmus egyre szélesebb fejlődése 
felé. Egyidőben a kapitalizmus fejlődésével, egyes fontos 
ipari központok alakulásával, hazánkban a 19* század második 
felében és különösen a század utolsó évtizedeiben, fokozato-
san erősbödött a proletariátus, az a társadalmi erő, amely-
nek a kapitalizmus sírásójává kellett válnia. Már 1872-től 
kezdve, az oroszországi forradalmi mozgalmak erős hatása 
alatt, nálunk is kezdetét veszi a munkásmozgalom, A proleta-
riátus egy "önmagában való" osztályból egyre inkább egy "ön-
magáért való" osztállyá válik, független politikai erőnek 
nyilvánitja magát, magasra emeli a harci zászlót, vezeti az 
egész dolgozó népet a demokráciáért, a haladásért folyó 
harcba. A munkásmozgalom egyre nő és erősödik, ahogyan arra 
Gh. Ghe orghiu-De j rámutat : 

16/ Lenin, Müvei 1. k. Bp. 1951. 246.1* 
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"Már a 19. század végén. a rónán proletariátusnak 
jutott xz a tortoneIni feladat, hogy a társadalmat előbbre 
vigye Cs hogy vezetője és irányitója legyen forradalmi uton 
való megoldásában azoknak a polgári demokratikus átalakulá-
soknak, melyek megoldása szükségessé vált«"/!?/ 1893-ban 
megalakul a Romániai Munkások Szociáldemokrata Pártja. Nálunk 
azonban egyrészt a nehézipari proletariátus hiánya /országúink-
ban még a kisipar volt túlsúlyban és a gyarmati jellegű ipar: 
bánya-, közieke lési-, éleIniszer-ipar volt fejlődőben/, más-
részt a burzsoáziának az a törekvése, hogy a marxizmust saját 
érdekében használja fel, oda vezetett, hogy a Romániai Munká-
sok Szociáldemokrata Pártjának vezetőségébe burzsoá elemek 
furakodtak be, amelyeknek sikerült a vezetésben túlsúlyt sze-
rezniök. 

A Romániai Munkások Szociáldemokrata Pártjának prog-
ram': jáb an egy sor olyan pont volt, amelyek a munkásságnak a 
burzsoá-földesuri rendszerrel szembeni ellenállásának akara-
tát fejezték ki, tehát azt, hogy a Párt a demokratikus köve-
telések érdekében a haladásért harcoljon. A földkérdésben 
azonban ezek a pontok a burzsoázia és nem a munkásosztály né-
zeteit képviseltek. Ebben a kérdésben, amely a burzsoá-demok-
ratikus forradalom végrehajtásának döntő kérdése Volt, a 
burzsoázia,- a Párt vezetésébe bejutott exponensei által -
saját szempontjait juttatta érvényre» 

A Romániai Munkások Szociáldemokrata Pártja 1893-i 
programmköveteléseiben egy sor olyan intézkedést üervezett, • 
amelyek alapjukban véve nem különböztek az oroszországi "nép 
barátai" által dicsőitett s Lenin által leleplezett és szét-
zúzott intézkedésektől. A programmban sehol sem szerepelt a 
nagybirtokok kisajátítása s ebből a szempontból a Romániai 
Munkások Szociáldemokrata Pártjának programra ja még a polgári 
forradalom célkitűzéseit sen tartalmazta* 

A Romániai Munkások Szociáldemokrata Pártja 1894 évi 
második kongresszusa "A falusi propaganda és a parasztszak-
szervezetek" kérdését is megvitatta« 

A Romániai Munkások Szociáldemokrata Pártja főtaná-
csának a második kongresszuson elhangzott jelentése rémutat 
a falusi propaganda szükségességére a felkelések megakadályo-
zása, a "falvakban a törvények tiszteletére való felhívás" 
céljából, továbbá azért, hogy "az állam egyes, a parasztság • 
szánára szükséges törvényeket adjon". A jelentés azt is el-
mondja, hogy ha a szociáldemokráciának kellő ereje lett vol-
na falun, meg tudta volna akadályozni a felkeléseket és azok-

17/ Gheorghiu-Dej, Gheorghe: Cikkek és beszédeka Pol. írod, 
kiadó. 3, kiadás 1952, 51-7.1* 
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nak fájdalmas és elszőrnyitő következményeit is,"/18/ 
A vita befejezése után a kongresszus határozatot sza-

vazott meg, melyben arra ösztönzi az összes szocialista cso-
portokat, hogy agitációt kezdjenek a körökhöz kapcsolódó pa-
raszti céhek alakitása érdekében, A körökben ingyen brosúrá-
kat osztottak szét, amely az alkotmánnyal és a választási tör-
vény magyarázatával kezdődik, 

A földkérdés, melyet a IV, kongresszus csak. megemlít,.-
1898-ban az április 12-14- között Bukarestben megtartott V.. 
kongresszuson ismét felmerül. A vitákból szükségesnek tartjuk 
nyilvánosságra hozni Gherea Dobrogeanu nézeteit. Ezeket mond-
ja: "Ha könnyű a falvakat felemelni, a parasztok között szoci-
alista mozgalmat indítani, nem hiszem, hogy ugyanolyan könnyű 
lesz a falusi propaganda nyomán kirobbanó hatalmas mozgalmat 
uralni, kézben tartani. Amit a parasztság érdekében tehetünk 
és tennünk kell, az annak elérése, hogy az ország demokrati-
kus intézményei a parasztság számára élő valósággá váljanak. 
A jelenlegi demokratikus intézmények keretei között - a pa-
rasztság érdekeinek védelmével - a szocialisták a parasztsá-
got saját számukra nyerik meg és ezzel valóban politikai erő-
vá válnak."/19/' 

Tehát a falvakban a törvényes taktikát és a "jelen-
legi intézmények" keretein belül parlamentáris uton folyó 
harcot, nem pedig a forradalmi harcot dicsőitik. 

A E-mániái-Munkások Gzo ci áldemokrata Pártjának V.kon—-
SPeSäzusa ezután határozatot szavazott meg, amely a falusi pro-
paganda szükségességét, valamint egy olyan bizottság megala-
kítását hangsúlyozta, amelynek speciális feladata ezzel a kér-
déssel foglalkozni-, 

A munkásság és a parasztság harca élesedik.- A két, 
merőben ellentétes irányzat között a Romániai. láinkásök Szóaiál-
" demokrata Pártjának kebelén belül is egyre élesedő harc indul« 

Egyrészről a burzsoá elemek - az úgynevezett "nagy 
lelkűek" voltak azok, akik az oroszországi törvényes marxis-
tákhoz" hasonlóan arra törekedtek, hogy "a marxizmus zászla-
ját arra használják fel, hogy a munkásmozgalmat a burzsoá tár-

18/ A román szociáldemokrácia 1894 április 20, 21 és 22-én 
Bukarestben tartott második kongresszusán elhangzott vi-
tákról szóló beszámoló. Bucureçti, Tip. Noua, Gr,Alexand-
re scu, 57 »1* 

19/ Lunoa Noua, 1898. ápr.14. 
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sac. al on érdekeinek vessék alá", és Marx tételei közül a leg-
fortessabbnt, a "proletàriorradalon, a proletariátus dikta-
túrájának" -elvét félredobják /20/j másrészről forradalmi' 
munkásolenek voltak azok, akik jelentékeny szánban kapcso-
lódtak be a nozgalonba. Ezeknek az elemeknek az érdeme a 
paraszti tömegek és a szocialista körök megszervezése érde-
kében indított nagyszabású akció, melynek az a célja, hogy 
a munkásosztály harcát a parasztság burzsoá-föIdesuri rend-
szer elleni harcával kapcsolják össze* 

így, a-munkáskorök mintájára Zimniceában hasonló 
szervezet alakul, melynek "sszetétele nagyrészben paraszt 
volt, A ziuniceai kör megalakulása után annak mintájára 
Teleorman megye több falujában hasonló szervezetek alakultak. 
A munkásmozgalom élenjáró elemei a parasztság megszervezésé-
re, a falusi szocialista körök létesítése érdekében nagysza-
bású akciót indítanak. Az első szocialista .körök megszerve-
zésének Ilire faluról-falura terjed. A megmozdult paraszti 
tömegek a munkásság példáján és annak ösztönzésére az előt-
tük álló még nehezebb harcok tudatában, a szervezkedés útjá-
ra 1 élinek. 

így, rcvid idő alatt, 1898 végéig ós 1899 januárjá-
ban Teleorman, Vla^ca, Romana^i, Olt és kisebb mértékben 
Dolj, Arges, Htaj'?ovifa, Buz&u megyékben• számos szocialista 
kör alakult. 

A fenti tényekből kitűnik, Incry n "H' 'tó.ft • a legsöté-
tebb nyomorba taszított paraszti tönegek szervezésének mag-
vát elhintették, mennyire termékeny volt, és mennyire érez-
hető volt a parasztság munkásosztály által való vezetésének 
hiánya, 

A paraszti tönegek szocialista körökbe való szerve-
zésének lendülete nyugt al a. át ott a a burzsoáziát és a nagy-
birtokosságot, Ugyancsak aggodalommal töltötte el a párt 
vezetésében lévő burzsoá elemeket is, de már a szervezkedés-
re való általános áttérését nem tudták megállítani, E folya-
nat láttára s egyrészről a párton belüli haladó nunkásele-
nek nyomásának, engedve, másrészt attól a gondolattól vezet-
tetve, hogy a parasztköröket a burzsozázia saját javára, el-
sősorban választási érdekei számára is felhasználhatj:.. -agy-
nevezett "nagylelkűek" maguk is elfogadták a parasztság szer-
vezésének gondolatát, 

A Romániai Munkások Szociáldemokrata Pártjának me-
zőgazdasági-bizottsága a Teleornnn-negyei falvakban szocia-
lista körök létesítéséhez fogott. A helyszínre delegátusokat 

20/ A SzK/b/P története. Rövid tanfolyam. 3. kiad. Román 
Munkáspárt kiad. 1948. 32,1. 
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küldött, akik a párt Általános Tanácsának azt javasolták, 
hogy alkossák neg "A földmunkások körének alapszabályzatát." 
A törvényes taktika politikája, mely a falusi burzsoázia ér-
dekeinek szolgálatában áll, világosan tükröződik ezeknek az 
alapszabályoknak tartalmában. Ezeknek a szabályzatoknak ér-
telmében a köröknek feladata a következő volt; 

• a/ az összes munkások, főképpen a földmunkások egye-
sítése; 

b/ "harc csendesebb és törvényes módon az összes mun-
kások, főképpen a földművesek felvilágosítása és 
nevelése érdekében" és 

c/"a Romániai Munkások Szociáldemokrata Pártjának a 
munkásság életének megjavításáért, valamint az or-
szág munkássága számára hasznos politika érdekében 
fölytatott harcának támogatása." 
Az alapszabályzat előírta még a vasárnaponként tar-

tandó összejöveteleket, melyeken a "Lumea Nouif" c„ lapot és 
a Párt Általános Tanácsa által küldött brosúrákat kel'l fel-
olvasni és magyarázni. A kör harcolni fog a községi tanács 
választásánál, úgyszintén a képviselőválasztásoknál is a pa-
rasztsággal törSdő képviselők megválasztásáért, Az,alapsza-
bályzat ezután egy sor szervezéstechnikai útbaigazítást irt 
elő. 

Jónak látták, hogy a körök különbség nélkül minden 
parasztot felvegyenek, szegényt, gazdagot egyaránt. Sőt a 
körök vezetői éppen a falusi burzsoáziából valók, gazdag pa-
rasztok voltak. 

A parasztkörök szervezése tekintetében igy álltak 
a dolgok. Meg kell emlékeznünk arról a tényről, hogy miköz-
ben a haladó munkáselemek è,-? az elégedetlen parasztság eze-
ket a falusi szocialista köröket hatásos harci eszköznek te-
kintették, a földesúri földek parasztok közötti szétosztásá-
ért folyó harcban, addig a Párt vezetésében levő burzsoá ele-
mek ezeket a köröket teljesen ellenkező módon, a falusi bur-
zsoázia érdekei előmozdításának eszközeként értelmezték. Eb-
ben a második esetben nemcsak, hogy szó sem esett a földesúri 
földek szétosztásáról, hanem módot találtak ezek a körök ar-
ra is, hogy a paraszti tömegek figyelmét a legégetőbb prob-
lémájukról, a földkérdésről eltereljék. loan Fildejde kijelen-
ti, hogy 'a körök célja a törvények tisztelete," /Adëvàrul, 
3420. 1899. jan. 28,/ 

A falusi szocialista körök azonban az árulók aka-
rata ellenére alakultak s igy bizonyos mértékben harcos jel-
leget nyertek és a tömegeket harcra készítették elő. 

Arra nézve, hogy a paraszttömegek hogyan fogadták a 
munkásoknak a szervezkedésre való felhívását, az alábbi szá-



- 169 -

nok kellőképpen tanúskodnak. A z eddig talált okmányokból ki-
tűnik , hogy 

a/ 1899-ben Telcornan negyében a negye 127 faluja közül 
96 faluban voltak szocialista körök, s ez a falvak 
összességének több mint 75 %-át jelentette. 

b/ Vlafica negye 120 községe közül 3l-ben a falvak 25 
%~álan voltak szocialista körök. 

c/ Honon ai-i negye 116 községe közül 29 községben vol-
tak körök /25 %/, 

d/ Olt negye 102 községéből 38-ban voltak körök /több 
mint 37 %/ stb* 

Tekintettel arra a viszonylag rövid időre - 2-3 hónap -
mely alatt ezek a körök létrejöttek, a számok jelentősége 
annál nagyobb és a kérdésnek harc utján történő megoldása a 
parasztság harcos szelleméről tanúskodik, 

A tanulmányozott okmányokból megállapítottuk, hogy 
szocialista körök összesen 217 községben voltak, bár nagyon 
valószinü, hogy ez a szám sokkal nagyobb volt. Megjegyezzük, 
hogy némely falában 2-3 kör működött, minden tanyán egy-egy, 

. Ezek nem foglaltatnak benne a 217-ben, 
De egy másik tény is figyelemreméltó, mégpedig a 

falusi szocialista klubokba beiratkozott parasztok száma. Igy 
pl- a Ronanati megyei Donca tanyán, Isbiceni községben 125 
paraszt családfő közül hetvenen a kör tagjai vpltak. Ez a 
szán a családfők 56 %-át jelentette; az Olt megyei Drtfgäne^ti 
községben 700 paraszt családfő közül £l4~en körtágok voltak, 
vagyis több mint 4-4- %~bar; az Olt megyei Cräciuneii de Jos 
községben 448 paraszt családfő közül 363-án iratkoztak be a 
körbe mindjárt annak megalakulásakor; ez az összlétszám'81 
át tette ki. Az Olt negyei Vespenti községben 139 paraszt 
családfőből 131-en a kör tagjai voltak, tehát az összlét-
számnak majdnem 95 a. Igy volt az összes községekben. 

Az ország sok részében, főként ott, ahol a falusi 
szocialista körök erősek voltak, a parasztok szembehelyezked-
tek a nagybirtokosok és nagybérlők által diktált egyezségek-
kel, szembehelyezkedtek a szocialista körökön belül a községi 
tanácsokkal és kérik a földesúri földek szétosztását« 

Ebben a helyzetben a Romániai Munkások Szociálde-
mokrata Pártjának áruló vezetősége.arra törekszik, hogy a 
központi propagandisták által a'parasztokat "lecsendesítsék", 
hogy " a csendes és törvényes harc" útjára tereljék, hogy 
"a törvény utján, fegyver és dorong nélkül egy jobb életet 
nyerjenek." 

Az árulók céljai azonban nem mindig sikerülnek.Ott, 
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ahol a szocialista klubok e ;yus vezetőit - akiknél a köz-
pontból jött ánitasok meghallgatásra találnak,- sürgősen ki-
cserélik és a tömeg folytatja a harcot. Ilyen példákat talá-
lunk a függelékben közzétett okmányokban« 

A munkásság szintén elmélyíti akcióit a kegyetlen 
kizsákmányolás és a felettesek kénye-kedve ellen. A munká-
sok harca növekszik. A sztrájkok szaporodnak» Ezek közül meg-
említjük a legjelentősebb a bukaresti nyomdászok sztrájk-
ját, mely 1898 végén és 1899 januárjában zajlik le0 A burzsoá-földesuri kormány ezeket a sztrájkol ókat katonákkal igyekszik 
helyettesíteni. Ugyancsak 1899 januárjában, a szabók általá-
nos sztrájkot hirdetnek. A mestereikhez intézett felterjesz-
tést I.C. Frinu írja alá, 

A burzsoá-földesuri rendszer ellen folytatott harc 
hullámai állandó növekedésben voltak. 

Nézzük meg, ezek között a körülmények között milyen 
volt az ország élén álló burzsoá-földesuri kormány és a Ro-
mániai Munkások Szociáldemokrata Pártja áruló vezetőségének 
magatartása? 

1899 elején - tehát a munkás- és parasztmozgalmak 
tetőpontján - DeA. Strudza nagybirtokos vezetése alatt a liberális kormány volt hatalmon. Pherekyde volt a belügymi-
niszter«. A liberális kormány egy ujabb, ezalkalommal az 
1888.-inál jobban előkészített parasztmozgalom elfojtására 
durva eszközökhöz folyamodott, 1899 január közepe táján ki-
mondta az összes falusi szocialista körök felosztását és a 
megyei főispánokat ilyenértelmü utasításokkal látta el. Ha-
sonlóképpen elrendelte a "fejesek" letartóztatását, kik 
alatt általában a körök bizottságait kellett érteni, 

A konzervatívok a parasztfelkelések leverésének sú-
lyos és alapvető kérdésében a liberálisokkal egyesültek, 
Pherekyde " j ómagavi se le tíi bizonyít vár yt " ad a kon ze x* v at ivo k-
nak, s kijelenti a parlamentben, hogy a parasztok felhajtói 
semnieset re sem a konzervatívok, mert ez a párt "komoly kor-
mánypárt . " 

De kik voltak a "gyújtogatok?" A kormányon levő li-
berálisok és az ellenzékben levő konzervatívok egyhangúan 
kijelentették, hogy az uj parasztfelkelésekért a munkásokat 
terheli a felelősség, A munkásmozgalom ellen brutális in~ 
tézkedíwket hoztak* a kiutasitási törvényhez folyamodtak, 
amely a munkásmozgalom élharcosainak egész sorát érintette. . 
A szocialista mozgalom sok élharcosát letartóztatták és bán-
t almazták. 
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U5yan.akk.0r igen sok parasztot letartóztattak, ver-
tek, kínoztak s vittek törvény elé,, 

Mit tettek eközben a kiváló "nagylelkűek", Morton, 
Nádéjde, Atbanasiu stb? Már nem tudták a tömegeket uralni. 
A burzsoázia érdekében "a legnyugodtabb és legtörvényesebb" 
cselekvésre szóló felhívásaiknak' gátjait a munkások és pa-
rasztok harcai széttörtek, őket túlhaladták és megrémítet-
ték. A forradalmi hullám elnyelte őket, 

A parasztok "lecsendesitésére" szóló összes nyilat-
kozataik eredménytelenek voltak, 

A parasztokhoz intézett 1899 január végén közzétett 
és a "Lumea Kouá"-ban megjelent egyik felhívás többek között 
ezeket mondta: 

"Mindenre, ami még szent előttetek, ne keljetek fel 
a törvények és a hatóságok ellen, mert ezzel a legnagyobb 
gyűlöletet hozzátok a magatok fejére,..Nem tehetitek rá ke-
zeiteket a nagybirtokosok földjeire, mert ez rablás lenne; mint ahogy rablás lenne, ha a földbirtokosok elvennék a ti 
földjeiteket.., A már egyszer megkötött egyezségeket lelki-
ismeretesen tiszteletben kell tartanotok," 

Ion Nádéjde azt irta, hogy ők /a Romániai Munkások 
Szociáldemokrata Pártjának bux'zsoá vezetői/, "megakadályoz-
ták a parasztok mozgalmát", s földet foglaló törekvéseiket 
"nem segítették". 

Vasile Mortun 1899 január 21-én kijelentette a par-
lament bon : 

"Meg fogjuk látni.. .együtt, kik a bűnösök, bogy kér-
könyörtelen megbüntetésüket. Ezennel kijelentem, hogy-

ha ebben az országban valamely parasztfelkelésért való bű-
nösségnek a vádját nemcsak rám, de a szocialista pártra rá 
lehetne szórni, erkölcsi felelősséget vállalok, hogy a kép-
viselőházban benyújtom lemondásomat és hogy a politikában 
- még hátralévő napjaimban - nevemről többet nem fognak hal-
lani." 

A burzsoá-földesuri képviselőház - egyébként termé-
szetes módon - megtapsolt nem egy ilyen hasonló, nem a ki-
zsákmányolt tömegekhez, hanem ezek kizsákmányolói felé "szo-
cialistát" és "nagylelkűt"játszó egyént. 

A "nagylelkűek", akiknek felborult az a számítása, 
hogy a marxizmust, annak a kizsákmányolt népi tömegekre gya-
korolt' egyre erősebb befolyását felhasználják a burzsoázia 
általuk képviselt részének érdekében, arra készültek, hogy 
mindenestől átmennek a liberális pártba, mert a munkásmoz-
galom felszámolására számítottak. 
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A Romànici Munkások Szociáldemokrata Pártjának vezeté-
sében a burzsoá elemek árulása különben szélesebb keretek kö-
zött játszódott le » A II. Internacionálé utárí, Engels halá-
lát követő időszakban alakul át a monopoliumelőtti kapitaliz-
mus imperialista kapitalizmussá. 

Az imperializmus magával hozza a kapitalizmus összes 
belső és külső ellentmondásainak kiéleződését. Ez, amint ar-
ra a nagy Lenin rámutatott, a halódó kapitalizmus" és a "szo-
cialista forradalom előeste' jenek időszaka". 

Ugyanakkor azonban az imperializmus a fő kapitalis-
ta országokban megteremti az opportunizmus társadalmi bázi-
sát is /a munkás arisztokráciát/, -amely -az imperialista bur-
zsoázia feleslegeiből táplálkozik, 

A szociáldemokrata pártokon belül megalkuvó kispol-
gári csoportok alakult,ok, melyek e pártok vezetésének meg-
szerzéséért harcoltak. 

Ebben az időben Németországban Bernstein lerakta a 
nemzetközi opportunizmusnak, a revizionizmucnak elméleti alap-
jait. Marx-Engels tanainak felülvizsgálását akarta, tagadta 
az osztályharc és a proletárdiktatúra elméletét, magasztalta 
az osztályegyüttmüködést és a kapitalizmusnak a szocializmus-
ba való békés átnövését hirdette, stb* 

A bernsteinizmus nemzetközi irányzattá vált és más 
pártok /legális marxisták, ökonomisták, stb,/.elméletében és 
tevékenységében is megerősítésre talált « 

1899-ben Franciaországban a "szocialista" Millerand 
abba a burzsoá kormányba lépett be, melynek hadügyminisztere . 
a kommün hóhéra, Palifét volt; A Bernutein-elmélet tézisei 
gyek or lati megvalósulására1., èz a legvilágosabb példa ja.Bern-
stein kiáltványa és Miller Mid esete a szociáldemokrata pár-
tokban vitákat, éles harcokat váltott ki. 

Azonban a Lenin által vezetett oroszországi párt ki-
vételével egyetlen munkáspártban sem folyt kitartó harc az 
opportunizmus és a revizionizmus ellen. Csak a bolsevisták 
- Lenin és Sztálin vezetésével - leplezték le s mértek meg-
semmisítő csapást a revizionízmusrac 

A nemzetközi munkásmozgalomnak ebbe az általános 
helyzetébe illeszthető bele a Romániai Munkások Szociáldemok-
rata Pártja vezetőségéből az u,n* "nagylelkűek" árulása is, 
A "legális narri?,ták" nyílt árulók, míg ezeknek az árulása 
a liberális pártba való közvetlen átmeneteiben nyilvánul nego 

Nem igy viselkedett az I.C. Irina, Al* lone sou stb. 
által vezetett öntudatos munkásság. Ez a harc álláspontján 



- 173-

maradt s ugyanakkor támogatta a parasztságnak földért folyta-
tott harcát. Az 1899 február 27-i "tiltakozó gyűlés" határo-
zata a liberális kormány által elindított terror ellen, va-
lamint 1,0. Frinu 'Előre megyünk" cinü, a "Lumea,Nou&" 1899. 
julius 18.-i számában közzétett és Al. lonescu "Ébredjetek" 
cinü, a "Lunea Nou^'-ban 1899 június 13-án közzétett cikke 
a slatinai események után ilyen értelemben tanúskodnak c 

A szocialista körökbe szervezett parasztság a haladó 
munkások támogatásával elszántan folytatta a harcot annak el-
lenére, hogy a burzsoá-földesuri liberális kormány 1899 janu-
ár-márciusban üldözésbe fogott. 

Teleormán és főként Olt megyében a parasztok ellensze-
gültek a körök feloszlatásának, megverték az alispánokat és 
kiverték az adminisztratív szerveket, A parasztkörök vezetői-
nek letartóztatása és a felkelések.leverése céljából katona-
ság lépett közbe. A letartóztatott ale csoportja mellett ott 
mentek a falu összes szegényparasztjai is, akik azt kiabál-
ták, hogy mindannyiukat íe kell tartóztatni, mert mind egy-
formán "bűnösök". 

Majdnem mindenhol, ahol a kormányszervek feloszlatták 
a köröket, magukkal vitték a talált iratokat, letartóztatták 
a bizottságokat, A közigazgatási szervek és a hadsereg eltávo-
zása után 2 nappal már uj körök alakultak. A harc által lel-
kesített parasztok mindent elkövettek, hogy szervezeteik meg-
maradjanak. Uj hírekkel és a feloszlatott kör újból való meg-
alakulásának jegyzőkönyvével titokban delegátusokat küldöttek 
a bukaresti Munkásegyletbe, köralakitási űrlapokat vittek fa-
luról-falura botüregekben, bundabélésekben, csizmatalpakban 
elrejtve stb, Egyre határozottabbakká lettek elnyomóikkal és 
kizsákmányolóikkal szemben. A központban levő árulókat pedig • 
"szélhámosoknak" nevezték, 

A parasztok a földesúri földek szétosztása által föl-
det, 1:10 arányú dézsmát, általános szavazatot, stb, kérnek, 

A falvak általános lázban égnek, a mozgalmak szapo-
rodnak. közölt okmányok a mozgalmak kiszélesedéséről 
tanúskodnak. 

Irányítsuk figyelmünket az egyik legélesebb és legje-
lentősebb mozgalomra: az 1899. évi parasztmozgalomrm. A Poiana 
Dolj-i felkelésről van szó. Ugy tűnik, bogy itt a felkelések-
nek hagyománya is élt, mert a poianai parasztok már 1894-ben 
és 1396-ban is felkeltek, 

1899 februárjában több mint száz szegényparaszti csa-
lád elfoglalta Ilariu Marion, földesúr birtokát s ide költöz-
tek családostól, mindenestől együtt. Az elfoglalt földbe le-
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ütött hosszú pózna végén egy darab piros vászon lobogott£/^l/ 
A parasztok ezután r.iaguk kőzett felosztották a birtokot. Tá-
madástól tartva megszervezték a védelmet, s azt a helyet, 
ahova költöztek, mélyen körülárkolták. megtorlás azonban 
nem maradt el. Dolj megye liberális főispánja, Vrabiescu,ka-
tonai beavatkozást kért. Bár a parasztok elszántan védekez-
tek, nem tudtak ellenállni, s a legkegyetlenebb megtorlás 
következett, A letartóztatottakat levetkőztették, kötéllel 
és lánccal fákhoz kötötték s a téli hidegben a főispán fel-
ügyelete alatt megkínozták. Családjukat szétkergették, s 
egész szegényes vagyonukat /viskó, ekék, szekerek és más mun-
kaeszközök/ ruháikkal együtt felégették. 

Mégis a terjedő felkelésekkel a liberális kormány 
nem tud megbirkózni. Egy konzervatív kormány következik,élén 
egy másik nagybirtokossal, G. Grc Cantucuzinóval. 1899 máju-sában félelmetes terror légkörében tartották meg az általa-
nos választásokat, melynek eredményeképpen konzervatív több-
séggel rendelkező parlamentet hívtak össze, 

1899 júniusában zajlott le a slatinai parasztmozga-
lom. Az Olt-megyei községekben hónapokon át tartó erős moz-
galmak után 10Ö0 paraszt indult el Slatina felé, ahol össze-
ütköztek a hadsereggel, mivel az nem engedte őket benyomulni 
a városba. A mellékelt okmányok részletesen megvilágítják a 
slatinai eseményeket és az a.zt kirobbantó okokat, Megemlítésre 
méltó az a tény, hogy a parasztok - ahogy azt az okmányok mu-
tatják - a földért indították a harcot és a résztvevők nagy 
többsége olyan falvakból való volt - ahol még.voltak szocia-
lista körök, vagy előzőleg működtek. 

A konzervatív kormánynak máshonnan kellett katonasá-
got hoznia, mert a slatinai nem volt elegendő a parasztok el-, 
len, főképpen Craiovából hoztak csapatokat. A felkelt parasz-
tok oldalán slatinai munkásokat is találunk. A munkásság és 
a parasztság párhuzamos harcai ezekben a percekben forrtak 
eggyé elsőizben. Az egybekapcsolódás ezalkalommal még gyenge 
volt, de a továbbiakban szakadatlanul nő« 

A slatinai állomás munkásának Doinea Iliének vére 
összekeveredett testvéreinek a földért és kenyérért harcra ... 
indult dolgozó parasztok vérével. Egy másik, Mireanu, GrI0  slatinai mázoló mellét bajonettel döfték keresztül, S hány 
munkásnak a neve meradt elrejtve, snelvpt a hivatalos okmá-
nyok nem említenek0 

Az elvetemültek azután bilincsekbe verték a felkelt 
parasztokat0 1899 június 10-12 én egy újság így tudósít; 

21/ Vointa Craiovei, 1899« febr. 25. 102,fi*. 
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"A lovas s âg na este sok embert lekaszabolt, sok-
nak levágták az orrát,.« Ez borzalmas felháborodást keltett 
és a parasztok most még e 1 szánt abb ak, mint tegnap." /22/ 

Letartóztatások, kínzások, perek következnek. 

A parasztság azonban nemcsak a fentemiitett megyék-
ben, hanem még sok más megyében: Vlaçca, Prahova, Danbovi£a, 
Argets, Mehedinti, Buzlu, E. Síírat, Tulcea, Iaçi, "Putova 
st b , is me gno s dui. 

Buz&u.és R. S a t megyékben a földesurak és nagy-
bérlők azt kérték a parasztoktól, hogy a búzát kézzel tépjék 
és ne arassák. 

Felkelések zajlanak le a király Zorleri-Tutova és Poe-
ri i-1 a s i- i ur adali i ai b an is. 

Az 1899 évi parasztfelkelések nem jártak sikerrel. 
Mint az előzőeket, a burzsr ',-földesurak ezeket is vérbefoj-
tották. A földkérdés ismét megoldatlanul, a jövő szánára ma-
radt feladatként „ 

Az 1899« évi felkelések azonnali következményeképpen 
eredménytelen intézkedéseket foganatosítottak a falusi uzso-
ra felszámolására, ugyanekkor azonban törvényt hoztak a falusi 
csendőrség megerősítésére is./!/ 

Mi a paraszti harcok sikertelenségétoek fő oka? A 
földkérdés forradalmi ut on való megoldásának harcában a-pro-
letariátus forradalmi pártjának és a parasztság proletariátus' 
által való vezetésének hiánya. 

A Romániai Munkások Szociáldemokrata Pártjának veze-
tőségében túlsúlyban voltak a burzsoá áruló elemek% akik a munkás- és paraszti harcok legizzóbb tüzében, az UQ század 
küszöbén, elárulták a bennük reménykedő tömegeket. 

Hazánk régi munkáspártját igy ideiglenesen felszá-
molták. 

At után munkásosztályunk még haladottabb, becsületes 
elemei - Al. Ione s cuvai és 1,0. Fririuval az élükön - sem ju-
tottak el addig, hogy a munkásosztály és parasztság szövet-
sége megteremtésének, s ezen belül a munkásosztály vezetősze-
repének szükségességét felismerjük. Nem jutottak el ama szük-
ségesség felismeréséig, hogy azt a burzsoá-demokratikus for-

22/ Vointa Nationala, 1899. június 10-12. 
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radalonnak a véghezviteléért, elsősorban a földesúri földek 
megszüntetéséért, tehát a feudális maradványok felszámolásá-
ért folyó harcot a proletariátusnak 'kuli vezetnie,., 

•Röviddel a Kommunisták Romániai Pártja megalakulása 
után, .annak V, kongresszusán a földkérdésben egészen forra-
dalmi,, a.marxista-leninista tudományon alapuló programmot 
hoznak. V.l. Lenin rámutatott arra, hogy az imperializmus 
feltételei között a burzsoázia hogyan válik ellenforradalmi-
vá,, attól való félelmében, hogy a tömegek nem állnának meg a 
félfeudális birtokok felosztásánál, hanem.tovább mennének, 

• magát a burzsoá vagyont fenyegetve; a burzsoázia fél a töme-
gek figyelmét a földesúri birtokok felszámolására felhívni, 
pedig ezzol egyben a kapitalista termelési viszonyok'fejlő-
dését akadályozza, 

A burzsoáziának még az- a része is, amely érdekelve 
van a földesúri birtokok felszámolásában, a proletariátus nö-
vekvő erejének és az osztályellentmondások rendkívüli kiéle-
ződésének körülményei között következetlenné válik és végül 

. eltávolodik a forradalomtól, árulóvá lesz » 
"Az imperializmus korszakában a proletariátus az az 

egyetlen forradalmi, fenntartás, habozás nélküli társadalmi 
erő, amely nem tekint hátrafelé." 

"A proletariátusnak végig kell vinnie a demokratikus 
forradalmi átalakulást, magához kapcsolva a parasztság töme-
geit, hogy az önkényuralom ellenállását erőszakkal elnyomja 
és a burzsoázia ingadozását ellensúlyozza."/23/ 

A nép széles tömegeinek a burzsoá-földesuri rend-
szer ellen folyó harcában az az alapvető tény: a munkásosz-
tály vezetésének u hiánya volt az oka e harc elfojtásának ha-
zánkban a 19< század végén,- . : . 

Az öntudatos munkásság azonban a "nagylelkűek" áru-
lása folytán 1899 tavaszán elszenvedett nehéz csapás után 
sem hajtotta meg zászlaját az osztályellenség előtt. Még maga-
sabbra emelte és szervezkedésre és- még elszántabb harcra ké-
szülődött. A század elején Frinii, Al. Ionescu és mások, a 
haladottabb munkások egy csoportja hangoztatja !'a munkás-
mozgalom nem hal meg", hirdeti a jövő hasadó hajionlát. A 
jövő valóban megmutatta, hogy-hazánkban a munkásmozgalom nen-
csak hogy nem halt meg, hanem állandóan' erősödött és győzött* 

Ez vezette és vezeti győzelemre á parasztok milliói-
nak tömegeit, kiköt a múltban a földesurak és kuiákok meg-
csúfoltak és kegyetlenül kifosztottak e • •• 

23/ Lenin, Vál. müvek, Bp.- 1948, I.k, 643.1,, 
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Azokban a falvakban, ahol 1899-ben, 1907-ben és 
annyi nás alkalommal a parasztok f ö l d és jogok helyett sor-
tüzet kaptak és félelmetes kínzásokban részesültek, ott ma 
k o l l e k t i v mezőgazdaságok alakulnak. A Román Kommunista Párt 
által vezetett; dolgozó parasztság lezárta a kizsákmányoló 
igát és ma boldog életet épit magának. 

Egy félszázaddal azok után az események után, ame-
lyekről e.kötetben összegyűjtött adatok beszélnek, a dolgo-
zó parasztság előtt a Román Népköztársaságban a mezőgazdaság 
szocialista átalakításával a jólétnek és a szakadatlan fej-
lődésnek legragyogóbb utja nyilik meg. 
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DOLORE" IBARRURI: 

A spanyol né p nemz e 11 - i e 1 s z e cadi t ó harca _az 

ola s z 3 s n?met intervene io sok ég. fasiszta lá-

zadók ellen, /l936» 1959/'» 

/Voproszi Isztorii. 1953. 11.szám./ 

ßojiopec Mdappypn: Ha Î M ona jib H O - P e 3 o JI.OIÍI.-Í OKHO H 
BOÍ'HS KcnaiiCKoro Hapoaa nporas MTSJIO—rspMaHCKMX 
H H T 6 D B 6 H T 0 B . Ï Î (bgfflïïCTCKWX M HT G HHH KOB/ 1936- 1939/ 

1936. július 17-án a Marokkóban állomásozó spanyol 
hadsereg több helyőrségében lázadás tört ki a köztársaság 
megdönteee érdekében, hogy fasiszta rendszert állitsanak 
fel Spanyolországban. Julius 18-án a zendülés átterjedt a 
félsziget összes helyőrségeire. A zendülés a spanyol hadse-
reg magaeállásu vezetőinek köztár saságellenee összeesküvé-
séből eredt.• 

A fellázadt hadsereg azoknak a földesuraknak, finánc-
oligarcháknak, az egyháznak és az összes reakciós ée fasisz-
ta erőknek a fegyveres erejeként lépett fel, amelyek": nem 
tudtsk megbékélni azzal a tSnnyel, hogy Spanyolországban de-
mokratikus rendszer uralkodik és. meg akarták v ;deni ka azt-
és osztálykiválts-ágaikat. A lázadásból tömegpusztító háború 
lett Spanyolországban, amely a spanyol népnek több mint egy 
millió ember életébe került. 

A lázadók és segítőtársaik ezt a háborút helyi jelle-
gű polgárháborúnak próbálták feltüntetni, azt hangoztatták, 
hogy ez a háború csak az uralomért küzdő két fegyveres tá-
borra oszlott spanyolok ügye. Valójában ennek az 1936. júli-
us 18-án kezdődött és 193'?' március 5-ig tartó háborúnak meg-
indulása és menete azt mutatja, hogy nem helyi epizódról 
volt- szó. A spanyolországi hahoru kinőtt a nemzeti keretek 
közül és rendkívül nagy nemzetközi jelentőségre tett szert. 

A spanyol feudális urak és. reakciósok ellenforradal-
mi harcát a köztársaság és a nép ellen külföldről - a fasisz-
ta Olaszországból és a hitlerista Németországból - szitották 
és irányítottak. A lázadók buzdításában és irányításában a 
Vatikán keze is- benne volt. 

Németország fasiszta főkolomposai cinikusan beismer-
ték, hogy Spanyolországot fegyvereik kipróbálására, szolgáló 
"kísérleti mezőny^-nek tekintik. A hitleri Németország és a 
fagiszte Olaszország nemcsak a Spanyol Köztársaság megfőjtá-
sát és Spanyolország le igázás át tűzték ki célúi", hanem Anglia 
és Franciaország pozícióinak meggyengítését is ée azoknak a 
feltételeknek az előkészítését, amelyek segítségével egresz-
sziv cselekményeiket kiterjeszthetik Európában. A német ás 
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• Irez fa£i£zták a Spanyolország ellen indított intervencióval 
közvetlen csapást mértek Angliára ós Franciaországra, mert le 
foglalták azok; t a tengeri utakat, amelyek ezeket az imperia-
listi hatalmakat óriási afrikai ~s ázsiai gyarmatbirtokaikkal 
összekötötték. Az Egyesült Államok, Anglia ós Franciaország 
uralkodó körei az országuk biztonságát fenyegető közvetlen ve 
szély ellenire is aktivan elősegítették Hitler agresszív po-
litikáját. Arra számítottak, hogy ezzel a politikával megváló 
sithatják r3gi reakciós álmaikat; rátörhetnek a Szovjetunió-
ra, megsemmisíthetik ós ezzel feltartóztathatják a népek ha-
ladó. fejlődós ót. 

A spanyol militaristák ós a reakciós kasztok az el-
lenforradalom előkószitése forán megegyeztek ezekkel , a kormá-
nyokkal ós arra kötelezték magukat, hogy a spanyol nóp ós a. 
köztársasági kormány elleni harchoz nyújtandó segítségért 
spanyol területeket engednek át nekik katonai-stratégiai társ 
mc. ez pont ok ópitésére, az ország nyersanyagkincseinek kiaknázá-
sára. A reakciós spanyol összeesküvők ezzel az áruló üzlettel 
amelyben spanyol területeknek idegen hatalmak részére való 
átengedésére vállaltak kötelezettséget, elősegítették a fa-
siszta Németország rabló stratégiai terveinek megvalósítását, 
mert a német fasiszták arra törekedtek, hogy támaszpontokat 
szerezzenek a Földközi tengeren és Afrikában ós megkaparint-
sák Franciaország pireneusi hátországát. -

A nemzetközi és belső ree keiónak.a spanyol nép elleni 
gaztett ót megkönnyítette a Spanyolorszagban létrejött helyzet 

1931» áprilisában a spanyol nép hót,ÓVD katonai-fa-
siszta diktatúra után megdöntötte a feudális-oligarchikus mo-
narchiát és kikiáltotta a köztársaságot. A király és családja 
kénytelen volt elhagyni Spanyolországot. A feudális és oli-
garchikus körök, amelyek eddig hatalmon voltak, s amelyeket 
villámcsapásként órt a népi demokratikus mozgalom fellendülé-
se, somilyen ellenállást sem tudtak tanúsítani» 

A monarchia megdönt 5s e és a köztársaság kikiáltása 
után a hatalom a burzsoázia és a liberális földbirtokosok ke-
zébe ment át, akik a köztársasági pártokhoz tartoztak. Őket 
támogatta, a szocialista párt is, amelynek vezetői 1931-1933-
ig resztvettek a kormányban. Ezek a vezetők azt hangoztatták, 
hogy Spanyolországban polgári-demokratikus forradalom folyik, 
é£ igy a vezető szerepet ebben a forradalomban a liberális-
köztársasági burzsoáziának kell betöltenie. A szocialista pár 
tok vezetői ebből a hazug, antimarxista tételből kiindulva 
valójában azt tették, hogy segítettek a burzsoáziának a for-
radalmi-demokratikus mozgalom továbbfejlődésének feltartózta-
tásában ós arra törekedtek, hogy a munkásosztályt másodrangú 
.társadalmi erő szerepére kárhoztassák, amely .csak arra jő, 
hogy a burzsoázia uszály'ban evezzen. 

Az első köztársasági kormányokban több szocialista 
miniszter vett rószt, akiknek'a szerepe - saját bevallásuk 
szerint - az volt, hogy a burzsoázia irdekeit védelmezzék«, "Je 
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lenleg - irta a szocialista párt lapja - a szocialista minisz-
terek minden erejüket és képességüket a burzsoázia ügyének 
szolgálatába állítják. :/l/ Indalecio Prieto, a szocialista 
párt egyik legnevesebb vezetője, a szocialisták tevékenységé-
nek jellegét a polgári-demokratikus kormányban igy határozta 
meg: "itt én vágyok szocialista, csupán a nemzetgazdaság vár-
táján állok és csak ebben a minőségben cselokszen*"/2/ 

A köztársaságiak és a szocialisták e politikája követ-
keztében a reakciós erőknek módjuk nyilt erőik számukra szük-
séges átcsoportosítására. Felhasználták a republikánusok és a 
szocialisták állásfoglalását és nyíltan hadat üzentek a köz-
társasági rendszer ellen. A köztársaság megalapítása idején 
a legreakci ósabb erőket eltávolították a politikái- uralomból.A 
köztársasági-szocialista kormány azonban nem nyúlt hozzá ezek-
nek az erőknek gazdasági bázisaihoz sem az államapparátusban -
és különösen a hadseregben - elfoglalt pozícióikhoz. Igy a 
reakciósok széleskörű szabotázs- és provokációs hadjáratot in-
díthattak a köztársaság ellen. A gyárosok bezárták gyáraikat, 
a földesurak bevetetlenül hagyták a földeket. Ennek következ-
tében a munkások, a parasztok és a mezőgazdasági dolgozók ez-
rei maradtak munka és kenyér nélkül. A nagytőkések tőkekivi-
telre spekuláltak, a bonkok megtagadták a hitelt a jmrasztok-
tól és kisvállalkozóktól, a reakciósok összeesküvést szőttek 
a hadseregben. A sajtóban és parlamentben., a templomban és 
nyilvános gyűléseken eszeveszett köztársaság- és kormányelle-
nes agitáció folyt, 

A köztársasági kormány somilyen komoly rendszabályt 
sem hozott az ellenforradalmárok tevékenységének meggátlására, 
A köztársasági-szocialista hatalmi szervek elnézték a reakci-
ósok tevékenységét, de ugyanakkor kegyetlenül elfojtották a 
munkások és a parasztok tiltakozását és tüntetéseit, még fegy-
veres erőket is küldtek ellenük. 

A forradalom fő problémáit nem oldották meg, az osz-
tályellentétek tovább éleződtek, a gazdasági válság elmélyült. 
A reakciós erők egész sor provokációt indítottak el és foly-
tattak le, és a köztársasága-szocialista kormány is lényegében 
ellenforradalmi politikát folytatott. Mindez azt eredményezte, 
hogy az országban rendkívül feszült helyzet állt elő, és a 
kormány helyzete megingott. 

A köztársaság fennállásának rövid ifleje /alig két év/ 
alatt harminc helyi jellegű sztrájk zajlott le. A hatalmi szer-
vekkel való összeütközés során több mint 400 munkás és paraszt 
vesztette életét és több ezren megsebesültek. 195?, .januárjá-
ban kb egy millió munkás sztrájkolt; 3-952. februárjában, egy-
millióháromszázezer, Az ebben az időszakban lezajlott sztráj-
kokat az Dellomozte, hogy szoros kapcsolat volt a politikai 
és a gazdasági sztrájkok között. 

1/ El Socialista, 1932. november 27, 
2/ El Socialista, 1931- április 22. 
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1932. augusztus 10—on a spanyol reakció először mutat-
ta meg nyíltan azt a törekvését, hogy minden áron kész a köz-
társasági rendszer megdöntésére« Ezen a napon Madridban és 
Sevillában ellenforradalmi katonai lázadás tört ki Sanjurja 
tábornok vezetése alatt. A lázadást csak a munkások határozott 
fellépésével sikerült gyorsan elfojCani. 

A kormány győzelme azonban nem erősítette meg a köz-
társaság helyzetét. A köztársasági-szocialista kormány tovább 
folytatta a reakcióval szemben az elnéző politikát és nem hasz-
nálta". fel ezt a k stonai lázadást erra, hogy döntő harcot in-
dítson a reakciós, köztársaságellenes erők ellen. Ellenkezőleg, 
fokozódott a. munkások és para áztok üldötése. Ez az ország népé-
nek felháborodását váltotta i és ezért a kormány 1935-ban kény-
telen volt lemondani® Ezzel v' getért a köztársasági-szocialis-
ta koalíció. Ugyanennek az évinek novemberében tartották a parla-
menti választásokat, amelyen a köztársaságiak és a szocialisták 
külön-külön léptek fel és komoly V e r e s é g e t szenvedtek, mig a 
választási blokkot alakító jobboldaliak megszerezték a parla-
menti többséget és megalakult a fasisztabarát lerroux kormány, 

A reakciónak ez a győzelme - amely a köztársasági és 
különösen a szocialista párt politikájának a következménye 
volt - utat nyitott a hatalomhoz az 1931-ben megdöntött erők 
előtt. Ugy látszott, hogy közel állnak, a megvalósuláshoz a re-
akció tervei, A reakció arra számított, hogy törvényes uton 
jut hatalomra és azután majd fasiszta rendszert vezet be. De 
Spanyolország munkásosztálya és dolgozói készen álltak arra, 
hogy a legerősebb ellenállást tanúsítsák a támadó reakcióval 
szemben és megakadályozzák a fasizmus uralómrajutását. A Spa-
nyol Kommunista Párt, amely már ebbon az időben megszabadult a 
párt fejlődését f eltartóztat ó sz e ktáns-opportuni sta vezetőség-
től, nagy politikai felvilágosító munkát végzett a széles töme-
gek körében. A Kommunista Párt vitto a vezető szerepet a politi-., 
kai sztrájkok és a népi megmozdulások szervezésében a fasiszta 
kihivá s s al s ze r. .ben • 

Miután a szocialisták kiváltak a kormányból, a szoci-
alista párt bomlásnak indult és egymással szembenálló csopor-
tokra oszlott. A jobboldali vezetők a burzsoáziával való együtt«» 
működésre törekedtek. A szocialista párt egysz^ü tagjainak nag^p 
része azonban a baloldalon állt és a kommunista párttal karölt-
ve lépett fel a munkásosztály egységéért a fasizmus elleni harc-
ban és a-nép demokratikus vívmányainak védelmében. A szocialis-
ták egyes vezetőemberei, élükön a szocialista párt titkárával, 
Largo Cabulloróval bekapcsolódtak a baloldali irányzat veze-. 
tésébe, hogy ezzel /mint âzt később maguk is beismerték/ meg-
akadályozzák a: szociáldemokrata befolyás alatt álló munkások-
nak a kommunista oldalra való átpártolását. A munká-osztály-
nak és a szocialista párt baloldalának nyomására a szocialista 
vezetők kénytelenek voltak ideiglenesen elfogadni a kommunista 
párttal való akcióogységet. Ezáltal könnyebbé vált olyan meg-
egyzések létrehozása, hogy a szocialista és 0. kommuhista párt 
akcióegységben vivjon közös harcot a fasiszta reakció ellen. 
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A korjnunisták ós a szocialisták megegyezései 4 Helye-ket a dolgozók lelkesedéssel fogadták. Hihetővé tették az 1934 
októberi népi felkeléstç amely mintegy váltisz volt cara,, hogy a fasiszta klerikális reakció képviselői nyíltan beléptek a" 
kormányba. Spanyolország r akció? kormánya a legkegyetlenebb 
megtorlást alkalmazta a felkelőkkel szemben. A felkelés el-
fojtására katonaságot és repülőgépeket is bevetettek, Spanyol-
ország börtönei zsúfolásig megteltek a dolgozók ezreivel* So-
kat kivégeztek közülük, a többit pedig szörnyű kínzásoknak ve-
tették alá. Különösen' kegyetlen megtorlást alkalmaztak Asturia 
dolgozóival szemben, akik tizenöt ncpig tartották a hatalmat 
a kezükben, 

A felkelést tehát elfojtották, a munkásosztály azon-
ban nem érezte magát legyőzöttnek. Az októberi harcokban ki- • 
próbálta erőit és megértette, hogy a harci egység a reakció 
feletti győzelem záloga. 

A töme-
gek ellenállása megmutatta a spanyol reakciónak, hagy saját 
erejével nem törheti meg a munkások és parasztok millióinak aka-
ratát és elszántságát. A köztársaság létrejöttével fokozódott 
a munkások és parasztok szivében a harci akarat és az aktiv 
politikai tevékenységre való törekvés, ami a köztársasági-szo-
cialista vezetők óhajával szöges ellentétben állt. 

Ez arra ösztökélte a spanyol reakció vezetőit, hogy 
közvetlen kapcsolatot és együttműködést létesítsenek a fasisz-
ta országokkal, A spanyolországi fasiszta mozgalom x'őkolonpo-
sa, José Antonio Primo de Rivera, az 1932, augusztus 10-i zér-
dül ést vezető, de azután a köztársasági szervek által szaba-
fonbocsátott Sanjurjo tábornok kíséretében Berlinbe látogatott, 
hogy szerződést kössön a hitleri Németország kormányával, A kü-
lönböző reakciós szervezetek egy másik csoportja még 1934 ta-
vaszán Olaszországba utazott. Itt megállapodást irtak alá,men-
nek értelmében Mussolini arra kötelezte magát, hogy Dínden 
eszközzel segiti a spanyolé, szági köztársasági rendszer ellen 
harcoló pártokat. Azt is megígérte, hogy puskát, gránátot, 
gépfegyvert és jelentős pénzösszeget bocsát az összeesküvők 
rondelke zésére, 

1935-ben Spanyolországban rendkívül feszültté vált a 
helyzet. A Kommunista Párt, amely a tömegeket a reakciós kor-
mány által folytatott elnyomó politika elleni harcra mozgósí-
totta, figyelmeztetett a fasizmus fenyegető veszélyére és 
minden ere jé. megfeszítette, hogy egyesítse a munkásokat és a 
demokratikus erőket„ A kommunista párt által vezetett tömegek 
egyre fokozódó ellenállása öátat vetett a helyzetének megerő-
sítésére törekvő reakció elé. Egyik kormányválság a másikat 
érte. Egymás után buktak meg a kormányom és a következők még 
kevesebb tekintéllyel rendelkeztek, mint az előzők, 1935 "vé-
gén a függetlenekből és a szocialistákból m-egalokult a koa-
líciós kormány. Ez a kormány feloszlatta a parlamentet és uj 
választásokat irt ki 1936 februárra. 
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Az egész időszak alatt a k nnunisták hab a Inn s nunkdt 
végeztek, hogy nogvalósitsá): az .egységet a munkásosztályon be-
lül, valamint a munkásosztály és az összes demokratikus erők 
között. A szocialista vezetőség továbbra is egységet prédi-
kált, gyakorlatilag azonban nem volt hajlandó együttműködni a 
kommunistákkal a munkásosztály egysegének létrehozásában. A 
szocialista vezetők troekista jellegű baloldali frázisokba 
burkolózva akadályozták a köztársasági erők demokratikus egy-
ségfrontjónak negálokitását. 

Ami g a szocialista vezérek részt vettek a kormányban., 
arról próbálták meggyőzni a munkásokat, hogy saját éraekeiket 
fel kell áldozniuk a burz so a-föId e suri köztársaság érdekében . 
Amikor a szocialisták kimaradtak a kormányból, egyszerre "bal-
ra tolódtak" és arról kezdtek szónokolni, hogy "szocialista5-'' 
forradalmat kell megvalósítani Spanyolországban, persze, „ ..pro-
letárdiktatúra nélkül, ugy hogy a szocialista párt alkot kor-
mányt. Odáig sülyedtek, hogy a troekista szennyben kezdtek ér-
veket keresni a munkások és a demokratikus erők egységét el-
lenző magatartásuk igazolására« 

Az óles választási harctól megrettenve a párt egyszerű 
tagjainak nyomására a pártvezetőség megváltoztatta állásfog-
lalását és kénytelen-kelletlen elfogadta a kommunista párt 
ajánlatát. Az 1938 januárjában a baloldali csoportok között 
létrejött megegyezés eredményeképpen megalakult a Népfront, 
amelyben a következő .pártok vettek részt: a baloldali köztár-
sasági pért a köztársasági-szocialista kormány volt fejének, 
Manuel Azananok a vezetésével: a köztársasági szövetség Mar;i-
nez Barrióval az élén; a kommunista párt; a szocialista párt; 
a cataloniai baloldali párt; Catalonia szocialista és kommu-
nista pártja és a Dolgozók Általános Szövetsége /melynek kb 
egy nillió tagja volt és a szocialisták befolyása alatt állt. 

A népfront megalakulása lehetővé tette a proletaria--
tus, a parasztság és a városi középrétegek akcióegységét a fa-
sizmus fenyegető veszélyév 1 szemben. A baloldali erők e tömö-
rülése jelentős tömegeket mozgósított a reakció elleni harcra, 
különösen falun és a városi kispolgárság körében, amelyek ed-
dig közömbösek voltak a politikai harcot illetőleg, vagy os 
egyház és a földbirtokosok befolyása alatt állották. A balol-
dali erők összefogása következtében a Népfront győzelmet ara-
tott az 1936. február 16-i választáson. A parlamentbe balolda-
li többség került: 158 burzsoá-köztársasági képviselő /az 1933«. 
évi 62-vel szemben/, 88 képviselő a szocialista pártból / az 
1935. évi 58-̂ 2.1 szemben/ és 17 a kommunisto pártból,amelynek 
azelőtt csak 1 képviselője volt. A többi köztársasági csoport 
is az eddiginél több képviselőt küldött a képviselőházba« A 
parlament 473 tagja közül 268 képviselte a munkás- és köztár-
sasági pártokat; a jobboldaliaknak és a centrumnak 203 képvi-
selője volt. Ilyen számarány mellett a baloldaliak győzelme 
ellenére is még bonyolult és veszélyes maradt a helyzete 

A b aloldali pártok támogatásával kormány alakult a bal-
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oldali köztársasági párti M. Azaria vezetésével, aki a Nép-
frontra támaszkodott. A kormány a polgári és kispolgári köz-
társas .gi pártok képviselőiből állt. Ez a komány helyreálli-
totta azokat a demokratikus szabadságjogokat, amelyeket a re-
akciós kormányok 1934 októbere után eltöröltek. Szab adonbo-
csátotta azokat, akiket a reakció elleni karcban való részvé-
telük miatt elitéltek és kötelezte- a vállalkozókat azoknak a 
munkásoknak a visszavételére, akiket a politikai represszió-
val kapcsolatban elbocsátottak. 

A Népfront-kormány e rendszabályainak pozitiv jelen-
tőségük volt. Emellett azonban a.köztársasági kormány nem volt 
hajlandó elismerni, hogy az agrárkérdés megoldása a kormány-
politika elsőrendű feladata és ezen a területen csak másodren-
dű jelentőségű rendszabályokra szorítkozott, amelyek csak je-
lentéktelen mértékben könnyítették a szegényparasztok és a me-
zőgazdasági munkások súlyos•helyzetét. Mem oldották meg a nagy-
birtok felosztásának kérdését és a földet nem adták a parasztok 
kezébe. Negativ álláspontot foglalt el a kormány a nemzeti ki-
sebbségek követelései tekintetében is. Gyengesége és fogyaté-
kosságai ellenére azonban a Népfront-kormány haladóbb politi-
kát folytatott, mint az előző kormányok. Mögötte álltak a tö-
megek és tevékenysége idején az egész országban megerősödött 
és kiterjedt a demokratikus erők befolyása. 

A fasiszta reakció az 1936 februári választásokon ve-
reséget szenvedett és ez meghiúsította azt a törekvését,;; hogy 
"törvényes uton" kerüljön hatalomra Spanyolországban. A reakció 
nem békéit meg ezzel a helyzettel, hiszen a hatalom visszaszer-
zésének lehetősége napról-napra nehezebbé vált^ számára. Ezért 
a reakciósok katonai lázadás utján külföldi intervenciósok se-
gítségére támaszkodva szándékozták Spanyolországban a fasisz-
ta diktatúrát felállítani. összeesküvők arra számítottak-
hogy váratlan csapást mérnek a népi ellenállásra és a köztár-
sasági kormány ingadozó és megalkuvó politikáját kihasználva 
próbálják azt megtörni. 

Spanyolország politikai helyzetében azonban ekkor már 
sok minden megváltozott. A kommunista párt már nem az 'önfel-
áldozóan küzdő munkások egy apró csoportja volt, mint nemrégi-
ben, hanem már komoly politikai erővé vált és mögötte álltak a 
dolgozók széles tömegei. A kommunista párt tevékenységét, kép-
viselőinek a p-r lament ben és az utcákon tartott szónoklatait 
lelkesedéssel támogatták a dolgozók, A párt gyorsan tömegpárt-
tá vált és döntő befolyásra tett szert az ország politikai 
életében. 

A kommunista párt a tömegek érdekeit védelmezve és a 
Népfront programijának megvalósítását követelve, a parlament-
ben és azonkívül is erélyesen és következetesen leplezte 1e a 
reakciósok és fasiszták mesterkedéseit és éberségre hívta fel 
a demokratikus erőket, elsősorban a nunká.soszt ályt. Állhatato-
san követelte a kormánytól, hogy vessen véget a r«akcisök tevé-
kenységének, akik arcátlan összeesküvést szőnek a köztársaság 
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megdöntés Srè, ir tee ki a frsieste ke lender ok bandáit, emelyek 
büntetlenül törnek e munkások ós e be Ioide li nSzoteket vello 
ember-k iletár e. 

% ' » 

1 A februári választási győzelem'ennyire elvakította a 
köztársasági kormányt, e köztársasági vezetők olyan önhittek 
ós felelőtlenek voltak, hogy az 1931 után elszenvedett sú-
lyos > lecke ellenőre sem hoztak semilyen rendszabályt az öez~ 
szeesküvő reakciósok terveinek meghiúsítására. 1936, julius 
17-én a fasiszták lázadást robbantottak ki a spanyol hadsereg 
marokkói helyőrségeiben, de a köztársasági vezetők nem tulaj-
donítottak ennek jelentőséget helyi jellegű katonai zendü-
lésnek tartották, amint Cesaree Quiroga minisztereLnök ki ' . 
is jelentette :"a félszigeten nincs eenki, egyáltalán senki, 
aki egy ilyen lehetetlen ceinybe bonyolódnék". Ezt a kijelen-
tést ekxor tette, amikor a lázadás már ez ország' ösezes hely-
őrségeire kiterjedt, amelyeknek zömükben monarchista érzelmű 
parancsnokai rásztvettek e köztársaságellenes összeesküvésben 

Franco tábornok angol gépen repült szolgálati helyé-
ről, e Kanári szigetekről Marokkóba, majd Marokkóból a fél-
szigetre, hogy a lázadás élére álljon, mert Sanjurjo tábornok 
akinek a lázadást vezetnie kellett volna, Spanyolországba 

utaztában repülőgópszcrencsctlenség áldozata lett. Frankóval 
egyidejűleg'marokkói csapatok és az idegenlégió tagjai is 
partraszálltak a fólszi^eten. Ezek e csepat^K: végigvonultak 
Spanyolország városain es fa Iva in, vór folyamokat ós üszkös 
romokat hagyván maguk mögött. A hitlerista kormány kát hadi-
hajórajt küldött Spanyolország pernia. A frankóieták hadmű-
veleti terveiket a német és olasz'vezérkarokkal együtt dol-
gozták ki. 

A lázadás főkolompoeai a köztársasági vezetők gyenge-
ségére ás ingadozására számítva azt hitték, hogy igen rövid 
idő alatt sikert Írnek el. Az egyik lázadó tábornok, Queipo 
de Llano, a sevillai rádióban azt a kijelentést tette, hogy 
néhány óra leforgása alatt végeznek a köztársasággal. A lá-
zadás főkolomposai azonban nem számítottak arra, hogy Spanyol 
országban egy új erő van, amelyet nem-lehet számításon kívül 
hagyni. 

~ És ez az erő a munkásosztály, a dolgozó tömeg, a nép 
volt. -A lázadók megfeledkeztek, arról, milyen lockét adott'a 
spanyol nép Napoleonnak e függetlenségi háborúban. A fasiszta 
tábornokok Napoleonhoz hasonlóan arra számítottak, hogy Spa-
nyolország kimerült és a lelkileg elcsüggedt népet könnyen 
fűzik az idegen hóditók rabszijára. Sajat tapasztalatukon győ 
ződhettek meg ezonftan arról, hogy ha "a spanyol állam halott 
is volt,, de a spanyol társadalom tele volt élettel"v/3/ Az 

3/ Lásd, Marx-Engels müvei, X.k. 722-1. /oroszul./ 
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összeesküvők - akárcsak Napoleon 1808-ban - erős ellenállásra 
találtak a spanyol nép minden rétege részéről. 

A Spanyol Kommunista Párt elszánt harcra hivta fel a 
népet, 1936. julius 16-án, a zendülés előestéjén, a kommunis-
ta párt főtitkára, José Diaz, a parlament állandó bizottságá-
ban bejelentést tett az előkészületben levő fasiszta állam-
csínyről. Ilyenmódon az összeesküvőknek azok a számításai,hogy 
a zendülés váratlanul éri a koimányt, m e g h i ú s u l t a k 

Amint a lázadás híre Madrid. 3akónegyedeiben elterjedt, 
a felháborodott polgárok haragra gerjedve az utcára vonultak és 
fegyvert követeltek a kormánytól, hogy megvédjék a köztársasá-
got. Ekkor, mikor a kormánytól bátorságot és elszántságot kö-
veteltek, amikor a támadásra induló fasizmussal szemben a népi 
tömegekre kellett volna támaszkodni, kiderült, hogy a kispolgá-
ri köztársasági vezetőkből hiányzik a politikai szilárdság és 
félnek a néptől» Mikor a tömegek az utcákon fegyvert követel-
tek a köztársasági rendszer védelmére, Manuel Azona köztársa-
sági elnök az egyik köztársasági vezetőt Martinez Barri ót 
bizta meg kormányalakítással, és felhatalmazta arra, hogy 
szükség esetén esetleg egyezzék meg a lázadókkal, és ha elke-
rülhetetlen, engedje át nekik az ország kormányzását. 

Amikor nyilvánosságra került az ujjáalakult kormány 
összetétele, jellege és szándékai, a kommunista párt felhívta 
a tömegeket, hogy tagadják meg a kormánytól a bizalmat és kö-
veteljék egy olyan kormány megalakítását,, amely felf'egyverzi 
a népet és megszervezi az ország védelmét. A tömegek nyomására 
a Barrio kormány megbukott ós J. Girai keztársaságpárti poli-
tikus alakított uj kormányt, aki felvette a harcot a lázadók-
kal , kiosztotta a népnek azt a kevés fegyvert, amellyel a 
köztársaság rendelkezett. 

Az ellenállás óriási nehézségekbe ütközött. A nép úgy-
szólván fegyver nélkül harcolt, mig a lázadók állig fel voltak 
fegyverezve. A katonai összeesküvők helyzetüket kihasználva már 
előre elvitték a fegyvereket a raktárakból és amit már nem tud-
tak elvinni, használhatatlanná tették. Egységesen lépett fel a 
nép ellen a hadsereg felső rétege, a földesurak, a fináncoli-
garchia és az egyházi. Az ő kezükben volt az állam egész fegy-
verkészlete és tapasztalt parancsnoki káderei. Németország és 
Olaszország fasiszta kormányai támogatták az ellenforradalmi 
lázadást. A fegyverzetbon, parancsnoki káderekben és anyagi 
eszközökben való óriási fölény azonban nem sokat segített- a 
lázadókon, 

A népi tömegek, amelyeket a kommunista párt és a Nép-
front többi pártjai vezettek és a forradalmi hév s a lázadók 
iránti gyűlölőt lelkesített, harcra keltek a reakcióval szem-
ben ós hősiességükkel csodákat müveitek. A fasiszták első tá-
madásait visszaverték és Spanyolország legfontosabb városaiban 
és körzeteibon - Barcelonában, Madridban, Valenciában, Vasco-
niá.ban, Asturiában, Andalúzia egy részében, Estremodurában és 
Kasztilidb an - majdnem teljesen elfojtották a lázadást. A ten-
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gèrészek agyonlőtték a flotta fasiszta tisztjeit és a hadi-
hajók nagy részo átállt a köztársasági kormányhoz, A fasisz-
táknak csak elszigetelt körzeteket sikerült a kezükbe keríte-
niük az ország északi és déli részén. A fasiszta csapatok nen 
tudtak ellenállni a köztársaság védelmére kelt népnek. A láza-
dók rohamcsapataikat - a marokleói csapatokat és az Afrikában 
állomásozó idegenlégiót - nem tudták átdobni a félszigetre, 
mert a hadiflotta a köztársaság oldalára állt. 

Amikor az összeesküvők kudarca nyilvánvalóvá vált., a 
fasiszta Németország és Olaszország kormányai ledobták az ál-
arcot és fokozták a lázadóknak nyújtott segítséget. Sok szál-
litórépülőgépet küldtek Marokkóba, amelyeken fasiszta csapa-
tokat szállítottak Spanyolország déli részeire. Majd röviddel 
ezután Hitler és Mussolini tankokat, hadirepülőgépeket, fegy-
vereket, lőszert, majd később reguláris katonai egységeket 
küldtek a spanyol fasisztáknak, tehát a nyilt katonai beavat-
kozás útjára léptek. A fasiszta Németország és Olaszország 
már a lázadás első napjaiban megalakították Spanyolországban 
politikai, gazdasági és katonai szervezeteiket, és megkezdték 
a nyersanyagoknak az országból való kiszállítását. Az egész 
világ előtt világossá vált a Spanyolországban kibontakozó harc 
igazi értelme. 

A spanyol nép a demokratikus vívmányok védelmezése 
mellett síkra szállt az ország szuverénitásáért és független-
ségéért a fasiszta katonai reakcióval és a külföldi interven-
cióval szemben. Ez a spanyol nép háborújának nemzeti forradal-
mi jelleget adott. Nemzeti volt azért, mert a nép szállt harc-
ba az országot az olasz-német gyarmati sorba dönteni akaró kül-
földi intervenció ellen és forradalmi volt azért, mert a spa-
nyol nép a spanyol reakció ellen küzdött a hosszú s elkese-
redett harcban kivívott demokratikus szabadság jogai, nak megtar-
tásáért, megerősítéséért és fejlesztéséért, 

A fasiszta Olaszország és Németország a spanyolorszá-
gi háborúban való részvételével nemcsak megfojtani akarta a 
spanyol köztársaságot, hanem az imperialista háború kiterjesz-
tése és továbbfejlesztése számára is elő akarta készíteni a 
feltételeket. Az agressziót a fasiszta Olaszország indította 
el Abesszínia elleni támadásával, 1937-ben pedig Japán fogott 
hozzá Kina elleni támadó terveinek megvalósításához* Ezek az 
események visszatükrözték az imperialista országok közötti 
harc kiéleződését. Az imperialista országok lépésrcl—lépésre 
közeledtek a második világháborúhoz. Hitler a spanyol fasisz-
táknak. nyújtott segítséggel szorosabbra akarta vonni a gyürüt 
Franciaország körül, fasiszta országokkal akarta körülvonn-' , 
hogy megtörje a fasiszta rovánskövetelésekkel szemben meg-
nyilvánuló ellenállást, hogy kényre-kedvre megadja magát kér-
lelhetetlen ellenségének a - német imperializmusnak - és meg-
fossza Őt afrikai gyarmatai védelmétől, mert a keleti orszá-
gok felé irányuló német törekvéseknek ez lett volna az első 
lépése, 

A spanyolországi hitlerista intervenció jellegét és 
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céljait világosan fölvázolta Reichenau tábornok 1938-ban a 
fasiszta fokolomposok előtt tartott beszédében; "Hiba lenne 
a spanyolországi háborút másodrangú háborúnak tekinteni. Spa-
nyolország sok dologra megtanított bennünket: . Spanyolország-
ban jöttünk rá katonai stratégiánk hibáira"; :a spanyolorszá-
gi intervenció nemcsak rendkívül értékes hadiiskola, hanem 
ragyogó politika is", "a háborúra való gondos és rendszeres 
felkészülés feltétlenül megköveteli, hogy férkőzzünk be az 
ellenség táborába, szárazföldi és tengeri közlekedési utvo-
nalaiba, kereskedelmi útjaiba - egyszóvol mindenüvé, ahol az 
ellenfél olyan erőkkel rendelkezik, amelyekkel háború esetén 
számolnunk kell"; " spanyolországi intervenes ónk révén sikerült 
lábunkat megvetnünk Anglia ós Franciaország fő stratégiai vo-
nalain. » .Spanyolországi pozícióink segítségével kedvező hely-
zetben vagyunk, mert uraljuk ennek a stratégiai körzetnek lét-
fontosságú pontjait. Sogit ségére voltunk Franco tábornoknak 
abban, hogy messzehordó lövegeket állitson fel Gibraltárral 
szemben Algeciranál és az afrikai parton Öeuta környékén »Ez c-k 
az ütegek igen hasznosak lehetnek, ha arról van szó, hogy át-
vágjuk a franciák- és angolok számára létfontosságú vonalakat"; 
Ebben van spanyolországi beavatkozásnak legfőbb j e lento sé go "/4/ 

A fasiszta Olaszország számára a spanyol háborúban va-
ló részvétel arra szolgált, hogy lecsillapítsa a különösen 
Abesszínia bekebelezése után felgerjedt étvágyát. A fasiszta 
Olaszország arra törekedett, hogy a Földközitengert ol̂ .sz bel-
tengerré tegye, hogy uralmi helyzetet szerezzen magának azzal, 
hogy meghódítja a Bale ári szigeteket, vagy Észak-Afrikának azt 
a részét, amelynek révén uralhatja a Földközi, tenger bejáratát. 
A fasiszta kormányok vezetői ezeket a törekvéseket és szándé-
kokat nagyhangú frázisokkal takargatták, azt hirdették, hogy 
meg k-:ll védeniük a civilizációt vagy megfelelő "életteret" 
kell biztosítaniuk^ 

Mindkét fasiszta diktátor - Hitler is, Mussolini i.s -
arra számított, hogy kezükbe kerítik a Földközi-tengert és 
partvidékét és igy hídfőállást nyernek világuralmi törekvéseikéi 
hoz. Látszólagos barátságuk s kölcsönös segélynyújtási egyezmé-
nyeik alig takarták el a köztük duló titkos vet .lkodést és el-
lentéteket. Terjeszkedő törekvéseiknek szemmel láthatólag ösz-
szoütközéshez kellett vezetniük és .azzal végződniük, hogy az 
egyik világuralomra áhitó fél kidől a versenyből. 

A hitleristák Ausztriába való betörése súlyos csapást 
mért az olaszoknak azokra az álmaira, hogy elfoglalják Auszt-
ria és Jugoszlávia néhány körzetét és egyben utat nyitott Hit-
lernek a Földközi tenger felé, A fasiszta Olaszország lenyelte 
a keserű pirulát és azzal próbálta magát vigasztalni, hogy Spa-
nyolországban majd neki jut a legjobb falat. Egy olasz diplo-
mata kijelentette Párizsban; "Azt, amit elvesztettünk Közép-
Európában, vissz \ fogjuk nyerni a Földközi-tengeren, Spanyol-

4/ L'Humanité, 1938. julius 12, 
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ország megéri Ausztriát," 
Kívülről nézve Mussolini csakugyan a helyzet utónak 

látszott0 Egyezményeket irt alá, nyiltan csapatokat és repü-lőszázadokat küldött Spanyolországba, üdvözölte a Yasconiát 
bombázó olasz repülőket és a Santändert és Malagát elfoglaló 
olasz hadseregeket. Valójában azonban a spanyolországi inter-
venció igazi V e z e t ő j e a német imperializmus és Hitler volt. 
A háború felelőssége emellett az angol, a francia és az ame-
rikai imperialistákat terheli, akik megengedték a fasiszta 
agressziót, sőt azzal, hogy megteremtették a "Benemavátkozási 
Bizottságot", a köztársasági kormánytól még az önvédelem jo-
gát is megtagadtáko 

Az imperialista burzsoázia reakciós szerepét és azt, 
hogy mennyire lábbal tiporta azokat az egyezményeket és szer-
ződéseket, amelyeket kötött, világosan mutatja az a bűnös se-
gítség, amelyet áz Egyesült Államok, Eranciaország és Anglia 
reakciós u r a l k o d ó körei a spanyolországi intervenciónak nyúj-
tottak, és az, hogy megalakították a "Benemavatkozási Bizott-
ságot", amellyel meg akarták fojtani a Spanyol Köztársaság 
ellenállását, Anglia, Franciaország és az Egyesült Államok 
demokratikus kormányai, amelyekkel a spanyol köztársaság ren-
des diplomáciai viszonyban állott, megtagadták a köztársasági 
Spanyolország törvényes demokratikus kormányénak * hogy fegy-
vert vásárolhasson az agresszió elleni védelemre,, 1936-1937-
ben az Egyesült Államokbon meghosszabbították és megerősítet-
ték a semlegességi törvényt, amely mintegy közvetlen ösztön-
zést jelentett a spanyolországi olasz-német fegyveres beavat-
kozás számára. Ezt a törvényt ugy alkalmazták, hogy a köztár-
sasági Spanyolország nem vásárolhatott fegyvert az Egyesült 
Államokban,ugyanakkor, mikor a fasiszta Németország, Olaszor-
szág és Portugália szabadon vásárolhattak fegyvereket Ameriká-
ban és ezzel felfegyverezték a spanyol fasisztákat. 

E b b e n a politikában, amely Spanyolország hősi népét 
rabszolgaságra Ítélte és a többi-ország elleni f asiszta ag-
ressziót mogkönnyitette, a leggaládabb szerepet Léon Blum - a 
francia szocialista párt és a nemzetközi szociáldemokrácia 
egyik vezetője - játszotta. Blum szervezte meg az u.n. "Benem-v . 
avatkozási Bizottságot", amely megakadályozta a köztársasági 
kormányt abban, hogy a harc első hónapjaiban beszerezze a szük-
séges fegyvereket, amikor a lázadók szétzúzásának kérdése lé-
.nyegében a fegyverzet kérdése volt, A Blum kormány felbontot-
ta a' Spanyolország és Franciaország között 1935. decemberében 
létrejött kereskedelmi megállapodást, amelynek értelmében a 
köztársasági Spanyolország évente száz millió frankért vásá-
rolhatott volna fegyvert Franciaországban. A Blum kormány a 
francia határon, a BíÖassoa hidján /amely Franciaországot Vas-
coniától elválasztja/, feltartóztatott egy katonai felszere-
léssel megrakott szerelvényt, amelyet a spanyol kormány Irun • 
város védőinek küldött. Ez az árulás okozta Irun elestét 
/1936 szeptemberében/ és azt, hogy a köztársaság helyzete az' 
ország északi részén meggyengült. 

9 
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"Sohasem bocsáthatják meg és nem is fogjuk megbocsá-
tani Blumnak azt, amit Spanyolország ellen tett"/5/ - irta ké-
sőbb az ismert spanyol politikus, a kereszténydemokrata An-
gol Ossorio y Gallardo. A spanyol köztársaság külügyminisztere, 
a szocialista Julio Alvarez del Vayo - aki . francia elvbará-
tai bűnös tettét enyhíteni próbálta - a köztársaság bukása után 
kiadott könyvébon kénytelen volt mégis elismerni, hogy Blum 
az imperializmus lakája. Alvarez del Vayo rámutat arra, hogy 
a "Benemavatkozási Bizottság" Londonban született és Blum a 
Foreign Office utasítására vállalta a bizottság megalakítójá-
nak szerepét. Ezzel - Alvarez del Vayo szavai szerint - az 
angol imperialisták "egy csapással két legyet ütöttek; egyrészt 
elkerülték a francia népfront híveinek azonnali fellépését, ami 
elkerülhetetlen lett volna, ha a "benemavatkozás"politikáját 
ténylogesen az azt valójában kitervelő angol tory-kormánytól 
indul ki, másrészt p-dig Blum állítólagos kezdeményezésére hi-
vatkozva igazolták magukat a munkáspárti és a liberális köz-
vélemény előtt...A munkáspárti vezetők, akik akkortájt alkal-
mazkodóbbak voltak, mint a csatorna túlsó partján élő baráta-
ik, haladéktalanul kijelentették, hogy ami jó Blumnak, az jó 
nekik is"/6/. 

De nemcsak a francia és belga szocialisták és az an-
gol munkáspártiak, hanem - csekély kivétellel - az egész nem-
zetközi szociáldemokrácia is makacsul vonakodott hathatós 
segítséget nyújtani a spanyol népnek, amit nem egy izben java-
solt a Kommunista Internacionálé. A munkásosztály árulói, a II. 
Internacionálé vezetői megakadályozták, hogy a kapitalista or-
szágok munkásosztálya a szükségeskeretben testvéri segitsé-
get nyújtson a spanyol dolgozóknak. Az egész háború folyamán 
szabotálták a spanyol népi ellenállás megsegítését és az im-
perializmus és a fasizmus kiszolgálásának politikáját foly-
tatták, 

A Kommunista InternacionáHétitkáras Georgi Dimitrov, a' következőket irta akkor a Szocialista Internacionálé vezetői-
nek; "Roppant nagy felelősség nyugszik azoknak a vállán, akik-
től most a Szocialista Munkásintemacionálé és a Nemzetközi 
Szakszervezeti Szövetség határozata függ. Semmi sem igazolhat-
ja azt, hogy eddig meghiúsultak azok a kísérletek, amelyek a 
spanyol nép védelme ügyében a nemzetközi-proletariátus akció-
egységének megszervezésére irányú Itale.n' '' 

A spanyol nép síkra szállt a szabad.,, demokratikus or-
szágban való élethez fűződő jogáért a hatalmas ellenséges tábor-
ral szemben, amelyben -az olasz fasiszták, a német nácik, az im-
perialista hatalmak, a szociál-reformista vezetők, a vatikáni 
és az anglikán egyházi hierarchia egyesültek. Ebben a légkör-
ben, amelyben bűnös praktikák, aljas törekvések, gálád árulás 

5/ Angel Ossorio y Gallardo, La Espana de mixida. Buenos-Aires, 
1941. 161.1. 

6/ Julio Alvarez delVayo, La guerra emperó en Espána.Mexico. 
1940. 80.1. 

7/ Dimitrov, A fasizmus és a háború elleni egység frontért vívott 
harc. Cikkek és beszédek: M.1937. 170.1. 
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és gyávaság- aljas nemtörődömség és sötét szándékok kavarog-
tak, végigzugott ogy hang a hegyeken és völgyeken, a városokon 
és falvakon, a lövészárkokon és a hátországon, és felrázta a 
spanyol köztársasági harcosok lelkét, akik Spanyolországot az 
európai demokrácia és a béke élharcosává tették a fasiszta ag-
resszió ellőni védelemben, Ez a Szovjetunió hangja volt0 Csak a Szovjotunió védte következetesen és határozottan a spanyol 
nép érdekeit, és leplezte le az intervenciósokat és fullajtár-
jaikat. 

I.V. Sztálin 1956, októberében a Spanyol Kommunista 
Párt főtitkárához, José Diazhoz intézett táviratában az egész 
szovjet nép gondolatait és érzéseit juttatta kifejezésre, Ki-
emelte, hogy milyen fontos és nagy jelentőségű a spanyol nép 
háborúja, amelyet minden nép együttérzése kísér. "A Szovjetunió 
dolgozói - irta I»V, Sztálin - csak kötelességüket teljesítik, 
mikor minden erejüktől telő segítséget megadnak Spanyolország 
forradalmi tömegeinek. Jól tudják, hogy Spanyolország felsza-
badítása a fasiszta reakciósok igája alól nem a spanyolok ma-
gánügye, hanem az egész haladó és élenjáró emberiség közös 
ügye. " 

A szovjet kormány képviselői többizben leleplezték a 
"Benemavatkozási Bizottságban1', hogy Olaszország és Németor-
szág résztvesz a spanyol háborúban és hogy a Bizottság vezetői 
- Anglia és Franciaország kormányférfiai-kétszínű politikát 
folytatnak. A Szovjetunió rámutatott arra. hogy a spanyol köz-
társaságot a "Benemavatkozási Bizottság" egyenlőtlen helyzet-
be hozta ellenfelével szemben, egyoldalú tettei. v< 1. halálra/ ítélte azt és ugyanakkor megengedte, hogy .az ellene harcoló 
lázadókat és az olasz-német fasisztákat ellássák hadianyaggal«, 

I936. október 23-án a Szovjetunió kormánya bejelentet-
te, hogy őt sem köti jobban a benemavatkozási szerződés, mint 
a többi aláirót./9/ Ilyenmódon a Szovjetunió szabadkezet biz-, 
tositott magának a spanyol köztársasági kormány megsegítésének 
kérdésébena 

A szovjet kormány határozata nagy segítséget nyújtott 
a köztársasági Spanyolországnak védelme megerősítésében és meg-
szilárdította a spanyol népnek azt a törekvését, hogy noga ha-
tározhasson sorsáról- Ez a védekező magatartás olyan ellenál-
lássá vált, amely bámulatba ejtette a világot. Ebben nagy ré-
sze volt annak a hathatós segítségnek, amelyet a Szovjetunió 
nyújtott a spanyol köztársaságnak, a spanyol népnek, 

A spanyolországi nemzeti-forradalmi háború a demokrati-
kus erők harci szolidaritásának ragyogó példáit mutatta a vi-
lágnak: a munkások, a parasztok és a haladó értelmiség minden 
országban tömeggyűléseket és tüntetéseket rendezett, követel-
te az~u.n. benemavatkozási politika megszüntetését, a spanyol-

9/ Pravda, 1936. október 24, 
8/ Pravda, 19:?6.október 16. 
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országi intervenció határozott beszüntetését, pénzt gyűjtött 
a spanyol köztársaságnak. A kommunista pártok a proletár' in-
ternacionalizmushoz hi von a spanyol nép védelmezőinek első 
soraiban álltak. A világ majdnem minden..országából antifasisz-
ta önkéntesek özönlöttek Spanyolországba, hogy "nemzetközi 
brigádokat" alakítva, fegyverrel harcoljanak a lázadók és a 
fasiszta intervenciósok ellen. Az antifasiszta brigádok tag-
jai hervadhatatlan érdemeket szereztek a spanyol nép szabad-
ságharcában, magasra emelték a proletár internacionalizmus 
zászlaját és vérrel pecsételték meg szilárd meggyőződésüket. 
A köztársasági Spanyolország kitűnő példa és tanulság volt az 
egész világ dolgozóinak és demokratáinak, amely megmutatta, 
hogy gátat lehet vetni a fasizmusnak és içeg lehet erősíteni a 
demokráciát és a békét. 

A spanyolországi háború több szakaszon át változó si-
kerrel folyt. A háború első. hónapjaiban a fasiszta támadás köz-
vetlen célpontja a főváros - Madrid - elfoglalása volt. A fran-
kóista tábornokok azt hitték, hogy Madridot könnyen elfoglal-
hatják, hiszen a köztársaságnak nem volt rendes hadserege és 
a lázadók reguláris csapataival csak sebtében megszervezett, 
rosszul felfegyverzett és kiképzetlen népfelkelőket állitha-
tott szembe. A fasiszták arra számítottak, hogy Madrid elfog-
lalásával halálos csapást mérnek a köztársasági erőkre. 

1936 október végén és november elején a fasiszta osz-
lopok - amelyek nagyrészt olasz és német repülőgépeken a fél-
szigetre szállított marokkói csapatokból állottak - megkezd-
ték előnyomulásukat a Tajo medencéjében, elfoglalták Toledót, 
a köztársasági körzet más városait és november 6~ án Madrid 
környékére értek. Ezzel egyidejűleg más fasiszta oszlopok 
északról indultak Madrid ellen. A fővárost komoly veszély fe-
nyegette. A köztársasági kormány Valenciába tette át székhe-
lyét. 

A miniszterelnök /és egyben hadügyminiszter/ Largo 
Caballc-ro, a legtöbb minisátep és több magasrangu katonatiszt 
azon a véleményen volt, hogy a főváros védelme lehetetlen, a 
köztársasági erőket uj védelmi vonalra kell visszavonni és át 
kell engedni.Madridot és Madrid környékét a fasisztáknak. A 
helyzetet a.Kommunista Párt mentette mega Fellépett e defetis-ta politika ellen és minden erőt mozgósított Madrid védelmének 
megszervezésére. A Párt leküzdötte Largo Caballero defetista 
politikáját, a trockisták, anarchisoák és a köztársasággal 
szembenálló egyéb ellenséges elemek árulását és a népet a fő-
városért fegyvert ragadó szilárd er'ővé kovácsolta. A kommunis-
ták által fulieIkosített és mozgósított madridi dolgozók a vá-
rost valóságos erőddé építették ki. A Kommunista Párt által 
szervezett reguláris katonai egységek, köztük a hires 5. ez. -
red, fedezte a legveszélyesebb vonalakat. Madrid védelménél 
született meg az uj népi-köztársasági hadsereg. 
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Ugyanokkor érkeztek meg Madridba az ~lső nemzetközi 
bri; :áírészlegek, és jelentek meg az első köztársasági repülő-
gépek és tankok, amelyek nagy szerepet játszottak Madrid vé-
delmében. Ezekben a döntő napokban a spanyol nép meggyőződött 
a Szovjetuniónak és a többi ország kommunista pártjainak test-
véri szolidaritásáról, Ez a szolidaritás a kommunisták által 
vezetett m- dridi dolgozók hősiességével párosulva megmentette 
Spanyolország 'fővárosát. A fasi szta csapatok Madrid kapuinál 
súlyos vereséget szenvedtek.A háború uj szakaszába lépett. A 
katonai séta - amink a beavatkozást a lázadó tábornokok el-
képzelték - hosszú és számukra.súlyos megpróbáltatásokat je-
lentő háborúvá vált. A fasiszta államok a Madrid elleni első 
támadás kudarca után kiterjesztették az intervenciót, 1937-ben 
az intervenciósok északnyugatról ujabb támadást intéztek Mad-
rid ellen, de súlyos veszteséget szenvedve kellett meghátrál-
niuk. Ekkor egy olasz hadtestet küldtek Spanyolországba és már-

I .• cius 8-án az intervenciósok harmadszor is rohamra indultak Mad-
rid ellen. Azt, ami a francóista marokkói csapatoknak nem si-
került, ezúttal Hassjli: i fok ;t<-ln;.:csui próbálták r«g. 

I Madridot ismét nagy veszély fenyegette«, És újra a Kom-
munista Párt mozgósította a. népet. A főként kommunisták veze-
tése alatt álló katonai alakulatok megállították az északkelet 
felől előretörő külföldi oszlopokat. A fasiszta rablók Madrid-
tól ötven kilométerre, Guadaiajaránál - felszerelésbeli fölé-
nyük ellenére - ujabb vereséget szenvedtek, A köztársasági 
csapatok többozer foglyot ejtettek és nagymennyiségű fegyvert 
és hadifelszerelést zsákmányoltak« 

A helyzet a köztársasági táborban'ebben az időszakban 
súlyossá vált. A szocialista párt vezetőinek jelentős része -
Julian Beste irò, Largo Caballero és Indalecio Prie tova"- az 
élen, az anarchista főkolomposok éè több polgári-köztársasági 
és nacionalista politikus - hol titokban, hol nyíltan - el- . 
keseredetten ellenezte az ellenállás folytatását és a háború 
helyes vezetékét. A köztársaság nem rendelkezett szervezett 
hadiiparral,, nem tudta meg,-..remteni a szükséges tartalékokat és 
védelmi vonalakat és nem tudott megbizható állambiztonsági 
szerveket alakítani. Largo Caballero minden módon a Kommunista 
Párt által erélyesen javasolt rendszabályok meghiúsításán mun-
kálkodott. 

A Kommunista Párt már a háború első napjaitól kezdve 
széleskörű programmot dolgozott ki az ország tartalékainak és 
a nép minden erejének mozgósítására, hogy lehetővé tegye a 
győzelmet a fasiszta lázadók és az intervenciósok felett, A 
.Konununista Párt követelései a következők voltak s fegyelmezett 
reguláris népi hadsereg szervezése egyszemélyi parancsnokság 
alatt, mert az első hónapokban a csapatok kisebb részlegekbe és 
csoportokra oszlottak; tartalékok előteremtése; a front és a 
hátország megtisztítása az ellenség ügynökeitől; a hadiipar 
fejlesztése; a front ellátásának biztosítása, mégpedig ugy, 
hogy nyújtsanak segítséget a parasztoknak és elégítsék ki év-
százados vágyaikat; gyökeres agrárreform utján adják át a föld-
birtokosok földjeit a parasztoknak; szervezzék meg a partizán-



harcot az cllonség által megszállt körzetekben, 
Ezeknek a rendszabályoknak a megvalósítása azonban 

nagy nehézségekbe ütközött. A szocialista párti reakciós veze 
tők, az anarchista főkolomposok és a trockista bandák /akik 
az anarcho-szindikalista Nemzeti Munkaszövetség egyes szak-
szervezeti szervezeteire és az .anarchista csoportokra támasz-
kodtak/ bomlasztó ellenforradalmi tevékenysége komoly veszély 
lyel fenyegette az ellenállás folytatását. 

Emellett Spanyolországban 1 9 b o n - amikor a spanyol 
nép a fasizmus ellen harcolt és nemzeti függetlenségét védte 
az olasz-német intervencióval szemben - a regionalizmusnak 
és a széttagoltságnak ugyanazt a politikáját folytatták, mint 
amelyet a spanyol anarchisták 1873-ban a kantonális felkelés 
idején folytattak, és amelyet Engels olyan élesen elitélt/Lo/. 
Ezt a politikát csak elmélyítették a trockista banditák ellen 
forradalmi mesterkedősei. 1936-ban, akárcsak 1873-ban, minden 
kisebb vagy nagyobb közigazgatási kerület saját számlájára és 
kockázatára harcolt, csupán arra törekedett, hogy a határain 
belül levő fasiszta orőket semmisítse meg. Ez a széttagoltság 
kezdetben ugy keletkezett, hogy a dolgozó tömegek csapatokba 
verődve válaszoltak a lázadók kihívására. Ez akkor - amikor a 
kormány ingadozó és határozatlan politikát folytatott - ért-
hető is volt, de később már nagy kárt okozott a megvédendő 
ügynek. Az ellenállás szétforgácsolódott. Minden egyes kör-
zetnek, minden egyes tartománynak, városnak vagy községnek és 
ezeken bolül minden egyes pártnak vagy szakszervezeti csoport 
nak aegvidí a maga aaro esperta, hadiipar a, katonai vezetősége . Ezek a 
vezetők azonban nem értették meg, hogy közös akciót kellene 
folytatni, és megtagadták, hogy egységes fegyelem alá vonják 
őket és teljesítsék a központi kormány katonai terveit. 

A kormány, amelyet a háború első hónapjaiban doktor 
Girai vezetett, a népet fegyverezte fel az állam rendelkezésé 
re álló kevés fegyverrel, de képtelen volt változtatni a ki-
alakult állapoton, bár becsi'.lettel törekedett erre. Ez a hely 
zet még a Népfront-kormány megalakulása /1936 szeptember/után 
is fennmaradt. Ebben a kormányban 'helyet foglaltak a köztársa 
sági, a szocialista és a kommunista párt képviselői, a miniss 
terelnök Largo Caballero lett. Largo. Caballero a kommunisták 
követelései ellenére is ellenezte a'reguláris hadsereg megala-
kítását, mondván, hogy Spanyolország ;ía partizánok országa, 
amelynek a védelemhez nincs szüksége hadseregre.A hadsereg 
megalakítása után ellenezte az egységes parancsnokság létre-
hozását, a hadmüveletek vezetésének központosítását, a tarta-
lékok megteremtését és a hadiipar fejlesztését. Mindezzel az 
ellenség kdzére játszott. Franco tábornok és a lázadók nem is 
kívánhattak volna jobb feltételeket maguknak a köztársaság el 
leni agresszió kifejtésére. A miniszterelnök és a hadügyminis 
ter állásfoglalása abból fakadt, hogy ellenségei voltak a Kom 
munista Pártnak és a Kommunista Párt növekedő befolyása szálk 
volt a szemükben. 

Largo Caballero és a szocialista párt többi á'l-balol 

lo/ Ld.Marx-Engels Müvei.XV.k.lo5-124.1.oroszul. 
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dali vezetői a trockistákra és anarchistákra támaszkodtok, 
az ő nézeteiket fogadtak el és széles terűt nyitottak az anar-
chisták külön csoportjainak kalandorpolitikája előtt, Az 19369 évi forradalmi helyzettel kapcsolatban - ugyanugy, mint 1873-
ban - világossá vált az anarchizmus kispolgári, proletárelle-
nes és forradalomellenes lényege, Az anarchisták kijelentet-
ték, hogy a politikán kivül állnak, de szenvedélyes politikai 
szerencselovagokká váltak. Azt követelték, hogy adjanak nekik 
helyet a központi és az autonóm kormányokban, sőt arra töre-
kedtek, hogy saját vezetésük alatt szakszervezeti kormányokat 
alakítsanak. Az államnak ezek az„ellenzőiV ahelyett, hogy el-
törölték volna az államot és "a szabad megegyezést" hirdették 
volna, egy egész sor kis államot alakítottak minisztertaná-
csokkal, rendőrségekkel, hadseregekkel és saját pénzrendszerrel. 

Az anarchista államszervezet tipikus példája az a 
"rend", amelyet Aragonbon hoztak létre. Itt az anarchisták 
egy bizonyos "rablókirályságot" állítottak fel, amelyet egy 
tanács élén Ascaso volt banditavezér kormányzott. Ascaso erő-
szakos cselekedetekkel és rablásokkal terrorizálta a vidék la-
kosságát, amely nagyrészt parasztokból állt. Az aragoniai pa-
rasztokat kötelezték, hogy szolgáltassák be az anarchista bi-
zottságoknál-: állataikat, mezőgazdasági termékeiket, munkaesz-
közeiket, értéktárgyaikat, sőt földjüket is adják át közös 
használatra. Az anarchisták érvénytelenítették az eddigi pénzt, 
amelyet a lakosságnak.át kellett volna adnia a tanács ügynökei-
nek. A köztársasági pénz helyett az anarchista állam papírpénzt 
bocsátott ki, amelynek semmi értéke Som volt. Mindez elkeserí-
tette a parasztokat, akik" a íraneóista táborba menekültek, 
hogy megszabaduljanak az anarchista "szabadságtól". 

Katalóniábam és más körzetekben a trookisták és az 
anarchisták az ipari és a közlekedési berendezéseket magán-
vállalkozásukká tették. A kezükbe kaparintott fémáru- és 
textilüzemek nem a front szükségleteit tartották szem előtt, 
hanem azt termelték, ami - az anarchisták szerint - a legtöbb 
hasznot hozta. Az uj tulajdonosok és az anarchista kapitalis-
ták kereskedelmi szervezetet alakítottak gyümölcs és más cik-
kek kivitelére, hogy ezzel külföldi valutát szerezzenek, meg-
fosztották a kormányt ettől a 'bevételi forrástól, amelyre szük-
sége volt máskor is, de különösen most, amikor a "Benenovatko-
zási Bizottság" áltál guzsbakötött spanyol nép súlyos harcot 
vívott a belső és külső ellenség ellen. 

Ez a helyzet egészen 1937 májusáig fennállt. Május ele-
jén anarchisták és a trockisták - érezve a lakosság részéről 
irántuk megnyilvánuló fokozódó gyűlöletet - elhatározták,hogy 
erőszakkal kaparintják kezükbe a hatalmat. Ezért kiürítették az 
aragoniai frontot, csapataik és hadi-nyaguk egy részét átdob-
tál?: Barcelonába, ahol 1937- május 3-4-én államcsínyt hajtottak 
végre a köztársasági kormány ellen, mégpedig olyan időpontban, 
amikor a baszk fronton Irun elvesztése és Guernica lerombolása 
után a köztársaság helyzete különösen veszélyessé vált, mert a 
lázadók az ország fő ipari körzetei felé törtek előre. 
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A kommunisták rendkívüli erőfeszítéssel próbálták 
megjavítani a helyzetet és azt követelték Largo Cabqllero mi-
niszterelnöktől, hogy vessen véget ennek a bűnös és szégyen-
letes állapotnak, szedje ráncba az anarchistákat és hozza 
helyre a front helyzetét. Ezzel egyidejűleg megmagyarázták a 
tömegeknek a való helyzetet és rámutatták arra, milyen rend-
szabályok lennének szükségesek az ellenállás folytatásához. A 
miniszterelnök nem volt hajlandó meghallgatni a kommunisták 
követeléseit, ezért a kommunista miniszterek kiléptek a kor-
mányból, Kormányválság állt be, A népi tömegek nyomására Lar-
go Caballero 1537 májusában kénytelen volt lo.; onda ni. 

Az uj kormány élére egy másik szocialista, Juan Neg-
rin került. Ebben a kormányban nem vettek részt az anarchis-
ták és Negrin - nagy késedelemmel - megkezdte néhány olyan ha-
laszthatatlan rendszabály életbeléptetését, amelyet a kommu-
nisták már régen követeltek, és megpróbálta annak a tűrhetet-
len állapotnak a megváltoztatását, amely Malaga és Vasconia 
elvesztéséhez vezetett. A Ne.grin*-kormány mégsem tisztította 
meg elég erélyesen és következetesen a hátországot és a had-
sereget a trockista és az anarchista árulóktól, provokátorok-
tól és más ellenséges elemektől. 

Vasconiában, Spanyolország legnagyobb ipari körzeté-
ben, ahol a politikai, gazdasági és katonai vezetés a baszk 
nacionalista párt kezében volt, nem szerveztek reguláris had-
sereget, és a népi erőket nem mozgósították a harcra olyan 
mértékben, mint a köztársasági Spanyolország többi körzetei-
ben. A földet nem adták a parasztok kezébe, nem hajtották 
végre a helyzetnek megfelelő forradalmi-demokratikus változ-
tatásokat. Kiaknázatlanul maradtak egy hatalmas hadiipar meg**- . 
szervezésének lehetőségei. Pedig lényegében Vasconiában össz-
pontosult az ország vasipara, itt voltak a nagy finommechani-
kai gyárak, valamint a nagy robbanó anyag-gyárak. 

Largo Caballero nem nyújtott komoly segítséget a 
baszkoknak, azzal igazolva semmittevését, hogy Vasconiának 
autonom kormánya, van. Ez arra vezetett, hogy Vasconiában sze-
paratista irányzatok kezdték felütni fejüket. Odáig £a"jult a 
helyzet, hogy a baszk szeparatisták között olyan felhívások 
hangzottak el,.hogy szüntessék be a háborút és helyezzék az 
országot idegen zászló védnöksége alá. 

1937 június 19-én az intervenciósok és a lázadók nagy 
támadást indítottak az északi fronton és julius 20-án elfog-
lalták Bilbaót, Vasconia fővárosát. A támadás támogatására 
tömegesen vetették be német és olasz repülőket és a német flot-
ta az angol és a francia flotta támogatásával blokád alá vette 
a Biscayai öböl partvidékét. De sem a védtelen városok kegyet-
len bombázása, sem Guernica német repülők által való barbar 
elpusztítása /1937 április 26/, sem az intervenciós sereg óri-
ási létszámbeli fölénye, sem a blokád nem hozott sikert a tá-
madóknak. Vasconiában az intervenciósok és a lázadók a köztár-
sasági csapatok és az egész nép elkeseredett ellenállásába üt-
köztek. 
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XA b ",szk népfölkelők és a népi erők, különösön San Se-
bastionban és Irun védelme idején megmutatták harci szellemű, 
ket és bátorságukat. Hősies erőfeszítéseikkel éles ellentét-
ben állott a baszk nacionalista vezetőknek az a szándéka,hogy 
szüntessék be a harcot, nehogy kár érje a nagy iparvállalato-
kat és igy a lázadók oldalán álló baszk nagytőkések érdekeit. 
Vasconia elfoglalása után a baszk kapitalisták gyáraikat sér-
tetlenül találhatták és rögtön neg is lezdték a termelést a 
francoista hadsereg szánára. Tehát éppen Vasconia autonón 
kormánya burzsoá-nacionalista vezetőinek kapituláns politiká-
ja volt az oka annak, hogy az intervenciósok Vasconiát elfog-
lalhatták. 

I937. julius 20-án.elesett Bilbao, Vasconia fővárosa 
és néhány hónappal később az egész északi szénbányavidék és 
Vasipari körzet a lázadók kezébe került. Október 22-én jlesett 
a köztársaságiak utolsó északi bástyája? Gijon /Asturia/. Az 
északi iparvidék elvesztése súlyos csapás volt a köztársaság-
ra. A fronton válságosra fordult a helyzet. 

A köztársaságiakra az északi fronton szenvedett vere-
ség után heves tánadások vártak a keleti /aragoniai/ fronton, 
ahol az intervenciósok igyekeztek kijutni a Földközi-tengerre 
és kezükbe kaparintani'Kataióniát, A keleti front helyzete 
1937 őszén kedvezőtlenné vált a köztársaságiak számára, Kata-
lóniában hosszú ideig minden ellenőrzés nélkül çarázdílkodtak 
az anarchisták és a trockisták, akik akadályoztak az erős re-
guláris hadsereg megalakítását, negbontották a fegyelmet á ka-
tonái alakulat kban Ós 'mintegy nrvékáitok, hagy a lakosság ak-
ciókat in."its m a köztársaság ellen. 

A német és olasz fasiszták, mielőtt északon és ke-
leten r.eginditották volna a hadmüve let e ket /amelyekben a né-
met repülők és az olasz légi- és szárazföldi erők nagy egysé-
gekkel vettek részt, mielőtt a német repülőkötelékek 1937.má- • 
jusában támadást indítottak volna Almeria ellen, előrelátóan 
kiléptek a "Benenavatkozási Bizottságból", kijelentve, hogy a 
továbbiakban saját belátásuk szerint járnak el a spanyol köz-
társasággal szemben. Azt hitték, hogy ezek után a fenyegeté-
sek után és a köztársasági Spanyolorsz ̂ gra mért súlyos csapá-
sok köve keztében a köztársaság már nem képes soká ellenállni. 
A hitleristák azonban tévedtek. Éppen az ellenkezője követke-
zett be, a fasiszta vérengzések még jobban megacélozták a köz-
társaság védelmezőinek harci elszántságát, 

1937-ben a köztársasági hadsereg előretört Levanta 
térségében és felszabadította Teruelt. Az elŐnyomúlást a jobb-
oldali szocialista honvédelmi miniszter, Indalecio Prieto de-
fetista politikája ellenére valósították meg, Prieto pesszi-
mizmusa és kapituláns politikába demoralizálta, bomlasztotta 
a hadsoreg vezetőinek körét, bátorította a kormányt és azokat, 
akik a francia és az angol kémszolgálattal szoros kapcsolatban 
állva összeesküdtek Spanyolország Francónak való kiszolgálta-
tására. 

1938 márciusában a fasiszta hadak fő erőit az arago-
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niai fronton vonták össze és megindították a támadást Teruel 
•ellen. A Prieto áruló taktikája miatt meggyengült köztársasági, 
hadsereg kénytelen volt kiüríteni a várost, így az ellenségnek 
sikerült megvalósítania azt a tervét, hogy kijusson a Földközi 
tengerhez, kettévágja a köztársaság területét és ezzel elszi-
getelje Kataioniát a köztársasági Spanyolország többi részétől, 
A köztársaság katonai és politikai helyzete jelentősen megren-
dült. 

Az ellenség ügynökei fokozták tevékenységüket. A kapi-
tulánsok és a kishitűek a nép szenvedéseire és a katonai ku-
darcokra spekulálva arra törekedtek, hogy megtörjék a köztár-
saságiak ellenállását. A Kommunista Párt mozgósította a népet ez 
ezek ellen a kapituláns kísérletek ellen«, A kommunisták a népi 
tömegekre támaszkodva és a különböző politikai pártok becsüle-
tes, hazafias csoportjaival szövetségben, támogatták a kormányt 
a köztársaság ellenségei elleni harcban, 

A fasiszták támadást kíséreltek meg Katalonia ollen, de 
visszaverték őket. Ekkor,1938 juniusában a fasiszták husz had-
osztályt vontak össze délen, megerősit ették tüzérséggel és 
páncélosokkal, és nagy repülőerőktől támogatva hatalmas táma-
dást indi tot tali Valencia elfoglalására. Valencia védelmére a 
köztársasági hadak parancsnoksága julius végén támadó hadmüve-
leteket indított az Ebro frontján. A. köztársaságiak átkeltek 
a folyón, megtámadták az ellenséget és súlyos vereséget mértek 
rá. A támadás célját azonban nem érték el teljes mértékben, 
mert az ellenség ügynökei, akik Prieto segítségével különböző 
vezérkari posztokba és kormányintézményekbe lopakodtak be, 
meghiúsították az előzetes hadműveleteket a déli-központi öve-
zetben, holott ezeknek támogatniuk kellett volna az -̂ bro 
front ján folyó hadműveleteket. A köztársaságiak több mint három 
hónapig védték az ellenség számbeli fölényben lévő erőivel szem-
ben az Ebro déli partján kiépített hidfőt és ezzel megakadályoz-
ták, hogy az ellenség kiszélesítse a köztársaságiak kettévágá-
sára irányuló éket. Az Ebro-menti hadmüveleteknek igen nagy 
erkölcsi ós politikai jelentőségük volt. Megmutatta a köztár-
sasági hadak egyre fokozódó harcképességét, és parancsnokai-
nak növekedő katonai tudását, 

A Kommunista Pórt hősiességével és harci szellemével, vala-
mint az egész háború ideje alatt-követett helyes politikájával 
sokezer munkás, paraszt és értelmiségi ragaszkodását és szere-
tetet, valamint minden becsületes köztársaságpárti megbecsülé-
sét és rokonszenvét vívta ki magának, A Kommunista Párt a Köz-
társaság védőinek első soraiban harcolt és legjobb fiait adta 
a frontnak. Emellett pedig arra törekedett, hogy minden eszköjtel 
elősegítse a társadalmi átalakulást és megszilárdítsa a demokra*-
tikus erők egységét, A tömegektől támogatott kommunisták kitar-
tó erőfeszítései eredményeképpen a háború ideje alatt megterem-
tették a spanyol népi démokratikus köztársaság megalakításának 
az alapjait, \ 

A Népfront-kormány kisajátította a nagybirtokosok földjeit 
és átadta azokat a szegényparasztoknak és nspszámosoknak, sőt 
ezenkívül hitelt és vetőmagot is adott nekik. Ellenőrzés alá 
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vonták a bankokat és a tulajdonosaik által elhagyott üzemeket, 
A bankok és az üzemek felett a munkások és az állam közösen 
gyakoroltak felügyeletet, A nemzeti kérdés megoldásában jelen-
tős lépéseket tettek s elismerték a nemzetek önrendelkezési 
jogát, megalakították Vasconia autonom kormányát, megerősí-
tették a katalán kormányt, előkészítették azt a kérdést, hogy 
miként oldják meg Galícia autonómiáját a terület felszabadítá-
sa után. 

Széleskörű intézkedéseket foganatosítottak szociális-kul-
turális területen is* A főiskolák és egyetemek kapuit kitárták 
a munkások és parasztok előtt, és anyagi segítséget nyújtot-

tak e tanulóknál tanulmányaik idejére. A gyárakban megvalósí-
tották az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét nők és férfiak 
részére egyaránt„ Különös gondoskodással vették körül az anyá-
kat és a gyermekeket, akiket állandóan segélyezteke Egyre nőtt a kommunisták befolyasa az egész köztársasági 
Spanyolországban és különösen a fronton, A kommunisták vezeté-
sével megalakult a Néphadsereg. A kommunisták viselték a hábo-
rú súlyának zömét& Valahányszor nehéz helyzetből kellett kiu-
tat találni, a kommunistákhoz fordultak. 

A háború megindulása után Katalóniában létrejött az Egye-
sült Katalán Szocialista Párt, miután a Katalán. Kommunist a 
Párt, a Kátalán Szocialista Szövetség, Katalónia Szocialista 
Szövetsége és Katalónia Proletárpártja - a marxista-leninista 
alapelvek elismerése alapján - egyesültek. A Spanyol Kommu-
nista Párt mellett ez a párt nagy szerepet játszott a katalán 
munkásosztály megszervezésében és politikai nevelésében, miután 
harcra mozgósította a .munkásosztályt a fasiszta agresszorok 
ellen. 

Azok a bátor forradalmi-demokratikus átalakítások, amelye-
ket a spanyol köztársaságban a háború éveiben valósítottak 
meg, még nagyobb gyűlöletet keltettek a belső és a nemzetközi 
reakció soraiban a köztársaság iránt.. Az angliai s a francia-
országi és a mögöttük álló amerikai uralkodó körök az 1938 
szeptemberében a hitlerista Németországgal való müncheni le-
paktál ás után még ellenségesebb politikát folytattak a spanyol 
köztársasággal szemben és ajson igyekeztek, hogy a német és az 
olasz intervenciósok kezével mielőbb megfojtsák azt. Az a kö-
rülmény, hogy a francia reakciós kormány 1938 juniusában le-
zárta a francia-spanyol határt és a francia hatoságok vissza-
tartották a köztársasági kormány által Franciaországban vásá-
rolt és türelmetlenül várt hadianyagot, különösen repülő-
gépeket, közvetlenül elősegitotce Katalónia elvesztését« 

A köztársaság ellenségei egyre tevékenyebbek lettek. A 
nemzetközi imperializmus ügynökei, - a trockisták, az anarchis-
ták, a jobboldali szocialisták és más árulók - fokozták a har-! cot a Kommunista Párt és a Népfront el len c A müncheni egyez-mény aláírásának híre erősen aláásta a spanyol harcosok erköl-
csi szellemét. Látták, h o g y Olaszország és Németország fasisz-
ta seregei napról-napra nőnek és egyre több segítséget nyujta-
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nak nekik az angol-francia imperialisták, akiket felbőszít az, 
hogy ilyen hosszú ideje áll ellen a köztársaság* 

Ilyen körülmények között az intervenciósok 1938 decem-
ber '23-án ujabb támadást inuitottak Eatalóniában» A támadásban 
mintegy 300.000 főnyi.olasz, német és francóista katona vett 
részt, mig a köztársasági hadsereg létszáma 100-120.000 fő volt, 
és mindössze 37e000 puskáv .1 rendelkeztek. Minden köztársasági repülőgépre 15-20 fasiszta repülőgép esett. Az erők aránya tan-
kokban 1:35» gépfegyverekben 1:15, tüzérségben 1:30 volt. Amig 
a gyengén felfegyverzett köztársasági katonák vérüket hullatva 
tartóztatták fel az állig felfegyverzett ellenség előnyomulá-
sát, addig Franciaországban ott vesztegeltek a spanyol köztár-
sasági kormány által vásárolt gépfegyverekkel, fegyverzettel, 
repülőgépekkel megrakott szerelvények, mert a francia hatósá-
gok nem engedték meg kivitelüket a köztársasági Spanyolországba. 

A kat alóni ai front helyzetének rendbeszedésére a köztár-
sasági vezérkar nagyméretű hadműveleteket szervezett Estremadu-
ra és Andalúzia körzetében. De a központi övezet vezérkara, 
amelynek a francia és az angol kémszolgálat ügynökei:Muedra és 
Garijo alezredesek,ill,Gasado ezreaes is tagjai voltak, szabo-
tálta ezeket a hadműveleteket. Ugyanakkor Casado együttműködve 
az anarchistákkal, a spanyol vezérkarba befurakodott angol ké-
mekkel és a jobboldali szocialisták egy csoportjával /élükön 
J.Besteirtfval/ áruló, tervet dolgozott ki, miként juttassák a. 
fasiszták kezére Madri dot. Casado - hogy elterelje magáról a 
gyanút. - a madridi fronton egy úgynevezett "váratlan hadmozdü-
latot" tett, amely azonban egyáltalán nem volt váratlan aẑ 'el-
lenség számára, Casado gondoskodott arról, hogy a tervezett had-
mozdulat napjáról és órájáról egész Madrid tudomást szerezzen. 
Ezzel a hadmozdulattal Casadónok az volt o célja, hogy megsem-
misülésbe vigye, hősi halálba kergesse azokat a köztársasági 
főerőket, amelyek még szembeszállhattak volna a Madrid feladását 
kifőző bűnös tervekkel4 A zömükben kommunistákból álló csapa-tokat a parancsnokság abban a "megtiszteltetésben" részesítette, 
hogy a hadmüvelet élvonalában álljanak. Amikor ezek a csapatok 
támadásba lendültek, tüzfüggöny fogadta és söpörte el őket„ A 
reformista Julian Besteiro - alci nemrég látogat to meg London-
ban Edent - éppen ebben az időben próbálta eltávolítani Negrint 
a kormány éléről, hogy egy kapituláns kormányt alakítson. Ez a 
mesterkedés a "mocsár összeesküvése" elnevezést nyerte, 

1939 január 26-án az angol-francia-amerikai szolgálat-
ban álló spanyol árulók, akik a köztársasági vezérkar magas 
tisztségeibe furakodtak be, feladták Barcelonát és február 11-
én az egész Katolóniát kezükbe kor it ő fasiszták elérték a fran-
ci a-spanyol határt. Ugyanekkor az áruló Ubietta, aki a Menorca 
szigetén lévő haditengerészeti támpont parancsnoka volt, átad-
ta a szigetet.a francóistaknak. Franco képviselője a Devonshire 
angol cirkáló fedélzetén érkezett a szigetre. 

Több mint 300.000 spanyol, aki nem akart a francóisták 
által elfoglalt területen maradni, Franciaországban keresett me-
nedéket, a fr,ancia kormány azonban koncentrációs táborba zárta 
őket, majd egy részüket kiadta Franco hóhérainak, Anglia és 
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Franciaország kormánya Francot a lázadók fokolomposát elismer-
te a "spanyol kormány fejének" és azt követelte a köztársasági 
Spanyolország kormányától, hogy feltétlenül kapituláljon F r a n -
co előtt .a A köztársasági koimány azonban határozottan elutasí-
totta ezt az ultimátumot. Katalónia elvesztése után a kormány 
1939 februárjában átköltözött Madridba, hogy szervezze meg 
ebben a körzetben az ellenállást és folytassa a harcotc A kor-
mánnyal együtt sok katonai vezető érkezett Madridba, köztük 
kommunista parancsnokok is, akik a háborúban megmutatták hő-
siességüket, a köztársaság ügye iránti hűségüket, harci szel-
lemüket és elszántságukat. 

A köztársaság további ellenállására minden lehetőség 
megvolt, Madrid körzetében, a front központi-déli övezetében, 
még öt köztársasági hadsereg alkotott szilárd védelmi vonalat, 
A köztársaságnak erre az időre - bár kicsi - de egyre erősödő 
hadiipara fejlődött ki. A nép a Kommunista Párt vezetése alatt 
telve volt elszántsággal, hogy a győzelemig folytatja a har-
cot. Negrin tudomást szerezve arról, hogy az ellenség fondor-
latai következtében a központi fronton bomlás jelei mutatkoz-
nak, segíteni akart a helyzeten és a párt és a nép bizalmát él-
vező kommunistákat nevezett ki parancsnokoknak a front legve-
szélyeztetettebb pontjaira, 

A spanyol nép iránti nemzetközi szolidaritás mozgalma 
ebben az időben érte el tetőfokát. Az egész világ dolgozói lát-
ták, hogy a spanyol nép hősi harca a fasiszta államok nagy 
erőit köti le és őzzel megakadályozza egy világháború kirob-
bant ását. Az egész világon széles kereteket öltött az aagol, 
a francia és az amerikai kormány bűnös külpolitikájával szem-' 
boni népi mozgalom. 

Anglia, Franciaország és az Egyesült Államok uralkodó körei 
a spanyol köztársaságiak ellenállásának megtörése érdekében 
ujabb csapást akartak mérni hátulról a hősi küzdelmet folytató 
spanyol nérec E csapás sikerét elősegítette az, hogy ebben a nehéz helyzetben a köztársasági korriány feje - Negrin - inga-
dozott. E határozatlanság lehetővé tette, hogy az összeesküvők 
megvalósítsák a köztársaság ellen kifőzött terveiket. Amikor 
Negrin elhatározta, hogy a védelmi vonal legfelelősségteljesebb 
szakaszaira kommunistákat állit, már késő volt. Az összeesküvés 
már alaposan kibontakozott» Az összeesküvés részesei tudták, 
hogy vesztenek, ha a komnunisták kerülnek a front élére és 
ezért sürgették a zendülést. 

1939 március 3-án a spanyol köztársaság haditengerésze-
ti támaszpontján, Cartagenában fasiszta lázadás tört ki, A 
hajóraj á r u l ó k b ó l álló parancsnoksága /a hajóraj politikai biz-
tosa jobboldali szocialista volt/ a köztársasági flottát Bi~ 
zertába irányította, és igy a köztársaságot megfosztotta leg-
fontosabb védelmi eszközétől. Egyidejűleg Madridban megalakí-
tották. az úgynevezett honvédelmi-juntát» Ennek élén Casado 
ezredes állt, mellette pedig Julian Besteiro jobboldali szo-
cialista vezető, és támogatta őket Spiriano Mera? anarchista főkolompose A junta nyílt harcot indátott a köztarsasági Negrin-kormány ellen és március 5-6-án kezébe ragadta a hatalmat Mad-
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riában* Első dolga az volt , hog-j a frontot megnyissa oz ellen-
ség előtt. E gyalázatos gaztett után pedig március 18-án 
"becsületes és érdemleges" békét kért Francótól. A kapituláns, 
áruló junta kiengedte a börtönből a fasisztákat és ügynökei 
vadászatot indítottak a kommunisták és a spanyol hazafiak el-
len, megölték vagy kiszolgáltatták őket Francónak„ 

A kommunisták befő.' .úsának növekedése nemcsák .a lövész-
árkok túlsó oldalán levő ellenséget és imperialista segítőtár-
saikat ejtette súlyos aggodalomba, hanem a régi spanyol apoli-
tikus politikai kalandorok.t, különösen a szocialista párt és 
az anarchisták vezetőit is, örök szégyenük marad, hogy tagjai 
volt?k Casad.o ezredes áruló juntájának, amely Spanyolországot 
a fasiszták kezére játszctt-v? 

^bben az áruló juntában tevékeny részt vállaltak a szo-
cialista és anarchista főkolomposok, akiket szoros kapcsolat • 
fűzött az angol kémszolgálathoz, A Junta fennállásának rövid 
ideje alatt is kitűnt, hogy ezek az-árulók gyűlölték a demokra-
tikus forradalom vívmányait, amelyeket a Marx-Engel s-Lenin-
Sztálin nagy tanítását követő kommunisták valósítottak még és 
védtek kitartóan, A junta sokszáz kommunistát kivégeztetett,' 
sokezret letartóztatott és Madrid feladásával egyidejűleg ki-
adta őket Francénak- Az angol-francia-amerikai imperialistákat 
szolgáló Casado-féle 'junta természetszerűleg követte a "benem-
avatkozási politikát", és a nemzetközi reakció tevékenységének 
szégyenletes epilógusa volt. Politikája megfojtotta a spanyol 
köztársaságot és súlyos csapást mért a hazája szabadságáért és 
függetlenségéért hősi harcot vivó spanyol népre. 

A junta tagjai megnyitották" a frontot az ellenség 
előtt és lehetetlenné tették a kommunisták minden ellenállását, 
azután pedig elszöktek Spanyolországból,, Az. angol kormány erre 
a célr a külön halihajót bocsátott rendelkezésükre * Március 
28-án a fasiszták betörtek Madrid ut;cáira. Csak a ^asado-féle 
junta árulása tette lehetővé számukra, hogy a spanyol főváros 
földjére tegyék lábukatt 

így végződött a spa-vol népnek a fasiszta lázadók és a 
német és olasz intervenciósok ellen vívott háborúj-a, amely 32 
hónapig tartott és a spanyol nép szabadságharcának hősköltemé-
nye volt„ 

A spanyol nér hősi harcának - amellyel három évig tar-
tóztatta fel a nemzetközi reakció-erőinek támadását, nagy tör-
ténelmi jelentősége van. A spanyol nép harca feltartóztatta a 
más népek el] .eni hitleri agressziót, ugyanakkor pedig megmu-
tatta, hogy a Spanyolországra rákenyszeritett fasiszta dikta-
túra semmilyen szilárd támaszra som talál az orozágban ës csak 
a nemzetközi reakció, különösen Franco uj urai- az amerikai 
imperialisták segítségével• tarthatja fenn magáts Az imperialis-ták pedig Spanyolországot gyarmatukká akarják tenni és hídfőál-
lást akarnak itt kiépíteni egy ujabb világháború céljából* 
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A spanyol nép nemzeti-forradalmi háboiuja rendkivül 
fontos szakasza volt annak a hosszú éveken át vivott forradalmi 
és hazafi is harcnak, amelyet Spanyolország dolgozói a félfeudá-
lis monarchia ellen a köztársaságért, a nemzeti függetlenségért, 
valamennyi dolgozó demokratikus szabadságjogaiért vivtak, Ha a 
spanyol nép átmenetileg vereséget is szenvedett, ez a háboiu 
mély nyomot hagyott a nép tudatában. A nemzeti-forradalmi háború 
tanulságai, a népi tömegek által ebben az időszakban szerzett 
gazdag tapasztalatok rendkivül nagy szerepet játszanak abban a 
harcban, amelyet a népek az imperialista hóditók ellen a béké-
ért és a nemzeti függetlenségért vivnak. 
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A,I a NYEDOEEZOVî 
A cseh és szlovák népek nemzeti felszabadító moz-
galma- 1939-1945 között a német-fasiszto megszál-

lók ellen. 
/Voproszi Isztorii, 1953. 7«sz,/ 

Hefl0pe30B A JA,: l̂aiíMOHa.nfaHO-ocBoöoAHTejibHoe ÄBK-
xeHHe tieniCKoro m cjioßauicoro HapoflOB npoTMB HeMeî -

Kb-̂ amMCTCKoft oKKyneijHH B 1939-1945 ronax . 

Az angol, német, francia és olasz kormányok 1938 
szeptemberében az amerikai uralkodó körök közvetlen segítsé-
gével feldarabolták Csehszlovákiát. A legnagyobb imperialis-
ta hatalmak Münchenben széttaposták Csehszlovákia állami szu-
verénitását. A cseh nép hőn óhajtotta hazája megvédését, de 
a csehszlovák burzsoázia uralkodókörei Hitlernek segítettek 
az ország bekebelezésének előkészítésében, elutasították a 
Szovjetunió önzetlen segítségét, elfogadták az imperialista 
hat almak diktátumát -

A csehszlovák burzsoázia sutbadobta a nemzeti függet-
lenség és szuverénitás zászlaját, A burzsoázia arra számított, 
hogy a német fasizmus elbánik a csehszlovák nép forradalmi 
mozgalmával és biztosítja számára a maximális nyereség meg-
szerzését a proletariátus fokozott kizsákmányolása révén, K. 
Gottwald irta; "A cseh reakció, a finánc-, az ipari- és az 
agrár-nagytőke politikai képviselői a nemzet hátába döfték a 
tőrt abban a pillanatban, amikor a nép fiai a határokra siet-
tek, hogy a köztársaságot megvédjék legádázabb ellenségétől 
és a leigázás leggonoszabb formájátólan/l/ 

Az országnak a német imperializmus által történt meg-
szállása maga után vonta a csehek és szlovákok nemzeti álla-
mának felszámolását és e két testvéri szláv nép elválasztását. 
A cseh lakosságú körzetek, amelyek a "Cseh és Morva protekto-
rátus" elnevezését kapták, német gyarmattá váltak, amelynek 
igazgatását Hitler helytartója végezte. <\ gyarmati rendszer 
álcázása végett megalakítottak a protektornak alárendelt 
báb-"kormányt"a A megszállást előseg?:Y5 Çaràe. 
ffiaaben különleges érdemeiért" megkapta egész életére az 
"államelnök" cimét./2/ A protektorátus területét "örök időkre" 

1/ Klement Gottwald, Beset let, . Sbomik stati a orojevu, 
1936-194-Ö. Praha, "Svoboda". 1947, 243-244.1. 

2/ E. Sobota, Co to byl Protektorat, Praha, 19460 34,1, 
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német csapatok szállták meg, A csehszlovák hac1 sereget felszá-
molták, a protektorátust megfosztották a külső kapcsolatok 
jogától./5/ 

Szlovákia rabságba döntése némileg más módon történt.. 
Területének jelentős részét a fasiszta Magyarország tartotta 
megszállva. A többi részen a hitleristák megalapították a 
fiktiv szlovák államot, amelynek élére a Gestapo és a Vatikán 
régi ügynökeit állították, A német fasiszták ilyen cselfogás 
segítségével akarták elválasztani egymástól a cseheket és szlO' 
vákokat, akarták elhinteni köztük a bizalmatlanságot és ellen-
ségeskedést, igy akarták felszítani a szlovák népben a nacio-
nalizmus érzését és a szlov k. katonákat saját rablóhiborujuk 
folytatására akarták felhasználni, A német kormány Szlovákiát 
rabságbadöntő szerződések és egyezmények hálójával vette kö-
rül, amelyek Németországtól teljes gyarmati függőségbe hozták. 
Németország és Szlovákia közt Berlinben március 23-kán került 
aláírásra a 25 éves szerződés/4/, amely szerint Németország 
jogot nyert arra, hogy Szlovákia területén fegyveres erőket 
tarthasson, hogy katonai támaszpontokat és más katonai beren-
dezéseket épitsen. A szlovák "kormány" kötelezte magát;, hogy 
a német kormánnyal egyetértésben folytatja külpolitikáját és 
szervezi meg haderejét,/5/ A szerződéssel egyidejűleg aláirt 
titkos jegyzőkönyv kimondotta, hogy Szlovákiában növelik az 
élelmicikkek előállítását és ezek kivitelét Németországba, ki-
szélesitik a hasznos ásványok felkutatását és kitermelését a 
német ipar számára; az ipari termelést a német monopoliumok, 
Szlovákia pénzügyeit pedig a német bankok ellenőrzése alá he-
lyezik, fokozzák a faanyag kivitelét Németországba stb./6/ 

A hitleristák, amikor Csehszlovákiát Németország gyar-
mati függvényévé változtatták, arra törekedtek, hogy ipari 
termelőképességét, emberanyagát és nyersanyagforrásait a vi-
láguralom megszerzése céljából felhasználják az agresszív im-
perialista háború folytatásáéhoz. A némef'monopoltőke számos 
állami és hadiüzemet kaparintott kezébe Csehszlovákiában, ame-
lyeket a hitleristák "katonai z s ákmány"-nak nyilvánítottak, A 
német monopoliumok most, hogy a legfontosabb vállalatok kény-
szerkibocsátásu uj részvényeire közvetlenül rátették a kezü-
ket és a régi részvényeket összevásárolták, azzal, hogy a kis 
vállalatokat tönkretették, hogy ellenőrzésük alá helyezték a 

3/ Sbirka zákonu a-narizeni Ro&iik 1939« c. 23» Noe75*Erlass 
des Führers und Reichskanzlers über das Protektorat Böhmen 
und Mahren vom' 16, Iläec ,1939 • 

4/ A szerződés szövegét lásd a "Őeskoslovensko a norimbersky 
procès. Hlavni dokumenty norimberského procesu o zlotfinéóh 
nacistu proti Ceskoslovensku," Pr- ha. 1946, 3 3 4 3 . 1 . 

5/ Uo, 
6/ Uo. 343 1. skk. 
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bankokat stb., a negszállt ország valamennyi fontos iparágát 
a naguk szolgálatába állították. 

Az "I,G. Farbenindustrie" konszern rátette kezét a 
vegyiiparra,/7/ az "A.G. Reichswerke Herman Göring"/8/ kon-
szern pedig a legfontosabb kohászati és gépgyárakra, a "Dres-
dener Bank" ellenőrzése alá vette a pilseni Skoda gyárakat, 
a brnoi "Zbrojevka;í hadiüzemet, a kladnói "Poldina Hut'" ko-
hászati üzemet, papírgyárakat, szlovákiai bankokat, a "Deu— 
téche Bank" ellenőrzése alá kerültek a cukorgyárak, a textil-
ipar, az elektrotechnikai ipar stb, 

A német monopoliumok több mint 3000 kohászati üzemet 
és' elektrotechnikai vállalatot, kb 100 bányát, több mint 400 
vegyi és több mint 600 textilipari vállalatot, valamint a 
bőripar, az élelmiszer-, és más iparágak vállalatainak jelen-
tős mennyiségét tartották ellenőrzésük alatt. Az ország egész 
gazdasága a megszállók kezében volt, ami lehetővé tette,hogy 
a Csehszlovákiában előállított ipari termékeket és élelmisze-
reket óriási mennyiségben vigyék ki Németországba. Németor-
szág egyedül a protektorátusból kétszerte többet vitt ki, 
mint amennyit az egész München előtti Csehszlovákia expor-
tált a világ valamennyi országába, /9/ A kivitt termékek ér-
tékét ugy rögzítették le, mint Németország "adósságát" a pro-
tektorátussal és Szlovákiával szemben. Az utóbbiak ilyen mó-
don semmit sem kaptak áruikért, A kár, amelyet a megszállók 
1938-tól 1945-ig az országnak okoztak, 200 milliárd csehszlo-
vák koronát tett ki,/10/ Mindez a népgazdaság lezüllásét és 
az ország termelőerőinek hanyatlását idézte elő, 

A nemzeti leigázás, a gyarmati kizsákmányolás és a 
politikai jogfosztás súlyos teherként nehezedett Csehszlová-
kia dolgozó tömegeire. A protektorátusban éppen ugy, mint 
Szlovákiában nemcsak felnőtteket, hanem gyermekeket is kény-
szermunkára köteleztek,/11/ A munkanap 12-14 órára nyúlt, az 
ünnepeket és a szabadnapokat eltörölték, ha a munkás késett, 
letartóztatták. A vállalatoknál bevezették a megfélemlítés 
rendszerét, a testi fenyítést, a különleges katonai rendőrség 

7/Karel MaleŐek. Hospodá:frska diktatúra koncernu. Praha,1948. 
52.1. 

8/ A második világháború alatt a konszern fiókvállalatának 
neve Csehszlovákiában 'Waffen - Union - Skoda - Brün" volt. 

9/ "öeskoslovenské listy", 1944. április 15. 
10/ "A nürnbergi per" anyaggyüjtemény, 1952» 60. 1. / oro-

szul./ 
11/ Őeskoslovensko a n'oxilübersky procès, 110.1. 



/Werkschutz/ felügyeletét a- munkások felett, stb, /12/ A mun-
kás embertelen munkájáért értéktelen pénzt kapott,, A megszál-
lók mindennemű béremelést megtiltottak. Közben az országban 
szak idatlanul növekedett a drágaság. így 1940-ben a vámhatár-
nak a protektorátus és Németország közt való megszüntetése 
folytán Csehszlovákiában az árak 70 %-kal emelkedtek./15/ Az 
alacsony élelmiszer-fejadag és a kimerítő munka a halandóság 
növekedését idézte elő. Csaknem kétszeresére szaporodott a 
tuberkulotikus megbetegedések száma, A munkásosztály nyomora 
óriási méreteket öltött. 

A fasizmus Csehszlovákiát, mint a többi általa leigá-
zott országot gyarmati rabszolgák szállítójává változtatta a 
német ipar, a német földbirtokok és a kulákgazdaságok számá-
ra. Kényszermunkára küldtek Németországba minden nem dolgozó 
férfit 16-tól 65 éves korig, minden gyermektelen nőt 17-től 
45 éves korig és a gyermekek egy részét 16 éves korig. /14/ A 
megszállók razziákat rendeztek, karhatalommal terelték az em-
bereket vonatokba és gépkocsikra. A fasiszta fegyenctelepre 
hajtott emberek teljes száma több mint 1,300.000-et tett ki. 
Az elhajtott csehek és szlovákok jelentős tömege embertelen 
körülmények között napi 12-16 órát dolgozott, 

A Németországból, Ausztriából, Romániából és más or-
szágokból kitelepített németek részére "élettér" biztosítása 
ürügyével elvették a csehszlovák parasztok földjét, A meg-
szállás évei alatt egyedül a protektorátus területére' össze-
sen kb 200.000 németet telepitettek át,/15/ Többszázezer 
hektárnyi földet vettek el a cseh parasztoktól /16/ és ezeket 
átadták a német telepeseknek: SS legényeknek,'tiszteknek, hi-
vatalnokoknak. A gyarmatosítás szerves alkotórésze volt an-
nak a kannibáli tervnek, amelyet a hitldristák dolgoztak ki 
a csehszlovák nép megsemmisítésére "C.terv" elnevezéssel, A 
protektorátus! helytartó, K»G, Frank javaslatait 1940 októbe-
rében a hitlerista vezetők elfogadták és ez a terv irányozta 
elő a cseh lakosság f»lének megsemmisítését és másik felének 
rabszolgává való átalakítását,/17/ 

A csehszlovák faluban bevezették a kötelező beszolgál-
tatásokat, embertelen gabona- és állatrekvirálásokat hajtot-
tak végre. így 1959-ben a protektorátusból Németországba a 
termés 75 %-át, as állatállomány jelentős mennyiségét vitték ki; 
a cseh lakosság részére pedig jegyrendszer alapján olyan kis 

12/ "Őeskoslovenské listy" 1944. febr.15. 
15/ "Zemédélskó noviny" 1946. márc. 24. 
14/ Öeskoslovensko a norimbersky procès, 110,1.. 
15/ J. Kolatko. Zemödélsk.v osidlovací politika v pohranióí. 

Praha. 1946, 16,1, 
16/ L. Chmela, Hospodárská okupace Ceskoslovenska.Praha,1946, 

105.1. 
17/ "Rudé právo, 1946. febr.14. 
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fejadaçot adtak, amely mellett éheztek az emberek. A beszol-
gáltatások nem teljesítése esetén a parasztokat halálbünte-
tés fenyegette-; a gazdaságba bevezették az u.n. kényszeriga-
zitást, azaz a gazdaságot tulajdonképpen elvették a tulajdonos 
sátél. 

A falu kibírhatatlan kirablása következtében az or-
szágban erősen csökkent az állatállomány, kisebbedett a ve-
tésterület és csökkent a földek terméshozama. A par sztságot 
nyomorba döntötték, a mezőgazdaságot erősen lezüllesztették. 

A gazdasági kirablás politikája, amelyet a hitleris-
ták folytattak, a városi kispolgárságot is sújtotta. A meg-
szállók a kisiparosokat nagy adókkal sújtották és ha azt nem 
fizették, bezárták műhelyeiket, A protektorátus kormánya 
ezenfelül számos műhelyt, kis- és középüzemet zárt be az 1940. 
évi rendelet értelmében, amely "a protektorátus gazdaságának 
Németország háborús szükségleteihez való alkalmazkodása"tár-
.gyában készült./18/ Igy több mint 15,000 kis és részben kö-
zépvállalatot zártak be és számoltak fel, amelyeknek felsze-
relését a német monopoliumok elrabolták. 

A féktelen gazdasági rablást és a leigázott nép ki-
zsákmányolását a teljes önkény és a hallatlan terror beveze-
tése kisórte. Akármelyik hitlerista megölhetett egy csehet 
és azzal igazolhatta magát, hogy a gyilkosságot a "német be-
csület" megvédése érdekében követte el, A hitleristák a cseh-
szlovák nép legjobb fiait irtották ki rendszeresen a börtö-
nökben és a koncentrációs táborokban, a buchenwaldi kemencék-
ben, valamint Auschwitzban, a terezinai börtönökben és más 
hasonló helyeken, A megszállás alatt koncentrációs táborok-
ban és fasiszta külföldi kényszermunkával 245,000 csehszlovák 
polgárt öltek meg és pusztítottak el, 

A megszállók arra törekedtek, hogy megsemmisítsék a 
leigázott népek nemzeti kultúráját és nyelvét, hogy a néptö-
megeket nemzeti öntudat nélküli igatfanóállatókM iraXt'szfcéssálc. 
A lakosság fő- és középiskoláit, a nemzeti könyvtárakat, muze-
umokat, színházakat bezárták, az újságokat betiltották, a köny-
veket elégették. Ilyen volt a gyarmati rabság, a fasiszta bar-
bárság, a züllés és emberirtás sötét nyomorúsága, amelynek 
igájában a cseh és szlovák nép dolgozó tömegei szenvedtek a 
német imperializmus által történt megszállás idején« 

Más helyzetben voltak a megszállás éveiben Csehszlo-
vákia kizsákmányoló osztályai. A hitlerista megszállási rend-
szer megfosztotta a csehszlovák monopolista burzsoáziát az 
országban addig elfoglalt uralkodó gazdasági és politikai 
helyzetétől, A csehszlovák burzsoázia most alárendelt hely-
zetbe került, azonban hamar alkalmazkodott ehhez a szerephez 
és lakájmódra szolgálta ki az idegen rabszolgatartókat. A 
megszállási rendszer-lehetővé tette a csehszlovák burzsoázia 

18/ gbirka zákonu a narizeni protektorátu Cechy a Morava, 
Rocnik. I940. c, 99» 
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számára, hogy a munkásosztály kegyetlen kizsákmányolásával 
magas nyereségre tegyen szert, Igy pl. a legnagyobb prágai 
gépgyár /a Csehszlovák Kolben Danök/ az 1939-41 években . 
15 % nyereséget hozott, a cseh fegyvergyár /Ceska Zbrojtvka/ 
pedig részvényeseinek 12 % jövedelmet biztosított»/19/ A fa-
siszta Fémetország agresszív háborúja óriási hadinyereségek-
hez juttatta a cseh és a szlovák monopolista burzsoáziát. 

Ami a földbirtokosokat illeti, ezeknek a megszállók 
nemcsak visszaadták a még az 1919 évi földreform végrehajtá-
sa során tőlük megvásárolt földjeik túlnyomó részét, hanem 
ezenkívül sok földet s átadtak nekik abból is, amit a cseh 
és szlovák parasztoktól vettük el. A földesurak és részben 
a kulákok gazdaságaikban az ingyenes kényszermunkát alkalmaz-
hatták és a fekete piacon magasabb árakon adhatták el a kenye-
ret, a hust, a zsirt stb6 1943-ben a megszállók az aratási munkák alkalmával 300,000 ifjút és leányt dolgoztattak a föl-
desurak és a kulákok gazdaságaiban,/20/ Mindezek a körülmé-
nyek fényt vetnek arra, hogy a cseh és a szlovák nagyburzso-
ázia, valamint a földesurak elárulva a nemzeti érdekeket, mi-
ként működtek együtt tevékenyen a megszállókkal és miként tá-
mogatták rendszerüket, 

A nagyburzsoázia, amely halálosan félt a néptől, ar-
ra törekedett, hogy ne engedje meg a nemzeti felszabadító 
harc kifejlődését. A néptömegek elnyomására különböző fasisz-
ta tipusu szervezeteket alapítottak, 1939 év márciusának vé-
gén a megszállók beleegyezésével megalakították a "Nemzeti 
szolidaritás" elnevezésű fasiszta szervezetet, Hácha, Mora-
vec, Hruby ós más nyílt fasiszták mellett ennek a szervezet-
nek az élén a fasizmus előtt kapituláló jobboldali szociál-
demokraták állottak, Hampl, Macek, Veverka, NeŐas, Majer, to-
vábbá a néppárti vezetők: F, Schwarzenberg, Gotlak, a nemzeti 
szocialista Zenkl, Nestaval és más árulók. Szlovákiában ugyan-
ezt a szerepét játszotta mint a megszállók eszköze a Hlinka 
párt /A Szlovák Nemzeti Egység Pártja/ amely Szlovákia min-
den régebbi burzsoá pártját egyesitette,. Ennek a pártnak ka-
tonai terrorista szervezete. - a "Hlinka gárda" - a hitleris-
ta SS csapatokat utánozta és a kommunisták kiirtására aján-
lotta fel szolgálatait, 

Ilymódon Csehszlovákia burzsoá és kispolgári pártjai-
nak képviselői, köztük a jobboldali szocialisták, a német 
megszállás eszközei lettek és buzgón kiszolgálták ŐketJCzek-
nek a "politikusoknak" a háta mögött a n-gy cseh és szlovák 
gyárosok, pénzemberek ós földesurak álltak. Mindezekkel az 
elemekkel összefogtak a burzsoá emigránsok is,, akik Beneá, 

19/ Karel Malecek. Id, mű 22 1, 
20/ "Ceskoslovenské listy, 1943, aug.10, 
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Hodzsa Sramek és mások körül tömörültek. Tulajdonképpen szo-
lidaritást vállaltak a Hácha-Tiso klikk népellenes, nemzet-
ellenes politikájával. 1938. novemberében Beneö szívélyesen 
üdvözölte Háchát, Hitler ügynökét, amikor megválasztották el-
nöknek./22/ Később Beneà közvetlen Írásbeli összeköttetést 
tartott fenn Hácha klikkjével és nem egyszer helyeselte a 
protektorátus "bábkormányának" tevékenységét c/23/ Benes azt ajánlotta csehszlovákiai híveinek, hogy a kivárásí taktikát 

folytassák s tanúsítsanak "önmegtartóztatást" a megszállókkal 
szemben./24/ 

A német fasiszta megszállás Csehszlovákia dolgozóinak 
politikai öntudatosodását segítette elő. A munkások és a pa-
rasztok szemléltetően meggyőződtek arról, hogy a burzsoázia 
amikor a dolgozókat kizsákmányolásra, nyomorra, munkanélküli-
ségre itélte, elárulta Csehszlovákia nemzeti függetlenségének 
ügyét. Kiszolgáltatta a népet a fasiszta rabszolgatartók önké 
nyének, együttműködött velük, segített nekik az ország kirab-
lásában és a rabló imperialista háború folytatásában. Cseh-
szlovákiában a burzsoázia nemzetellenes jellege és teljes po-
litikai csődje szemmelláthatóan megmutatkozott. Ez a körül-
mény komoly hatással volt a nemzeti felszabadító harc fejlődé 
sére. Csehszlovákia népi tömegei nemcsak a fasiszta megszál-
lók ellen keltek fel, hanem ezeknek a nemzeti burzsoázia köré 
bői való cinkosai ellen is. 

Csehszlovákia dolgozó tömegei ellenségesen fogdták a 
német fasiszta rablókat és már a megszállás első napjaitól 
kezdve harcot folytattak ellenük. Ennek a harcnak szervezője 
és lelke a munkásosztály volt, amelyet élcsapata, a kommunis-
ta párt vezetett. A fasiszta terror súlyos körülményei között 
a kommunista párt emelte magasra a nemzeti felszabadulás zász 
laját és a megszállók elleni harcra vezette a néptömegeket. 

A nemzeti felszabadító mozgalom vezetésének biztosí-
tására a párt szervezetileg átépítette sorait. Az egységes 
Csehszlovák Kommunista Pártból kivált és önállóvá lett Szlo-
vákia Kommunista Pártja, amely a szlovák nép harcának élére 
állt. A két kommunista párt munkáját közvetlenül földalatti 
központi bizottságok irányították. A legalsó pártcsoport a 
"trojka" volt. A kommunista párt nagy mennyiségben adott ki 

22/ Edvard Benes. Pameti. Praha, 1947. 80.1. 
23/ Edvard Benes. Sest let exilu a druhé svetové válkyePraha 

1946. 27.1. 
24/ Edvard Benes. Pameti. 204.1. 
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ill-jgális politikai irodalmat: újságokat brosúrákat, röplapo-
kat,- amelyekkel a néptömegeket a megszállás ellen vitte harc-
ba./25/ A két kommunista párt munkájának közös vezetését egy 
pártközpont végezte, élén Element Gottwalddala 

A kommunista párt, amikor meghatározta munkájának fö 
vonalát, abból a tényből indult ki, hogy az országnak a hit-
lerista Németország által való megszállása veszélyezteti a 
nemzet további fennállását,; Az idegen imperialista ' iga lerá-
zása lett a kommunista párt egész tevékenységének főfeladata. 
Az a felhívás, amelyet Csehszlovákia Kommunista pártjának 
központi bizottsága bocsátott ki, többek között ezoket non-
dottav'A cseh nép sohasem nyugszik bele az idegen, a fasiszta 
uralomba,.. A cseh nép nem engedi, hogy századokra rabságba 
döntsék. Mint már történelme folyamán nem egyszer lerázta az 
idegen rabság jármát, a cseh nép most ugyanugy még erősebben 
harcol majd a rabság -, és országának kifosztasa ellen, A 
kommunisták, akik minden erőfeszítésüket arra fordítják,hogy 
az országot megmentsék a súlyos csapásoktól, azzal az ünne- • 
pélyes kijelentéssel lépnek a nép elé, hogy a cseh nép tel-
jes szabadságának és függetlenségének visszaállításáért foly-
tatott nemzeti harcban bátran- és önfeláldozóan az első sorok-
ban fognak küzdeni."/26/ 

A kommunista párt hangsúlyozta, hogy a csehszlovák 
népa maga igazságos szabadságharcában támogatást talál más 
népeknél, elsősorban a szovjet népnél, amely mindig késznek 
nyilatkozott Csehszlovákia segítségére jönni. A szovjet kor-
mány az 1939 márc. 18-ikí jegyzékében natározottan tiltako-
zott a fasiszta Németországnak Csehszlovákia népei ellen irá-
nyuló erőszaka ellen, 1939 nájus 23-án pedig a szovjet meg-
bízott a Népszövetség ülésén javaslatot terjesztett be, hogy 
Ítéljék el a Csehszlovákia ellen irányuló agressziót és al-
kalmazzanak szankciókat az agresszor ellen. Anglia és Francia-
ország küldöttei meghiúsították a szovjet kormány javaslatát 
és ilymódon ismételten bebizonyították, hogy ezeknek az or-
szágoknak kormányai összeesküdtek a fasiszta Németországgal 
és helyeselték Csehszlovákia megszállását, "A Szovjetunió ál-
láspontja a csehszlovák állam önállóságának visszaállításá-
ért folytatott har cuakkal k ap c s o 1 at b an határozottan pozitív 
és lojális"/27/ - irta 1939 június 25-i előterjesztésében Zde-
nék Fierlinger, Csehszlovákia szovjetunióbeli követe. 

25/ Csehszlovákia Kommunista Pártjának központi lapja .a "Ru-
dé Pravo" volt, a Szlovák Kommunista Párté a "Hlas L'udu". 
Ezenkívül a párt vidéki bizottságai sok újságot adtak ki. 
Ez újságok közül néhánynak a nevét idézzük: Pravda, Svo-
boda, Ciel, Cin, Pohoden, KIadivo, Uder, Iskra* 

26/ Tvorba, 194-9« 11. sz. -
27/ Zd. Fierlinger Ve sluzbách CSR-, Praha. 194-7, dil„I0233»l. 



- 212 -

A nemzeti felszabadító mozgalom leghatározottabb és 
legkövetkezetesebb ereje, vezetője a munkásosztály volt, A 
kommunista párt megmagyarázta a munkásoknak, hogy osztályér-
dekei legtevékenyebb részvételét követelik meg a nemzeti fel-
szabadító harcban, hogy a tőke elnyomása alól való felszaba-
dulás elképzelhetetlen anélkül, hogy a nép felszabadulna a 
hitlerista rabság alól. A kommunisták a megszállásnak már az 
első napjaitól kezdve munkáscsoportokat alakítottak a rablók 
elleni harcra. Ezek a csoportok szabotázs-cselekményeket haj-
tottak végre a gyárakban, a vasutakon stb. hogy lehetetlenné 
tegyék a német-fasiszta had.sereg számára dolgozó csehszlovák 
vállalatok munkáját. 

A szlovák "kormány" 1939-ben Lengyelországba Németor-
szág megsegítésére /28/ katonaságot akart küldeni, de a kato-
nák megtagadták az engedelmességet, zavargás tört ki köztük, 
A zavargásokkal egyidőben a szlovák dolgozók is tüntettek és 
tiltakozó sztrájkokat szerveztek, s mindez arra kényszeritet-
te a Szlovákiában uralkodó Tiso-Tuka fasiszta klikket, hogy 
lemondjon szlovák katonák Lengyelországba küldéséről, 

1939 okt, 28-án, a Csehszlovák Köztársaság kikiáltá-
sának évfordulójár, a KommuruLota Párt az or ssg nagyvárosaiban 
népes tiltakozó tüntetéseket rendezett a megszállása ellen. 

A kommunista párt vezette a harcot a dolgozók gazda-
sági érdekeinek megvédelmezéséért, követelte a munkabér fel-
emelését, a kényszermunka megszüntetését, a közellátás megja-
vítását. 1940. elején a szlovák kommunisták sztrájkokat szer-
veztek Sirka, Liptovska Osada, Murán városok üzemeiben, Po-
vafcska Bystrica, Podbrezov vállalataiban. Okt, 30-án kezdő-
dött a nagy bányász-sztrájk Handlovában, amelyet a csendőrség, 
és a katonaság tankok és páncélkocsik felhasználásáéval nyo-
mott el, 

A csehszlovák munkások szabotázsa és sztrájkjai nagy 
kárt okoztak a fasiszta hadigépezetnek. A második világháború 
első éveiben azonban, egészen a fasiszta Németország Szovjet-
unió-elleni támadásáig q csehszlovák dolgozóknak a megszállók 
ellen folytatott harcában a passziv ellenállás formái voltak 
túlsúlyban, 

A nemzeti felszabadító harcnak a megszállás első évei-
ben jelentkező gyengesége azzal magyarázható, hogy a kommu-
nista pártnak nem sikerült mindjárt; kezdetben széles néptöme-
geket bevonni ebbe a mozgalomba és megteremtenie a nemzeti 
harci frontot. Ezt az országon belül áruló elemek, valamint 
a Londonban tartozkodó burzsoá emigránsok klikkje akadályoz- . 
ták. 

28/ Zycie slowanskie, 1948,.No.12. 
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A burzsoá emigráció ki akarta érdemelni Anglia, az 
Egyesült Államok és Franciaország uralkodó köreinek jóindu-
latát. Ezek a körök ugyanis arra számítottak, bogy Németor-
szág veresége esetén helyreállítják a burzsoá~föIdesuri ál-
lamot. Az amerikai, angol és francia felderítő szolgálat sok 
emigránst azért verbuvált, hogy ügynökökként felhasználhatja 
majd Csehszlovákia uj imperialista leigázására« Szorgosan 
igyekeztek elhelyezni ügynökeiket a kommunista párt soraiban 
is, erre a célra trockistákat, cionistákat, burzsoá nacio-
nalistákat és más ezekhez hasonló elemeket használtak fel. 
A nemzeti felszabadító mozgalom meghiúsításában ezekre fon-
tos szerep várt,/29/ 

Franciaország veresége után Anglia beleegyezését ad-
ta ahhoz, hogy az ország határain kívül ideiglenes csehszlo-
vák kormányt alakítsanak. Az angol-amerikai imperialisták 
utasítására ez a kormány 1940 őszén tárgyalásokat kezdett 
az emigráns lengyel kormánnyal egy lengyel-csehszlovák konfö«-» 
deráció megszervezéséről, amelynek alapul tellett volna szol-
gálnia a szovjetellenes blokk létrehozásához,/30/ 

A burzsoá emigráció arra törekedett, hogy megakadá-
lyozza a nemzeti felszabadító mozgalom kifejlődését Csehszlo-
vákiában, Hivatkozott az "áldozatok hiábavalóságára" és a 
népet felhívta, hogy "rendben és nyugalomban "/3V várja meg, ' 
amig az angol-francia imperialisták részéről "üt az r?szág 
felszabadításának órája," "Most ~ mondotta rádióbeszédében 
Beneá 1939 decemDerében - •omilyen akcióba ne kezdjetek, ne-
hogy elnyomóitok, a náci erőszak emberei ezt felhasználhas-
sák ellenetek,"/32/ 

Azok a burzsoá nacionalista csoportok, amelyek magában 
Csehszlovákiában tartózkodtak./"Belső ellenállási központi 
szövetség", "a belső ellenállás központi vezetősége", "a bel-
ső ellenállás politikai központja", sfcb./, a burzsoá emigrá-
ció utasításai szerint mindeképpen akadályozták a harci erők 
egyesülését és BeneS felhívásának engedelmeskedve várták, míg 
"a nácizmus épülete kezd összeomlani a győzelmes szövetséges 
hadsereg csapásai alatt", /33/ ellenezték a tevékeny nemzeti 
felszabadító harcot. Az .aktiv harc helyett terveket dolgozták 

29/ "Rudé pravo", 1952, szopt. 20, 
30/ Az u,n. keleteurópai föderáció, amelyhez Lengyelországon 

és Csehszlovákián"kivül csatolni akarták Magyarországot, 
Romániát, Jugoszláviát, Ausztriát és a szovjet balti köz-
társaságokat, 

31/ Ed. Benes, Tri roky druhé avotové války. Projevy a doku-
menty z.r. 19^8-42. London. "Oechoslovak", 37.1. 

32/ Uo, 38.1» 
33/ Ed. Benes, Tri roky, 41,1, 



- 2 1 i r 

kl arra, hogyan veszik át a hatalmat az országben a megszál-
lás megszűnése ut ári./34/ 

A fasiszta Németországnak a Szovjetunió ellen kezdett 
támadása gyökeresen megváltoztatta a nemzetközi helyzetet. A 
háborúba belépett az az ország, amelyben megvolt a képesség, 
hogy leverje a német imperializmust, hogy felszabadítsa a le-
igázott népeket, hogy a népek közös arcvonalának az élére áll 
jon Hitler hadseregei ellen, A leigázott népek megsegítésének 
következetes politikájából és a fasiszta Németország ellen 
harcoló minden erő tömörítéséből kiindulva a szovjet kormány 
1941. julius' 18-án a csehszlovák kormánnyal egyezményt kötött 
melyben megállapodtak a hitlerista Németország ellen alkalma-
zandó közös müveletekben. Az egyezményben a Szovjetunió köl-
csönös segítség és támogatás megadását irányozta- elő Cseh-
szlovákiának a Németország elleni háborúban, valamint azt, 
hogy a Szovjetunió területén csehszlovák katonai egységeket 
szervez, amelyek a Szovjetunió legfelsőbb katonai parancsnok-
ságának vezetése alatt résztvesznek a hadmüveletekben./3^/ Az 
egyezmény jelentős lépés volt a Szovjetunió és Csehszlovákia 
népei közti harci barátság megszilárdításában és emelte Cseh-
szlovákia nemzetközi tekintélyét, mint/Nénetorsz ág ellen hor-
goló egyenjogú szuverén államét. 

A szovjet nép hősies ellenállása a hitlerista rablók-
kal szemben élénkítette a csehek és szlovákok nemzeti felsza-
badító mozgalmát. 1941 nyarán a protektorátus és Szlovákia 
hadi'gyáraiban, vasutvonalain tömeges jelleget öltött a szabo-
tázs, a díverzíó, A munkásosztály tettekkel válaszolt a kom-
munista párt jelszavára: "Dolgozz, de ne siess!" A munka ter-
melékenysége a cseh gyárakban' már a nyári hónapok alatt 40 %-
kai visszaesett,/36/ A diverzáns csoportok műhelyeket és gyá-
rakat robbantottak fel, elégették a nyersanyag- és készáru-
raktárakat, összetörték a gépeket, használhatatlan munkagépe-
ket és fegyvereket gyártottak. Igy a plzeni Skoda-gyárban 
több műhelyet használhatatlanná tettek és ennek az óriási ha-
digyámak a munkája néhány napra megállt, A tüzérségi felsze-
relések híebenicei gyárában felrobbantották a villanytelepet, 
stb. A kommunista part kezdeményezésére megalakult diverziós 
csoportok - "uderky" - romboló cselekményeket hajtottak végre 
a vasutakon. 

A kommunisták számos gyárban sztrájkokat szerveztek. 

34/ Lásd e csoportok hat alomátvételi terveit az egyik szerep-
lő visszaemlékezéseiben: J. Jelinek. Politické ustredi 
domaciho odboje. Praha. 1946. 

35/ "A Szovjetunió külpolitikája a honvédő.feáboru szakaszában 
1.1. Ogiz, Goszpolitizdat. 1946. 134.1. 

36/ Jan Sverma. A cseh nép harca a német megszállók ellen, 
Ogiz. 1942, 25.I, /oroszul/. 



- 215 -

Olyan nagy gyárak munkásai sztrájkoltok, mint a ákoda gyárak 
Hradec Erálovében, a "Walter" repülőgépgyár, a Kolben-Danëk 
hadiüzen, a prágai Ringhofen waggongyár, a kladnói Poldina 
Hutskohászati koribinát/57/» a náchodi textilgyár, a rakovniki, 
a svaté-novicei bányák stb* 

Prágában a kommunisták rövid idő alatt 15 sztrájkot 
szerveztek. A munkások a gyárakban a negfélenlibési rendszer 
megszüntetését, a munkabér és a közellátási fejadagok em«lé-
sét, a közélelmezési cikkek németországi kivitelének megtil-
tását követelték. A nők országszerte tömeges éhségtüntetése-
ket rendeztek. 

Egyidejűleg megszületett Csehszlovákiában a partizán-
mozgalom, mint a rablók elleni népháború leghatékonyabb for-
mája. Keletszlovékiában és a protektorátusban az első parti-
záncsapatok 1941 nyerán jelentek meg. Ezeknek a csapatoknak 
a megjelenése a nemzeti felszabadító mozgalom uj szakaszát 
jelezte, 

A munkásosztály megindult harcának és a kommunisták ön-
feláldozó falusi munkájának hatása alatt a nemzeti felszaba-
dító mozgalomhoz a dolgozó parasztság egyre szélesebb tömegei 
csatlakoztak. A parasztok szabotálták a kötelező beszolgálta-
tásokat, elrejtették a gabonát és az állatokat, megtagadták, 
az adófizetést, felgyújtották a nép ellenségeinek nagybirto-
kait, a partizánokat élelmiszerekkel, ruhával és cipővel se-
gítették. A parasztok 1941 őszén tanúsított ellenállása kö-
vetkeztében meghiúsultak -zok a hiti.rista tervek, hogy a 
cseh parasztságtól elveszik az éle Imiszer eket'0 A nemzeti fel-szabadító mozgalomhoz értelmiségiek, kisiparosok és más dol-
gozó rétegek is csatlakoztak, 

A nemzeti felszabadító harc fejlődése felvetette az e 
harcot vezető olyan népi szervek létrehozásának kérdését,ame-
lyekben meglesz a képesség, hogy a nép valamennyi harcoló 
erejét egységes arcvonalba egyesítsék. Az illegális újságok-
ban, nagyszámú röpiratban és felhívásban a kommunisták fel-
szólították a dolgozókat, hogy alapítsák meg az illegális • 
nemzeti bizottságokat. A kommunista párt felhívásai a népnél 
támogatásra találtak, Megkezdték az első illegális nemzeti 
bizottságok szervezését, amelyek a megszállók elleni harcot 
vezették, később pedig az uj, forradalmi néphatalom szervei-
vé lettek, 

A nemzeti felszabadító harc fellendülése lehetővé tet-
te, hogy a néptömegek egyesítésére megtörténjék a következő 
lépés is, a vezetés egyetemes nemzeti szerveinek létrehozása. 
I94I szeptemberében az ellenállási mozgalom csoportjainak 
képviselőiből megalakult Prágában a Központi Forradalmi Nemze-
ti Bizottság. I942 év márciusában hasonló bizottság alakult 
Bratislavában, 

37/ Uoa 
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A. csehszlovák nép nemzeti felszabadító mozgalna egy-
re növekedett és egyre szélesebb formákat . öltött, érzékeny 
csapásokat mért a hitlerista megszállási rendszerre, a fasisz-
ta hadigépezetre. Hátbatámadta a német hadsereget és ezzel 
lényeges segítséget nyújtott a Szovjetunió Honvédő Háborújá-
nak és valamennyi szabadságzerető nép harcának a fasiszta 
Németország ellen. 

A hitlerista kormány Csehszlovákia népeinek nemzeti 
felszabadító mozgalmát a legszélsőségesebb rendszabályokkal 
és eszközökkel igyekezett elnyomni. 1941 szeptember végén a 
protektorátusba vezényelték Himmler helyettesét, Heydrichet^ 
a hirhedt hitlerista hóhért, aki a protektorátusban kihirdet-
te az ostromállapotot. A megszálló hátóságok ellen irányuló 
ellenséges cselekedeteket a haditörvénysk értelmében rend-
szerint halálbüntetéssel sujtották./38/ Nagyszámban tartóztat-
ták le, lőtték agyon vagy börtönözték be a kommunistákat és 
pártcnkivüli munkásokat, parasztokat és értelmiségi dolgozó-
kat, akik résztvettek a harcban. A megszállók kegyetlen ter-
rorral akarták megfélemlíteni a leigázott népet, igy akarták 
kiverni belőle a harc lehetőségének még a gondolatát is. Ezt 
azonban nem sikerült elérniök. 

A kommunista párt nem törődve a megszállók súlyos 
visszavágásaival, nemcsak hogy nem hagyta abba tevékenységét, 
hanem uj erővel továbbfejlesztette a harcot. A hitieristáknak 
I943 decemberében Moszkva alatt elszenvedett veresége uj re-
ményeket keltett a csehszlovák népben, a nemzeti felszabadító 
harcba uj fellendülést hozott. Ez különösen -szemléletesen 
mutatkozik a partizánmozgalom növekedésében. 

Moravská-Ostrava vidékén, a Beskyd hegyekben jelenté-
keny csapat tevékenykedett, amely később a Jon 2iz'ka nevü par-
tizán-dandárba nőtt át. A dandárba főleg az ostrava-karvivi 
szénmedence bányászai tömörültek/39/ Brno körzetében egy 
partizáncsapat' egy egész hitlerista helyőrséget fegyverzett 
le« Számos partizáncsapat tevékerykedett Szlovákiában. 1942 
májusában nagy partizáncsapat alakult Nyugat-Szlovákiában a 
Kis-kárpátok vidékén. 1942 nyerán Közép-Szlovákiában Banskd 
átiavnica és Nová Baila városok körül is nagy partizánegységek 
tevékenykedtek, amelyek komoly csapásokat mértek a Tiso-Tuka 
rendszerre. 

A kommunista párt nagy háborúellenes fellépéseket 
szervezett a szlovák hadsereg osztagaiban, melyet a hitleris-
ták a Szovjetunió elleni háborúban használtak fel. Igy 1942 
januárjában £ilina városában a szovjet-német arcvonalról visz-
szatért katonák fellázadtak. A katonák a Németország melletti 
háború megszüntetését követelték. 1942 júniusában fellázadt 
egy fíontra indított kötelék. A lázadó katonák közül sokan 

38/ Ceskoslovensko a norimbersky procès. 169.lv 

39/ Tvorba, 1946. No.17. 
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mindkét esetben beálltak partizánnak. 
1942 nájusábon "Prágában Heydrich ellen merénylet tör-

tért . A merényletet ejtőernyős vadászok követték el, akiket 
londoni emigráns körök dobtak Le. A háború utáni bírósági 
tárgyalások során derült ki, hogy a londoni Beneé,kornány 
ejtőernyős vadászait és ügynökeit azért dobták Csehszlová-
kiába, hogy a megszállott területen megsemmisítsék a kommu-
nistákat, az ellenállási mozgalom szervezőit, hogy az emi-
gráns kormány ügynökei szorosan együttműködtek a Gest apóval*. 
/40/ Ami a Heydrich elleni terrorista cselekményt illeti, a 
burzsoá emigráció ezzel a cselekménnyel akart érdemeket sze-
rezni a nép előtt, ezzel akarta megmutatni a népnek, hogy ő 
is"résztvesz" a nemzeti felszabadító harcban. 

A Heydrich elleni terrorista cselekmény, amelyet a 
népi tömegmozgalomtól elszakítva hajtottak végre, sokba ke-
rült a cseh népnek, A megszállók a protektorátusban nyomban 
bevezették az ostromállapotot és megkezdték a véres bosszú-
állást. A megszállóhatóságok kiadták a parancsot, hogy az 
embereket a legkisebb engedetlenségért is ki kell végezni,-
nem kímélve sera a nőket, sem a gyermekeket. Mindenkit, aki 
este 9 óra után és reggel 6 óra előtt megjelent az utcán, a 
helyszínen agyonlőttek, 1942 junius 10- én a fasiszta barbá-
rok egytől-egyig agyonlőtték a Prága közelében lévő Lidice 
bányásztelep minden férfi lakosát, a nőket és a gyermekeket 
pedig elhajtották Németországba. 15 nap alatt agyonlőtték 
Lez'áky falu egész felnőtt lakosságát /Chiudimi körzet/ azért, 
mert az a vád"merült fel ellenük, hogy a partizánokat segí-
tették. Heydrich megölése után összesen több mint kétezer 
embert végeztek ki, nem számítva Lidice és Le^áky meggyilkolt 1 lakosait, 

A hitleristák véres gaztettei arról tanúskodtak, ho gy 
rettegtek a néptől, hogy teljesen csődöt mondtak azok a tér-
veik, amelyekkel a csehszlovák népet engedelmes rabszolgákká 
akarták változtatni. Az uj, kegyetlen terrorhullám nem tör-
te meg a nép akaratát. K. Gottwald ekkor irta, hogy a hitle-
risták terrorja "senkit seri ijeszt meg, hanem uj haragot, uj 
visszautasítást, uj ellenállást idéz fel,"/41/ 

A Szovjet Hadseregnek Sztálingrádnál aratott törénel-
mi győzelme megszilárdította a csehszlovák népnek a közeledő 
felszabadulásba vetett hitét, emelte harci szellemét, "A né« 
meteknek a sztálingrádi vereséggel kapcsolatban megtartott 
háromnapos gyásza nekünk, cseheknek az öröm napjait jelentet« 
te. A gyászdalok, amelyekkel a németek hadseregük sztálingrá# 
di veszteségeit. , siratták, a mi népünknek az újjászületés 
lehetőségét hirdették."/42/ 

40/ Václav Král. Bones a obrana statu.Bratisi ava.1952»30-31.1, 
41/ Klement Gottwald. De set let,,.159.1. 
42/ Klement Gottwald. Se Sovetskyo Svazen na vecné casy.PTaha, 

1948. 92.1. 
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A német-fasiszta csapatok sztálingrádi veresége után 
tán a hitleristák fokozták a leigázott népek kirablását,hogy 
a megszállt országok minden erőforrását a háború további vi-
seléséhez használják fel. Válaszképpen a nemzeti felszabadító 
•harcba a nép uj rétegei, elsősorban a parasztok kapcsolódtak 
be. Kezdtek tevékenyebben résztvenni a partizánmozgalómban és 
segítséget nyújtottak a partizánoknak. A szovjet csapatok 
sztálingrádi győzelmének hatása alatt Csehszlovákiában ugyan-
ugy, mint a hitleristák által megszállt; más európai országok-
ban is, a nemzeti felszabadító harc uj fellendülése kezdődött. 
Jelentős mértékben megnövekedett.a partizáncsapatok száma, 
ezek létszáma és harci tevékenysége. Nagy partizáncsapatok 
jelentek meg nemcsak Szlovákiában', hanem Csehország déli ré-
szén is, Tábor körzetében,Morvaországban és Sziléziában, 

Egyidejűleg a szlovák hadsereg osztagai, amelyeket 
a szovjet-német arcvonalra küldtek, teljes létszámmal átáll-
tak a Szovjet Hadsereg és a szovjet -partizánok-oldalára. A 
szlovák partizánok a hitleristák ellen a,szovjet partizánok-
kal együtt harcoltak Poljeszje erdőségeiben, Ukrajnában és a 
Krímen. 

1943 márciusában az a csehszlovák katonai osztag,ame-
lyet a szovjet-csehszlovák egyezmény alapján szerveztek, a 
szovjet-német arcvonalon résztvett a hitlerista csapatok elle-
ni harcokban. A Szokolovo körzetében, Harkov mellett végrehaj-
tott sikeres harcok után a csehszlovák zászlóaljat dandárrá 
szervezték át. Ebbe önként beléptek azok a szlovák katonák és 
tisztek, akik átálltak a szovjet hadsereg oldalára.» A csehszlo-
vák dandár résztvett Kiev felszabadításában, a szovjet parancs-
nokság közös vezetése alatt tevékenykedett, a szovjet csapa-
tokkal együtt harcolt és kiválóharcképességről tett bizonysá-
got. 

A szovjet csapatok sztálingrádi győzelme szemléltetően 
megmutatta a Szovjetunió erejét és képességét arra, hogy szét 
tudja zúzni a hitlerista Németországot, A londoni csehszlovák 
kormány megértette, hogy a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatok 
megerősödésének további tudomásul nem vétele énnek a kormány-
nak politikai és diplomáciai elszigeteléséhez, valamint a 
csehszlovák népnél tekintélyének teljes elvesztéséhez vezethet. 
A londoni csehszlovák kormány igy lépett rá a szovjet kormáriy-
nyal barátsági, kölcsönös segélynyújtási és háboruutáni együtt-
működési szerződés megkötésének.útjára. Az 194-3 dec. 12-én 
aláirt szovjet-csehszlovák szerződés megvetette alapját a 
szovjet és csehszlovák nép közti baráti kapcsolatoknak, ame-
lyek mindkét szerződő .'fél teljes egyenlőségén és szuverénitá-
sának tiszteletben, tartásán épültek-fel. A szerződés tervbe 
vette kölcsönös "ségitseé nyújtását .a Németország elleni hábo-
rúban ós mindkét ország együttes fellépését az 'európai béke 
biztosítására a második világháború után./44/ 

44/ "A Szovjetunió külpolitikája a honvédő háború sz-kaszában" 
l.k. 430-432.I. 
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A szovjet-csehszlovák szerződésnek történelmi jelen-
tősége volt a csehszlovák nép további sorsára. Csehszlovákia 
népei megbízható biztosítékot kaptak szuverén államuk feltá-
masztására. A szerződés megerősítette Csehszlovákia nemzet • 
közi helyzetét és komoly csapást mért az imperialistáknak azok-* 
ra a terveire, melyekkel szovjetellenes föderációk és konfö-
derációk létrehozására törekedtek. Ez volt a népek közti bé-
kének és barátságnak legnagyobb győzelme. Jellemző, hogy ab-
ban a szerződéstervezetben, amelyet Beneé dolgozott ki, a 
csehszlovák parlament által történt ratifikálást csak a hábo-
rú utánra tűzték ki. A szerződést csak öt évre kellett volna 
megkötni./45/ De ez a kísérlet, amely a szerződést jelenték-
telen papirossá akarta vált eztatni, kudarcot vallott. A szer-
ződés által a Szovjetunió és Csehszlovákia közti politikai, 
gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlődése a kölcsönös se-
gítség és a kölcsönös előnyök alapján a két országnak kapcso-
latát tartós, baráti alapra állította. Érthető, hogy Csehszlo-
vákia dolgozói ezt a Szovjetunióval kötött szerződést a leg-
nagyobb helyesléssel fogadták. 

Beneánek és híveinek moszkvai tartózkodása idején, 
amikor azért voltak ott, hogy a szovjet-csehszlovák szerző-
dést aláírják, köztük és a Csehszlovákiai Kommunista Párt ve-
zetősége közt megbeszélések folytak a nemzeti felszabadító 
mozgalom és az uj Csehszlovák állam felépítése legfontosabb 
kérdéseiről./46/ A Kommunista Párt rámutatott arra, hogy az 
ellenség legyőzése érdekében egyesíteni kell az országban és 
az országon kivül minden, a" megszállók ellen harcoló erőt. 
a Kommunista Párt azt javasolta, hogy ennek az országban gya-
korlatilag már megvalósult egyesülésnek konkrét formáját szi-
lárdítsák meg. Ez: a csehek és szlovákok nemzeti arcvonala, 
a munltások, parasztok, kézművesek, értelmiségiek és más tár-
sadalmi rétegek képviselőinek harci szövetsége, amely tevé-
kenyen harcol a megszállók ellen. 

A munkásosztály alapfeladatául tűzte ki, hogy a nem-
zeti felszabadító harcot győzelemre vezeti és megalapítja 
Csehszlovákia uj, népi demokratikus államát, amelyben a ha-
talom a városi és falusi dolgozók kezében lesz, élén a munkás-
osztállyal. A Kommunista Párt számos komoly rendszabályt ja-
vasolt, amelyeket az ország felszabaáitása után tüstént meg 
kell való sit ani*, az alapvető iparágak., a bankok és biztosító 
társaságok államosítását, a német és magyar földbirtokosok és 
népellenségek földjeinek elkobzását, s ezek átadását a törpe-
birtokos és földnélküli parasztságnak, a hatalom átadását a 

45/ Lásd Ed. Bones. Panati, 380,1. 
46/ Lásd a tárgyalások menetét és tartalmát V. Kopecky "Gott-

wald V IA.jckrriáM airü könyvében, Praha, 1946. 
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helyi nemzeti bizottságnak5. a nemzeti egyenlőtlenség 
felszámolását az országban, a burzsoá árulópártok « az agrár, 
a Hlinka, a földműves párt tevékenységének betiltását, a meg-
szállókkal együttműködő árulók stb, elítélését,/4-7/ 

Igy 1945-ban megfogalmazták az uj, demokratikus cseh-
szlovák állam felépítésének elveit, amelyek később a kassai 
Programm, a felszabadított csehszlovák köztársaság első kor-
mányának alapelvei lettek*//J-8/ 

Beneg, aki a burzsoá emigráció külön álláspontját 
képviselte, s más progr.-ami alapján állt, a. München előtti 
burzsoá rend feltámasztásának szükségességét védte és csak 
néhány;az országban a kapitalizmust megszilárdító reformot 
javasolt. E "reformok" közül némelyek nyíltan provokációs jel-
legűek voltak és ezekkel arra számítottak, hogy a munkásosz-
tálytól elszakítják a parasztságot /pl. a minden 50 hektár-
nál- nagyobb föld államosítása kérdésében/. /49/ Beneg nem 
volt hajlandó elismerni a nemzeti bizottságoknak azt á jogát, 
hogy mint hatósági népi szervek tevékenykedjenek a helyszínen 
és a régi bürokratikus gépezet visszaállításához ragaszkodott. 
Bene5 igazolta a nép ellenségeinek tevékenységét az országban, 
s kijelentette, hogy ezeket a cselekményeket az "életmentés" 
szükségessége idézte elő, és nera volt hajlandó elismerni, 
hogy szükség van az áruló pártok tevékenységének, betiltására, 
A tárgyalások befejezésekor Gottwáld megállapította, hogy a 
felek elvi álláspontjai különbözők és hogy a legfontosabb 
kérdésekben nem.sikerült megegyezésre jutnia/50/ 

A Szovjetunió nagyszerű' győzelmei 1944 tavaszán; a 
szovjet csapatok megjelenése Csehszlovákia .határán /5V, a 
Szovjetunióval kötött barátsági., kölcsönös segélynyújtási és 
háború utáni együttműködési szerződés és más fontos események" 
óriási befolyással voltak a cseh és a szlovák népek nemzeti 
felszabadító harcának további emelkedésére."A munkásosztály 
széleskörű és tevékeny részvétele a nemzeti felszabadító harc-
ban módot adott arra, -hogy a vállalatok munkássága illegális 
munkásbizottságokat alakítson, s ezek az adott vállalat mun-
kásainak harcát irányítsák. Ez volt a jövendő üzemi tanácsok 
csirája« Az illegális mimkásbizoütságok Csehszlovákia terü-
letének a Szovjet Ji-esereg által történt .felszabadítása után 

4-7/ V. Kopecky. Id0 mü. 35,1« 
48/ Element Gottwald. Beset: let.., 295.1, ' 
^9/ V. Kopecky. Id, mü, 35.1. 
50/ Uo. 35.1. 
51/ I944 ápr, 8-án az I. Ukrán arcvonal csapatai megjplep-. 

tek a Szovjetunió régebbi csehszlovák és r;omán ha-
tárán. 
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óriási szerepet játszottak a gyáraknak a munkások részéről 
történt lefoglalásában, a neM demokratikus rendszer felál-
lításában, 

1944 tavaszán és nyarán uj, népes partizáncsapatok 
jelentek meg Morvaország erdőségeiben Trebice és £dar /52/ 
városok körzeteiben, a Cseh-LIorva Fennsík erdőségei ben. Tábor 
vidékén, Csehország déli részén már tevékenykedett a "Za Pra-
gu" partizán dandár» 

A partizánnozgalom különösen erősen Szlovákiában fej-
lődött. Itt az .egyes partizán egységek létszáma többezer har-
cosra rúgott. A partizánok közt a szlovákok mellett sok volt 
az orosz, ukrán, belorussz partizán - szovjet polgárok, akik 
a fasiszta önkény elől menekültek. Sok szovjet parti-
zán-parancsnokok vezényeltek. Ezért a szovjet partizánmozga-
lom tapasztalata nagy szerepet játszott a szlovákiai partizán-
harc kifejlesztésében. A partizáncsapatok egész körzeteket 
szabadítottak fel, ezeken a helyeken megdöntötték a Tiso-Tuka 
rendszert és felállították a nemzeti bizottságokat, A megszál-
lók által kíméletlenül kirabolt parasztság egyre szélesebb 
tömegei, különösen a falusi szegénység, csatlakoztak a nemze-
ti felszabadító harchoz. A Kommunista Párt lankadatlan tevékeny-
sége következtében megerősödött a munkásosztály harci szövet-
sége a dolgozó parasztsággaljhhez a szövetséghez a kézművesek 
és értelmiségiek is csatlakoztok. 

Igy alakult ki 'és szilárdult meg a csehek és szlová-
kok nemzeti frontja, amely.- ok létrehozásáért a Kommunista Párt 
küzdött. A tömegek öntudatában mélyreható változások mentek 
végbe, az opportunista elemek befolyása hanyatlottu Jelenté-keny mértékben forradalmivá váltak a szociáldemokrata, a nem-
zeti szocialista, a g r á r és egyéb pártok tagjai* Helyes követ-
keztetéseket vontak le volt vezetőik nemzetellenes politi kábá-
ból és csatlakoztak a Nemzeti Arcvonalhoz0 Klement Gottwald,-miután megállapította, hogy a burzsoá emigráció nem óhajt 
számolni a néptömegek öntudatában végbement politikai váltózá-
zásokkal,- 1944 februárjában azt irta, hogy a nép "amelynek 
olyan súlyos tapasztalatai voltak, még álcázott alakban sem 
türi meg a régebbi politikai viszonyok visszatérését, s külö-
nösen nem türi el, hogy vezető állásokba, az állam kormány-
kerekéhez visszatérjenek azok a társadalmi rétegek és politi-
kai képviselőik, amelyek a mostani nemzeti válságban olyan 
szégyenletesen becsapták és elárulták a n0pet.,"/53/ 

A Szovjet Hadseregnek a hitlerista rablókra mért dön-
tő csapásaival, a nemzeti felszabadító mozgalom erősödésével 
és a megszállási rendszer közeli összeomlásával kapcsolatban 
a cseh és szlovák burzsoázia a kapitalista rendszer fenntar-
tása érdekében különböző cealfogásokhoz folyamodott. Mivel 

5 2 / "Ceskoslovenské listy", 1944.. jul.15* 
5 3 / K. Gottwald. Doset let..»245-246*1. 
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nen volt módjában, feltartóztatni a nemzeti felszabadító moz-
galmat , kisórletet tett arra, hogy saját kezébe ragadja veze-
tését és ezzel a mozgalmat az országban a hatalom megszerzé-
sére használja fel. Érre a célra felhasználták a burzsoázia 
ügynökeit - a régi megrögzött burzsoá politikusoktól kezdve 
egészen a kémekig és provokátorokig,- akik különböző időpon-
tokban a csehszlovák rendőrség és az idegen felderítő szol-
gálatok utasításai szerint furakodtak a Kommunista Pártba» 

A szlovák burzsoázia egy része, hogy a Tíso-Tuka rend-
szertől való eltávolodásának látszatát keltse, a nemzeti fel-
szabadító harc hívének nyi] /ánitotta magát. A Kommunista Párt 
érintkezésbe lépett a burzsoáziának ezzel a részével, amely-
nek volt bizonyos befolyása a parasztságra és a Szlovák Nem-
zeti Tanács megalapítására szerződést kötött vele. Ebben a bur-
zsoázia a szlovák nép nemzet:' felszabadító harcában való rész-
vételre kötelezte magát. 194-J decemberében hosszas tárgyalá-
sok után elfogadták a Szlovák Nemzeti Tanács munkaprogrammját, 
Ez egyetemes népi felkelés utján a fasiszta rendszer megdönté-
sét, a csehek és szlovákok demokratikus állanának megalapítá-
sát, demokratikus társadalmi-gazdasági és politikai átalakulá-
sok végrehajtását irányozta elő, 

A Szlovák Nemzeti Tanácsba ebben az időben kommunis-
táknak álcázva magukat nacionalista, áruló elemek furakodtak 
be: Husák, Novonesky és mások. Feladatul tűzték maguk elé, 
hogy meghiúsítsák a proletariátus osztálypolitikáját, ne en-
gedjék meg a munkásosztály vezető szerepének létrehozását a 
nemzeti felszabadító mozgalomban és ennek vezetését a szlovák 
burzsoázia alá rendeljék./5/V A burzsoázia ezeknek az .árulók-
nak a segítségével jutott túlsúlyhoz a Szlovák Nemzeti Tanács-
ban. 

Szlovákia nacionalista és áruló elemei arra töreked-
tek, hogy zátonyra vigyék a partizánmozgalmat, A partizán csa-
patok vezetéséből eltávolították a néphez hü embereket, aka-
dályozták a kommunisták munkáját a hadseregben. Átadták a bur-
zsoá emigráns kormány ügynökeinek a szlovák felkelés működési 
tervébek kidolgozását. Az általuk kidolgozott terv nem népi 
felkelésre készült, hanem katonai puccsra» A műveletek végre-
hajtását kis területen tervezték a Banská Bystrica-Zvolen-
Brezno nad Hronom háromszögben, a felkelők főerőínek itteni 
összpontosításával. A terv a Tisö-Tuka hadsereg műveleteire 
számított, amelynek csatlakoznia kellett volna a felkeléshez{ és nem vett tudomást, a nép legnagyobb katonai és politikai 
erejéről, a partizán csapatokról. A burzsoá elemek azt remél-
ték, hogy a Tiso-Tuka hadsereget szembeállíthatják a Szovjet 
Hadsereggel és "feleslegessé teszik" a szovjet csapatok megje-
lenését Szlovákia területén azzal, hogy saját kezükbe ragadják 
a hatalmat az országban. 

5 V Lásd: Vi Ii am Siroky. Za st a s tré Slovcnsko v sociali stick in 
Ceskoslovensku. Bratislava,1952, 249,1, , < vg 
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A hitleristák Romániában és Magyarországon elszenve-
dett vereségeik után elhatározták, hogy Szlovákia "önállósá-
gát" végérvényesen felszámolják és saját katonai hídfőjükké 
alakítják át a Szovjet Hadsereg elleti, 1944. augusztus 23-
án az ország megszállása érdekében német-fasiszta csapato-
kat kezdtek összevonni Szlovákia határain. Ugyanezen a na-
pon Tiso Hitlerhez fordult -̂s segitséget kért tőle a szlo-
vák partizánok elleni harcra. Ennek hire a szlovák nép ál-
talános,, elemi erejű felháborodását idézte elő. A partizán 
csapatok elkezdték Szlovákia megszállását és nagyszabású 
hadmüveletekbe kezdtek. A felkelők elfoglalták a nagyváro-
sokat - Túréi :nsky Sv. Martint, Ru£omberck-ot, Liptovsky 
Sv. Mikuláát és számos más községet. Augusztus 30-án estig 
a felkelt nép, amelyhez a hadsereg egy része is csatlakozott, 
jelentős területeket szabadított fel Szlovákiában. A felke-
lés azonnal túllépett a "katonai vezetők" áruló tervének ke-
retein. Már az első napokban igazi népi felkelés volt. 

A felkelés legharcképesebb erői a partizáncsapatok 
voltak, amelyek zömükben munkásokból és falusi szegénypa-
rasztokból álltak. Hamar kiegészültek a helyi lakosságból 
és a népfelszabadító hadsereg magjává lettek. A munkásokból 
és parasztokból álló katonai osztagok átálltak a nép cIdaiá-
ra és ezzel.együtt alkották az első csehszlovák felkelő had-
sereget. A felkelés szervező és vezető ereje már az első na-
pokban a Kommunista Párt lett. A kommunisták voltak a nép-
hadsereg élharcosai, a néptömegeket bátor^harcba vitték az 
ellenség ellen, leleplezték az árulókat. Ők álltak a nemze-
ti bizottságok élére;, amelyek mint a felszaba'ditott körze-
tekben és községekben a közigazgatás népi szervei, végrehaj-
tották a nép egész erejének mozgósítását a megszállók elleni 
harcra, soroztak a felkelő hadseregbe, a hadsereget és a . 
partizánokat élelmiszerekkel látták el, gondoskodtak a kato-
nák és partizánok családjairól, biztosították a forradalmi 
rend védelmét stb. 

A szlovák felkelés vezetője a munkásosztály volt. 
Ennek köszönhető, hogy a forradalmi hatalom a burzsoá ügy-
nökségnek a Szlovák Nemzeti Tanácsban véghezvitt m^sterke-
dései ellenére számos fontos demokratikus rendszabályt tu-
dott megvalósítani; bevezetnék a szólásszabadságot, a gyüle-
kezési és sajtószabadságot, a politikai foglyokat kiszabadí-
tották, a hitlerista fasiszta pártot feloszlatták és a fér-
fiakat mozgósították a népfelszab .ditó hadseregbe. Gazdasági 
téren bevezették a német monopoliumok kezében volt vállala-
tok ellenőrzését, megtiltották az árak felemelését, megindí-
tották az ipari termelést, a vasúti közlekedés munkáját 
stb,/55/ 

A szlovák felkelés fejlődésére óriási hatással vol-
tak a szovjet csapatok teljesítményei. 1944 szeptemberében 

55/ "Ceskoslovenské listy", 1944. okt.l. 
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az I. ukrán arcvonal csapatai Krosno körzetében áttörték a 
fasiszta védelni vonalat és kenény harcok után benyonultak. 
Szlovákia területére. A Szovjet Hadsei 3g támadó műveletei 
lekötötték a hitlerista hadsereg főerőit Szlovákiában. E kö-
rülmény nélkül a hitleristák feltétlenül gyorsan elnyomták 
volna a felkelést. A Szovjet Hadsereg parancsnoksága a felke-
lőket katonai és anyagi segítségben részesítette, fegyvere-
ket, hadianyagokat, élelmiszereket küldött nekik,'repülőgépe-
ket bocsátott rendelkoz eükre csapatrészek. beveí^ . ire etfv . 

Az angol-amerikai parancsnokság ezzel a baráti támoga 
tással ellentétben a felkelés meghiúsításának politikáját 
folytatta. Félt a szlovák felkelés győzelmétől, minthogy azon 
a véleményen volt, hogy ebben az esetben a Szovjet Hadsereg ha-
mar benyomul Szlovákia területére és tovább nyomul Közép-Euró-
pába. Az angol és amerikai katonai missziók, amelyeket Szlo-
vákiába küldtek,/56/ szándékosan zavarták.a felkelők hadműve-
leteit és a felkelés vezetőinek, azt ajánlották, hogy oszlas-
sák fel a partizáncsapatokat, 

A londoni emigráns csehszlovák kormány - az angol-
amerikai uralkodókörök utasításait követve - állást foglalt 
az ellen, hogy a szovjet csapatok segítséget nyújtsanak a 
felkelt szlovák népnek, A felkelés vezető szerveiben helyet 
foglaló képviselői iparkodtak megtörni a partizánmozgalom 
erejét. Az áruló Slánsky. mindenképpen segített a burzsoáziá-
nak, ho.̂ y ezt a célját elórje. A csapatok vezetőivé a nép jól 
ismert ellenségeit léptette olő«/57/ Mindezeknek a burzsoá 
ügynököknek áruló tevékenysége a legkedvezőtlenebb módon mu-
tatkozott meg a felkelés menetében és eredményeiben,. 

A német-fasiszta parancsnokság elhatározta, hogy min-
denáron elnyomja a szlovákiai felkelést. A felkelők ellen 
nyolc válogatott, jól felfegyverzett hitlerista hadosztályt 
vontak össze. Az óriási száibeli túlsúly, valamint a. nép el-
lenségeinek árulása következtében a hitleristáknak sikerült 
olyan nggy városokat újra hatalmukba keríteni, amelyeket a fel-
kelők már felszabadítottak, így többek között a felkelés köz-
pontját, Banska Bystricát is /október 28/. De a felkelt szlo-
vák nép még ezután sem tette le a fegyvert. J\ nép folytatta 
a háborút. A burzsoá elemek most már nyíltan megtagadták a 
részvételt ebben a háborúban. Viest "szalontábornok" hazabo-
csátotta a parancsnoksága alá tartozó osztagokat,/58/ Átcso-
portosítás és megerősítés után a partizáncsapatok és egységek 
újból megsemmisítő csapásokat kezdtek mérni az ellenségre, 

56/ Yojenské otazky dneska. "Nase vojsko".Praha, 1950. 149". 1, 
57/ "Rudé právo" I952. noy,21. 
58/ Zd. Fierlinger. Zrada ceskoslovenské burzoasia a jejich 

spojencu. Praha, 1951- 145,1» 
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hátb at ári adva azt, segitve ezzel a támadásban lévő Szovjet 
Hadsereget, A partizánok fő erőit a Hagy- és Kis Eátra, a 
Magas- és Alacsony Tátra, az Érchegység körzeteiben vonták 
össze,/59/ 

A szlovák népi felkelés hatalmas történelmi szerepet 
játszott a szlovák és a cseh nép sorsában, az uj népi demok-
ratikus csehszlovák állam megteremtésében. Kiemelkedő és di-
csőséges fejezet volt a szlovák nép történetében. A felkelt 
nép sziwel- lé lekkel szállt hadba a fasiszta rendszer és a 
szlovák burzsoázia áruló klikkjének politikába ellen, a cse-
hek és szlovákok egységes demokratikus államanak megteremté-
séért. A felkelés meghiusitetta a hitleristáknak azt a ter-
vét, hogy a szlovák népet felhasználják a Szovjet Hadsereg 
elleni harcban, ugyanakkor lényeges segítséget is jelentett, 
mert lekötötte a hitlerista hadsereg erőinek bizonyos részét. 

Az a tény, hogy a Szovjet Hadsereg 1944-194-5 telén fel-
szabadította Csehszlovákia nagyrészét és közeledett a hit-
lerista Németország összeomlása, egész sürgősségében felvetet-
te azt a kérdést: milyen irányú lesz a cseh és a szlovák nép 
további fejlődésének ut ja és mindenekelőtt milyen lesz az 
államhatalom jellege az országban. Az a körülmény, hogy Cseh-
szlovákia népei nemzeti szabadságukat a Szovjet.Hadsereg győ-
zelmének köszönhették, megsemmisítő csapást mért az angol-ame-
rikai imperialisták és a csehszlovák burzsoázia számításaira, 
akik Csehszlovákiában a München előtti burzsoá-földesuri ál-
lam feltámasztására számítottak, A csehszlovák nép nemzeti 
felszabadító harca a hitlerista megszállók ellén népi demok-
ratikus forradalomba nőtt át, amely az áruló nagyburzsoázia 
ellen is irányult, 

A nemseti felszabadító mozgalom folyamán uj, forradal- • 
mi néphatalmi szervek - nemzeti bizottságok - keletkeztek, A 
városokban és falvakban mindenütt már a partizánok, illetve 
a Szovjet Hadsereg felszabadítása után felállították a nemze-
ti bizottságokat. Ezek a bizottságok megindították az ipari 
termelést, a vállalatoknál bevezették a népi igazgatást, meg-
szervezték a lakosság élelmiszerellátását, eltávolították a 
romokat, megszervezték a népmiliciát a rend megőrzésére, stb, 
A burzsoáziának nem volt elég ereje ezeknek az uj hatalmi 
szerveknek az eltávolításához, amelyek a nép széleskörű támo-
gatását élvezték, s nem volt elég ereje, hogy működésbe hozza 
a régi államapparátust. 

Az uj hatalmi szervek fennmaradásának biztosításához 
szükség volt a munkásosztály és parasztság szövetségének meg«» 
erősítésére. V.l. Lenin irta: "A népforradalom idején,vagyis 
egy olyan forradalom idején, amely életre keltette a tömege-
ket, a munkás és paraszt többséget, csak olyan hatalom lehet 
szilárd, amely valóban és feltétlenül a lakosság többségére 

59/ Lásd: "Szlávjanye" folyóirat, 1945. 2, sz. 
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támaszkodik."/60/ A munkásosztály és a városi és falusi nem-
proletár dolgozó tömegek közti szövetség politikai formája 
a csehek és szlovákok Nemzeti Arcvonala volt, amely a nemze-
ti felszabadító mozgalom folyamán alakult megt 

A városi és faluéi dolgozók jelentékeny része külö-
nösen a parasztság, a kézművesek és az értelmiségiek még 
nem szabadultak meg7a kispolgári és burzsoá pártok hagyomá-nyaitól és befolyásából, még hittek e pártok vezetőinek. 
Ezt a körülményt tekintve a Kommunista Párt javasolta, hogy 
a Nemzeti Arcvonalban tömöritsék az összes dolgozókat, akik 
akár a Kommunista Párt, akár más pártok tagjai. A burzsoá 
pártok vezetői, akik emigrációban voltak, - nem. tehettek 
mást - elfogadták a kommunisták javaslatait a csehek és szlo-
vákok Nemzeti Arcvonalának megteremtésére és a Nemzeti Arc-
vonal kormányának megalakítására« A burzsoá politikusok azt 
remélték, hogy ezzel a fogással sikerül becsapniok a dolgozó-
kat és megszerezni a nemzeti arcvonal vezetését. Belépve az 
államhatalmi szervekbe, arra számítottak, hogy e szervekben 
való szereplésüket felhasználhatják a demokratikus átalaku-
lás- meghiúsítására és a burzsoá rendszer helyreállítására,, 

A Kommunista Párt azzal a. feltétellel lépett koalíci-
óra a burzsoá pártok képviselőivel hogy a munkásosztály ke-
zébe adják az államban a vezető, irányító szerepet és elis-
merik a Kommunista Pártnak az uj, népi demokratikus állam 
felépítésére kidolgozott programm ját s le mondán-air a burzsoá 
pártoknak a katonai diktatúra vagy az emigráns kormány ha-
talmának afelállítására és konföderáció létrehozására irányu-
ló terveiről. A Kommunista Pártnak a kispolgári* és burzsoá 
pártok képviselőivel kötött koalíciójának szükségessége el-
sősorban az osztályeTöknek azon a csoportosulásán alapult, 
amely a nemzeti felszabadító mozgalom folyamán alakult ki, 
és a dolgozók-politikai fejlettségének fokán állt, Át kellett 
haladni ezen a szakaszon, hogy a tömegek saját tapasztalatuk-
ból ismerjék meg ezeknek a pártoknak az arculatát- A kispol-
gári és a polgári pártok képviselőinek részvétele a népi de-
mokratikus hatalmi szervekben nem tudta megváltoztatni a né-
pi demokratikus rendszer osztályjellegét. Ez a proletariátus 
és a parasztság forradalmi demokratikus diktatúráját jelentet-
te a munkásosztály vezető szerepe mellett, 

A népi demokratikus kormány progrsmmját 1945. ápr05-én a Szlovák Nemzeti Tanács ülósén a Szovjet Hadsereg által 
felszabadított szlovák városban, Koëicében hirdették ki, 
ezért kapta a ko^icei programm*elnevezéstc Ebben a koáicei programmban meghatározták a nemzeti felszabadító harc befe-
jezésének alapvető feladatait és utja.t, valamint a népi de-
mokratikus állam építésének legfontosabb elveit,/61/ A népi 

.60/ Lenin, Müvei, 25.k. 395.1. 
61/ "Ceskoslovenské li sty" 1945-, rá jus 1* 
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demokratikus csehszlovák állam a két testvéri szláv nép, a 
csehek és szlovákok teljesen egyeniogvi szövetsége alapján 
jött létre. Helyi viszonylatban felállították a nép által 
választott Nemzeti Bizottságokat, bevezették a minden pol-
gárra nézve általános egyenlő választójogot, kivéve a nép-
nek azokat az ellenségeit, akik együttműködtek a megszállók-
kal, Biztosították az Összes demokratikus szabadságjogokat, 
A csehek és szlovákok egységes demokratikus államában a szlo 
vák nép egyenjogúságot és széleskörű önkormányzatot kapott; 
Kárpátukrajna- kérdésének megoldását lakosságának elhatározá-
sára bizták. Előirányozták a nép ellenségeinek bíróság elé 
állítását és megbüntetését, azokét, akik tevékenyen együtt-
működtek a megszállókkal, valamennyi fasiszta tipusu párt 
és szervezet - agrár, Hlinka-,földművéspárt és minden fasisz 
ta szervezet tevékenységének betiltását, amelyek a megszál-
lás évei alatt keletkeztek, A koáicei programm számos forra-
dalmi gazdasági átalakítás megvalósítását vette tervbe: a 
német és magyar monopóliumok és népellenségek egész vagyoná-
nak elkobzását, földreform végrehajtását a nagybirtokos rend 
szer megszüntetése érdekében és a szegény- és. középparaszt-
ság, valamint mezőgazdasági munkásság földhözjuttatását, a 
főbb iparágak, energiaforrások, bankok és biztosítótársasá-
gok államosítását,/62/ Csehszlovákia külpolitikájának alap-
jául a Szovjetunióval való szövetséget, barátságot és minden 
oldalú •gyüttmüködést nyilvánították, 

A Szovjet Hadseregnek Csehszlovákia területén végre-
hajtott győzelmes hadműveletei a cseh nép nemzeti felszaba-
dító harcának további fellendülését vonták maguk után. A 
partizánmozgalom 194-5 tavaszán felölelte a hitleristák által 
még megszállva tartott egész területet. Itt már nagy parti-
zán egységek tevékenykedtek, amelyeknek soraiban többezer 
partizán harcos foglalt helyet, A megszállók a partizánmoz-
galon elleni harcba az SS és a rendőrcsapatok jelentős erőit 
dobták be, de nem tudták elnyomni a mozgalmat, A partizánok 
támadásokat hajtottak végre hitlerista csapatok 'iielyőrségei 
menetelő hadoszlopok, katonai raktárak és vasúti állomások 
ellen, városokat, falvakat és egész körzeteket szabadítottak 
fel,; a hitlerista katonák ezreit ejtették foglyul. A kommunis 
ták kezdeményezésére azoknak az erőknek egyesítésével, ame-
lyek aktívan harcoltak a hitleristák ellen, megalapították a 
Cseh Nemzeti Tanácsot, amelynek a Kommunista Bárt, az ille-
gális szakszervezetek, a partizáncsapatok, az ellenállási 
csoportok és a parasztság képviselői lettek tagjai. 

Ebben a szakaszban a cseh burzsoázia képviselői uj-
cselfogásokhoz folyamodtak; Prágában a hitlerista Németor-
szág összeomlása után egyedül akarták a hatalmat kezükbe ra-
gadni és nem akarták megengednij hogy az országban, felál-
lítsák a népi demokratikus kormány hatalmát. A reakciós ele-

62/ Uo 
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nek terveik megvalósítását összekötötték az amerikai csapa-
tok tevékenységével. Az amerikai légihaderő, amely mindéz-
ideig semmi komoly kárt sem okozott Csehszlovákiában a hit-
lerista hadiiparnak, a háböru utolsó heteiben, különösen a 
csehszlovák népi demokratikus kormány megalakítása után bar-
bár légitámadásokat hajtott végre az ország legfontosabb 
ipari objektumai ellen és ezeket a legkegyetlenebb bombázá-
soknak vetette alá, Elpusztította Brno és Prága nagy gép-
gyárait, a zlini cipőipari kombinátot, a mosti szintetikus 
benzinkombinátot, a kralupyi, a pardubicei cukorgyárakat és 
a népgazdaság számára jelentős más vállalatot. Az amerikai 
parancsnokság ezzel tönkre akart tenni Csehszlovákia gazda-
ságát és meg akarta teremteni az előfeltételeket az amerikai 
imperializmus által való leigázásához. Számos városban bar-
bár bombázásoknak vetették alá a munkások lakóhelyeit, hogy 
ezzel megsemmisítsék és megfélemlítsék a munkásosz-cáTyt ,neg-
f o jt s ák f o rr ad almi no z galmát, /6 3/ 

Az amerikai csapatok április utolsó napjaiban beha-
toltak az ország nyugati körzeteibe. Az általuk megszállt 
körzetekben bevezették az erőszak, a rablás és a helyi cseh 
lakosság sanyargatásának rendszerét. A megszállok kiszállí-
tották az országból a nyersanyagot, a készárut és az értékes 
felszerelést. Amit nem sikerült kivi&niök, azt megsemmisítet-
ték« Ezekben a körzetekben fenntartották a hitlerista rend-
szert, a német-fasiszta hadsereg és rendőrség alakulatait. 
Ott, ahol a nép már maga leszámolt a hitlerista rendszerrel, 
elkergették a nemzeti bizottságokat és helyükbe falusi bíró-
kat ültettek. Az amerikai parancsnokság nem ismerte el a Ko~ 
bicében megalapított népi demokratikus kormány natalmát» Ar-
ra számított, hogy a csehszlovák reakciósok segítségével si-
kerül megteremtenie Csehszlovákia burzsoá bábkormányát^/64/ 

A hitlerista megszállók és ügynökeik arra használ-
ták fel az amerikai csapatok megjelenését Csehszlovákia te-
rületén, hogy erőszakos ellenállást tanúsítsanak a Szovjet 
Hadsereggel szemben« Mint Scherner hitlerista tábornok pa-
rancsa bizonyítja, a Prága és Drezda közt összevont hitleris-
ta csapatok csoportjának parancsnoksága és az amerikai pa-
rancsnokság titkos egyezményt kötött, amely szerint az ame-
rikai csapatok beszüntették a táunadást Kelet f elé9/65./Ugyan-
akkor a hitlerista megszálló hatóságok a cseh reakcióval 
együtt tárgyalásokat kezdtek az amerikai par \ncsnoksággal a 
protektorátus fenntartásáról u.n. "Cseh Morva Köztársaság" 
alakjában./66/ Frank megbízásából az amerikai hadsereg pa~ 

63/ "Rudé Právo" 1952 febr.14. 
64/ "Obrana Lidu:: 1952. ápr.ll. 
65/ "Tvorba" 1951. No.36. 
66/ "Tvorba" 19466 No.19. 
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rancsnokságához repültek s Hruby, a protektorátus "kormányá-
nak" minisztere, Kruliá-Randa ngytőkés és Klecanda tábornok. 
Frank "újjászervezte" a protektorátus "kormányát"'. kirekeszt-
ve ebből a megszállók leginkább kompromittált cinkosait. 

Ugyanakkor a cseh burzsoázia reakciós körei megalapí-
tották Prágában az u.n. "Központi Nemzeti Bizottságot",amely-
nek "utasításait" és "rendelkezéseit" a fasiszta sajtó lapja-
in nyomatták ki. A reakció azt tervezte, hogy ezt szembeállít-
ja a Cseh Nemzeti Tanáccsal és felhasználja az országban a ha-
talom meghódítására, ha megbukik a protektorátus fenntartásá-
nak terve. 

Azonban a hitlerista csapatoknak a Szovjet Hadsereg 
által történt szétzúzása és a prágai proletariátus felkelése 
semmivé tette az amerikai imperialisták, a hitlerista rablók 
és a csehszlovák reakciósok minden tervét. 194-5 május 1-én 
és 2-án kezdődtek a prágai lakosság első fegyveres összecsa-
pásai a fasiszta csapatokkal. Ezek az összecsapások nagyobb 
arányokat öltöttek akkor, amikor megtudták, hogy a Szovjet 
Hadsereg elfoglalta Berlint. A gyárak kommunisták által léte-
sített bajtársi alakulatai /a forradalmi gárdák/ május 5-ón 
a fővárosban elfoglalták a legfontosabb stratégiai pontokat; 
a vltavai hidakat, a pályaudvarokat, a villanytelepet és sok 
gyárat. A lakosság torlaszokat kezdett építeni a város utcáin«. 

Ugyanezen a napon, május 5-éns kihirdették,' hogy a 
protektorátus "kormányát" megdöntötték és a hatalom áükerült 
a Cseh Nemzeti Tanács kezébe» 

A Tanács a felkelt prágai nép segítségére hívta a kör-
nyező városok és falvak lakosságát ós segítségért fordult, a 
szövetséges csapatokhoz, A környező városokhói és falvakból 
jelentős erősítések érkeztek a fővárosba. De az. amerikai csa-
patok, amelyek•száz km-nél ás kisebb távolságban voltak Prágá-
tól, megtagadták a felkelők segítését. 

A hitleristák Prága felkelt lakosai ellen bevetették 
visszavonuló tüzvonalbelí osztagaikat és megkezdték a város 
légibombázását, ágyúzását. A fegyverzetben túlnyomó fölényben 
lévő hitlerista csapatoknak máj, 6 és 7-én elkeseredett har-
cok árán sikerült megsemmisíteniük és hatalmukba keriteniök szá-
mos torlaszt, a város sok fontos pontját és sikerült behatol-
niok a város közepébe. A felkelt lakosság azonban folytatta 
a harcot. Május 8-ára "jrradó,éjtszoka uj erőket mozgósítot-
tak, uj torlaszokat emeltek. Ámbár a túlsúly továbbra is a 
megszállók oldalán volt, máj. 8-án a német tábornokok a fel-
kelőknek fegyverszüneti tárgyalások megkezdését javasolták. A 
hitlerista parancsnokság erre a cselfog'.sra azért szánta el 
magát, mert tudomására jutott, hogy a szovjet tankcsapatok 
észak felől, Németországból a prágai felkelők segítségére si-
etnek, 

A szovjet csapatok a Szovjet Hadsereg Legfelsőbb Pa-



- 236 -

rancsnokánok parancsára Prágába mentek, hogy segitő közüket 
nyújtsák a testvéri csehszlovák népnek. A szovjet csapatok 
május 9-én kora reggel bevonultak Csehszlovákia fővárosába, 
csakhamar széttaposták a hitleristák ellenállási fészkeit és 
felszabadították a várost, 

A prágai dolgozóknak a proletariátus vezetése alatt 
történt felkelése és Prágának a Szovjet Hadsereg által tör-
tént felszabadítása meghiúsította a burzsoáziának azt az 
ujabb kísérletét, hogy kezébe ragadja a hatalmat. A Seovjet 
Hadsereg és a nemzeti felszabadító mozgalom győzelme lehető-
vé tette a csehszlovák népnek, hogy megszüntesse az ország-
nak az imperialista hatalmak által 193§ évi u.n. müncheni 
egyezmény szerint végrehajtott fel darab olt ságát, hogy helyre 
állítsa az állam területi épségét és felszabadított köztár-
saságban szabadon döntsön az állami hatalom kérdéséről. 

A megszállási rendszerrel együtt a protektorátusban 
és Szlovákiában elsöpörték a bábkormányokat, összeomlottak 
az amerikai imperializmusnak az ország angol-amerikai megszál-
lására, a reakciós londoni emigráns kormány csehszlovákiai 
hatalmának felállítására, a csehszlovák nép szuverénitásának 
megszüntetésére, Közép-Európában az amerikai imperializmus 
védnöksége alá helyezett Osztrák-Magyar Monarchia féle ál-
lamalakulat feltámasztására irányuló terveik., A Szovjetunió, 
amikor szétzúzta a fasiszta megszállókat, Csehszlovákia né-
peit nemcsak megszabadította az imperialista rabságtól, ha-
nem c-gyuttal megtisztította az utat a dolgozók előtt a társa-
dalmi felszabadulásért vivott harchoz. 

Csehszlovákia népeinek ez a nemzeti felszabadító moz-
galma a munkásosztálynak és élcsapatának, a Kommunista Párt-
nak vezetésével a csehszlovák nép igazságos, demokratikus 
háborúja volt a hitlerista Németország ellen. Ez a mozgalom 
népi demokratikus forradalomba torkolt a dolgozók hatalmának 
felállítása érdekében s harca a megszállók, valamint az áru-
ló monopolista burzsoázia és földesurak ellen irányult. 

A Kommunista Párt hatalmas fasiszta-ellenes koalí-
ciót hozott létre - a csehek és szlovákok Nemzeti Arcvonalát 
- mint a munkásosztálynak a városi és falusi nem proletár 
dolgozók tömegeivel kötött szövetségének politikai formáját. 
Ez a szövetség megvetette a népi demokratikus forradalom to-
vábbi fejlődésének és ezt követőleg a szocialista forrada-
lomba való átmenetnek az alapját. 
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A legközelebbi években a Voproszi Isztorii folyóiratban 
ne g .jelen ősre terv bevert cikkek témaköre. 
/Voproszi Isztorii, 1954. 1. szán./ 

ïïpwMepHHiï N E P E Q E H B npQŐJieM, HaMetjaeML'X K ÖCBeme ROTO B 
Ä.ypHajie "BonpocLi MCTopmi" B ŐJii/DKaílffiHe RO^U. 

Sok törtéhész kérte a szerkesztőségtől, hogy ismer-
tessük a folyóiratot legjobban érdeklő kérdéseket és ezzel 
kapcsolatban mindjárt közölték velünk errevonatkozó javasla-
taikat és kívánságaikat. Alább közlünk egy témajegyzéket 
azokról a kérdésekről, amelyek a szerkesztőség véleménye sze-
rint a legfontosabbak lennének. Mindegyik témakörből ki lehet 
választani néhány olyan konkrét témát, amely alkalmas lenne a 
Voproszi Isztoriiban közölhető cikk számára. 

A problémák jegyzéke természetesen nem kimerítő'fel-
sorolás, más problémák felvetése is kívánatos lenne. A szer-
kesztőség kéri a tudományos dolgozókat és előadókat, hogy te-
gyék meg kritikai megjegyzéseiket és kiegészítéseiket a jegy-
zékre vonatkozólag. 

I. 
A kapitalizmus előtti társadalmi formációk fejlő-

désének törvényszerűségei. 
A rabszolgatartó rend válsága és felbomlása. 
A rabszolgatartó rend és a feudalizmus keletkezése 

a Kaukázusontulon és Közép-Ázsiában. 
Áttérés az ősközösségi rendről a feudális termelési 

módra Ruszban. 
A feudalizmus sajátosságai Kelet országai bon. 
A város és falu közti ellentét keletkezése és fej-

lődése. 
A feudális város és a városi lakosság Oroszország-

ban és más országokban. 
A manufaktura jellege Oroszországban. 
Az árutermelés a rabszolgatartó rendben és a feuda-

lizmusbon. 
Az ipari forradalom Oroszországban. 
A kapitalizmus fejlődésének sajátosságai az egyes 

országokban: Angliában, USA-ban, stb, 
A kapitalizmus fejlődésének sajátosságai Oroszor-

szág határvidékein. 
A munkásosztály kialakulása és fejlődése Orosz or-

szágbon 
A munkásosztály kialakulása Kelet országaiban. 
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A burzsoázia kialakulásé Oroszországban, országos vi-
szonylatban és az ország nemzetis égiakta határvidékein. 

Az orosz imperializmus sajátosságai. 
A modern kapitalizmus gazdasági alaptörvényének műkö-

dése. 
A kapitalizmus általános válságának első szakasza. 
A parasztság Oroszországban a kapitalizmus időszakában. 
A kapitalista termelési viszonyok felszámolása és új, 

szocialista termelési viszonyok megteremtése a Szovjetunióban. 
A termelőerők fejlődése a Szovjetunió iparában, a szo-

cialista iparosítás. 
A termelóerők fejlődése a Szovjetunió mezőgazdaságában. 
A város és falu közti ellentét felszámolása a Szovjet-

unióban. 
A szocializmus gazdasági alaptörvényének működése a 

szocialista építés különböző szakaszaiban. 
A szocializmus építésének befejezése és fokozatos át-

térés a kommunizmusra a Szovjetunióban. 
A szocializmus alapjainak építése a népi demokratikus 

országokban. 
I I . 

A népi tömegek szerepe a korai burzsoá forradalmakban. 
Az antifeudális parasztmozgalmak és sajátosságaik. 
Városi felkelések és jellegük. 
Forradalmi mozgalom Oroszorszagban az első forradalmi 

helyzet éveiben. 
A második forradalmi helyzet Oroszországban. 
Az orosz munkásosztály egyetemes szerepe. Oroszors:"zág 

a nemzetközi forradalmi mozgalom központja. 
Az 1905-1907-es első orosz forradalom; s/ a munkásmoz-

galom, b/ a parsztmozgalom, c/ a helyi forradalmi események, 
d/ a szovjetek a forradalombon, e/ a fegyveres felkelés, f/ a 
forradalom nemzetközi jelentősége és hatása az egyes országok-
ra. 

Az egyes keleti országok népeinek antifeudális és im-
perialistaellenes harca. 

Az oroszországi forradalmi mozgalom hatása a forradal-
mi mozgalom fejlődésére Nyűgat és Kelet országaiban. 

A;Nagy Októberi Szocialista Forradalom: a/ a társadal-
mi-gazdasági előfeltételek, b/ e munkásmozgalom, c/ a paraszt-
mozgalom, d/ e nemzetközi forradalmi mozgalom 1917 február-ok-
tóberben, e/ az Októberi Forradalom győzelme ez egyes vidéke-



ken, f/ a fegyveres felkelés, g/ az Októberi Forradalom világ-
történelmi jelentősége, h/ a Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom hatása a .forradalmi mozgalmakra az egyes országokban. 

A munkásosztály és a parasztság szövetsége Oroszor-
szágban a forradalmi mozgalom és a szocialista építés külön-
böző szakaszaiban. 

A parasztság helyzete és a parasztmozgalom sajátossá-
gai a kapitalizmus időszakában az egyes országokban. 

A szocialista munkaverseny ée szerepe a szocialista 
építés különböző szakaszaiban. 

V.l. Lenin és a leninizmus szerepe az orosz és a nem-
zetközi munkásmozgalom fejlődésében. 

A szovjet' nép harca a szabadságért és e szocialista. 
Haza függetlenségért"a Nagy Honvédő Háború éveiben. 

A szakszervezeti mozgalom fejlődése Oroszországben és 
a szakszervezetek szerepe a szocialista építőmunkában. 

A Komszomol ée az ifjúság a szocialista építésben. 
A munkásosztály harca a tőkés országokban a háború és 

a fasizmus ellen. 
A munkásmozgalom a kapitalista országokban a két vi-

lágháború közötti időszakban. 
Az európai és ázsiai népek nemzeti-felezabaclító és 

antifasiszta harca a második világháború időszakában. 
A népi demokratikus forradalmak Középe és Délkelt -

Europe országaiban és Ázsiában. 
A munkásmozgalom fejlődésének sajátosságai: a/ Angli-

ában, b/ az USA'-ban. 
A népek harca a békéért, demokráciáért ée e szocializ-

mueért a második világháború után. 
A kapitalista országok haladó erőinek harca a békéért 

ée a demokratikus jogokért. 
A békeharcosok világmozgalma. 
A kapitalieta orezágok dolgozóinak mozgalma a Szovjet-

unió védelmében. 
III. • 

A népek kialakulása ée fejlődése. 
A burzsoá nemzetek keletkezése ée fejlődése Európában 

és különösen Oroszországban. 
A burzsoá nemzetek kialakulása Keleten. 
A nem-oroez népek Oroszországhoz való csatlakozásának 

történelmi jelentőeége. 



Ukraine. Oroszországhoz való csatlakozása és e tény 
történelmi jelentősége. 

Oroszország határvidékein a cárizmus uralma alatt le-
zajlott nemzetiségi mozgalmak jellege. 

. •.. • t 

A nemzeti-felszabadító mozgalom Oroszországban az 
első orosz forradalom éveiben és a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom időszakában, 

A nemzeti egység kérdése Németország történetében. 
A szovjet szocialista nemzetek kialakulása és fejlő-

dése. 
A Szovjetunió népeinek barátsága Qß e barátság fejlő-

dése és megerősödése a .szocialista építés folyamán. 
Harc a munkásmozgalom hegemóniájáért a nemzeti felsza-

badító mozgalmakban Kelet országaiban. 
A szocialista nemzetek kialakulása a népi demokratikus 

országokban. 
Az európai országok munkásosztályainak harca nemzetük 

függetlenségéért és államuk szuverenitásáért a második vil.á^ 
háborá után. 

A Kínai Népköztársaság megalakulása és fejlődése. 
IV. 

A politikai felépítmény szerepe a rabszolgatartó. és 
feudális táreadalomban. 

Az abszolút monarchiák osztálylényege. 
A feudális állam Oroszországban. 
Az önkényuralmi rendszer belpolitikája a feudális-

jobbágytor tó rendszer felbomlása idején Oroszországban. 
A burzsoá demokrácia hanyatlása Európa országaiban és 

az USA-ban. 
Az állami felépítmény szerepe a kapitalista országok-

ban az imperializmus korszakában. 
A soknemzetiségű burzsoá államok fejlődésének sajátos-

ságai. 
A szovjet szocialista állam funkciói és fejlődési sza-

kaszai. 
A szovjet soknemzetiségű állam létrejötte és fejlődése. 
A politikai rendszer fasizálódása az ipmerialista or-

ezágokban. • 
A népi demokratikus országok államrendszere, 



V. 
A mongol hódítás jellege és következményei. 
A kapitalista államok gyarmati politikája a kapitaliz-

mus fejlődésének korai szakaszában. 
A cári Oroszország külpolitikájának fő irányai a 19. 

században'. 
Milyen jelentősége volt az orosz-török és orosz-perzsa 

háborúknak a Kaukázusontúl és a Balkán félsziget népei szem-
pontjából. 

Az 1812-i Honvédő Háború nemzetközi jelentősége. 
Az imperialista hatalmak közötti ellentétek kiéleződé-

se a kapitalizmus általános válsága idején. 
Az amerikai imperializmus külpolitikájának jellege és 

sajátosságai. , ; . . . . . 
Az amerikai imperializmus agresszív politikája a má-

sodik világháború után. 
A Brit Birodalom hanyatlása.' 
Az imperializmus gyarmati rendszerének válsága. 
A német imperializmus agressziv politikája. 
Az imperialista ellentétek a Közel Keleten . ' 
A szovjet-német kapcsolatok. 
A szovjet-amerikai kapcsolatok. 
A szovjet-francia kapcsolatok. 
A második világháború eredete és jellege. ••'...• ;r 
A népi demokratikus államok külpolitikája. 
Az imperialista ellentétek a második világháború'után. 
A szovjet állam harca a békéért. 
Az imperialista és demokratikus erők harca az ENSz-ben. 
A Szovjetunió és a népi demokratikus'országok gazdasá-

gi és kulturális együttműködése, mint a nemzetközi kapcsolatok 
új, szocialista tipusa. 

A Német Demokratikus Köztársaság - a béke és a bizton-
ság fontos bástyája Európában. 

VI. 
Marx és Engels szerepe az I. Internacionálé vezetésé-

ben. . . 
A marxizmus elterjedése és az első munkásszervezetek 

létrehozása egyes országokban. 
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A Szovjetunió Kommunista Pártja pr ogrammjának kidolgo-
zása és annak fejlődése. 

A SzKP szervezeti szabályzatának kidolgozása és fej-
lesztése. 

A Sz KP agr áx pr ogr ammj a. 
A SzKP programmja a. nemzeti kérdésben. 
A Bolsevik Párt harca a kispolgári pártok szétzúzásá-

ért. 
A SzKP harca az opportunisták és kapitulánsok ellen, 

a SzKP sorainak tömörítéséért. 
A SzKP harca a munkásosztály és parasztság szövetsé-

gének létrehozásáért és megerősítéséért. 
A SzKP harca a burzsoá nacionalizmus ellen, a dolgozók-

nak a szovjet hazafiság és proletár internacionalizmus szelle-
mében való neveléséért. 

A SzKP stratégiája és taktikája. 
A SzKP - a szovjet társadalom irányító és vezető ereje 

a kommunizmus felépítéséért folyó harcban. 
A SzKP eszmei-nevelő tevékenysége. 
A kommunista pártok megalakulása és fejlődése a nyuga-

ti országokban. 
A kommunista pártok megalakulása és fejlődése a Kelet 

országaiban. 
A Kommunista Internacionálé és helye a történelemben. 
A kommunista mozgalom Európában és az USA-ban a máso-

dik világháború után. 
A kommunista és munkáspártok - a népi demokratikus or-

szágok dolgozóinak élcsapatai. 
VII. 

Az orosz kultura világjelentősége a 19«században és a 
20.század elején. 

Oroszország egyes népeinek kulturája és az orosz kultú-
rának e népek kulturáire gyakorolt befolyása. 

A szláv népek nemzeti kultúrájának kialakulása és fej-
lődése. 

A forradalmi demokratikus és liberális tábor harca 
Oroszország társadalmi mozgalmaiban. 

Az oroszországi népek forradalmi-demokratikus mozgalma-
inak kialakulása. Hogyan hatottak rájuk az orosz társadalmi 
eszmék. 

Hogyan zúzták szét az orosz marxisták, Lenin a narod -
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nyikoknak a „hősökről" és a „tömegről" vallott szubjektív-ide-
alista elméleteit. 

A „két kultura" problémája a burzsoá nemzetek kultúrá-
jában. 

A burzsoá kultura válsága az imperializmus idősaakábaj 
A kulturforradalom a Szovjetunióban. 
A szovjet népek tartalmában szocialista, formájában 

nemzeti kultúrájának fejlődése. 
A szovjet tudomány fejlődése és szerepe a Szovjetunió 

szocialista épxtésében. 
A jobboldali szocialisták ideológiájának proletárelle-

nes lényege. 
Az amerikai imperializmus reakciós „világuralmi" esz-

méinek leleplezése. 
A Vatikán és ô katolikus pártok reakciós szerepe a 

kapitalista országok legújabbkori történetében. 
A pánturkizmus és pániszlamizmus népellenes, reakciós 

lényege. 
A kulturforradalom a népi demokratikus országokban. 

VIII. 
A történeti folyamat periodizálásának problémája. 
A fő irányzatok az orosz burzsoá történettudományban. 
A burzsoá történetírás válsága az imperializmus kor-

szakában. 
A mensevik-eszer történeti koncepció tudománytalan 

és népellenes lényege. - -
A burzsoá-nacionalieta történettudományi irányok kri-

tikája. 
A marxizmue vulgarizálása M.N.Pokrovszkij műveiben. 
A szovjet népek történetének meghamisítása a külföldi 

reakciós történészek munkáiban. 
A szovjet történetírás fejlődése. 
A történettudomány fejlődése a népi demokratikus or-

szágokban. 
Haladó irányzatok a burzsoá országok történettudomá-

nyában. 
A történettudományi kutatás módszerei /tudományos for-

ráskritika, tudományos hipotézis, elemzés és általánosítás, 
a tipikus problémája a történeti kutatásban, stb./. 



-238-

A "Csehszlovákia története" c. tankönyv prospektje. 
/Ismerteti: G.E. Szancsuk/ . 

/Voproszi Isztorii, 1954. 1. szám/ 
r.o. CaHqyK: 0 npocneKTe y^eÓHMica "HoTopwH ^exccjiOBaKMH" 

1955 novemberében a Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
ja Szlavisztikai Intézetének Történettudományi Osztályán meg-
vitatták a '"Csehszlovákia története" c. főiskolai tankönyv 
1. kötetének prospektjét./l/ amelyet egy csehszlovák törté-
nészekből álló munkaközösség készített el. A prospekt rövi-
den összefoglalja a cseh és szlovák föld történetét a legré-
gibb időktől a kapitalizmus kifejlődésének kezdetéig /1848-
ig/» 9 fejezetből állf/(Jsszterjedelme több mint 9 nyomtatott oldal/, s magában foglalja Csehország és Szlovákia történe-
tét, A prospektet a cseh és szlovák történészek közös mun-
kával állították össze. Résztvettek e munkában: I. Macek, 
J. Böhm, A. Klima, F . Graus és más vezető történészek /ösz-
szesen 19-en/. 

A prospekt nagy érdeklődést váltott ki a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Szlavisztikai Intézetének munkatársai 
között, A prospekt megvitatásában 14-en vettek részt; a 
Szlavisztikai Intézet munkatársain kiviil feIszólaitak: A.I, 
Ozolin, a történettudomány kandidátusa /szaratovi egyetem/, 
L.P, Laptyev, a történettudomány kandidátusa /Moszkva-terü-
leti Pedagógiai Főiskola/, J.F. Ivanov disszertáns-aspiráns 
/Moszkvai "Lenin" Állami Pedagógiai Főiskola/, A.M. Harkov, 
/Gorkij Könyvtár/, N.M. Pasajeva /Történettudományi Könyv-
tár, Moszkva/ és mások. 

A "Csehszlovákia története" tankönyv prpspektjének 
kétségtelen érdemei vannak és nagy tudományos és politikai 
jelentőséggel bir. Ez az első kísérlet arra, hogy a marxiz-
mus-leninizmus alapján revideálja a történettudomány által 
már előbb összegyűjtött nagy tényanyagot és általánosítsa 
azokat a komoly tudományos eredményeket, amelyeket a cseh . 
és a szlovák régészek és történészek az utóbbi években foly-
tatott kutatásaik során / a 19. század derekáig terjedő idő-
szakra/ Csehország és Szlovákia történetére vonatkozólag el-
értek. 

These k prvnímu dilu ucebnice £eskos1ovenskyeh d&jin 
/Òsi. déjiny do r. 1848./ Historicky Ústav Ceskoslovenské 
Akadémie véd. DruJaá redakee. Praha, fi jen. 1953V 
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A prospekt politikailag élesen foglal állást és 
vitázó hangnemben bírálja a cseh és szlovák reakciós bur-
zsoá történettudományt. Leleplezi, hogy hogyan hamisítot-
ták meg a reakciós kozmopolita történészek /Pakaí, Chalou-
peck^-, stb./ Csehszlovákia történetét. A prospekt minden 
fejezetéhez elöljáróban histográfiai bevezetőt irtak, A 
történeti folyamat vázolásánál a szerzők a cseh föld tár-
sadalmi-gazdasági fejlődéséből igyekeznek kiindulni«, Nagy 
figyelmet fordítanak a feudális társadalom közvetlen ter-
melőinek történetére, a népi tömegek szerepére, az osztály-
harcra - mint a társadalom történetében a mozgatóerőt kép-
viselő tényezőre, 

A szovjet történészek most először kfptak teljes 
áttekintést a cseh és szlovák történészeknek a csehszlová-
kiai feudalizmus egész fejlődési szakaszáról vallott fel-
fogásáról. A felszólalók megelégedéssel állapították meg, 
hogy a prospektben teljes megvilágítást nyert Szlovákia 
története /némi hézagokkal: Pl. a zárófejezetben: /" A feu-
dális viszonyok bomlása. Nemzeti megújhodás, 1781-1830."/ 
nem világították meg kellőleg Szlovákia történetét/. Meg 
kell említenünk, hogy az előzőleg megjelent munkáknak az 
volt a fő fogyatékosságuk, hogy nem világították meg elég-
gé a szlovák történelmet, elszakították Csehország történe-
tétől. A csehszlovák történészek prospektje Sfelovakia tör-
ténetét Csehszlovákia történetének szerves részeként tár-
gyalja. A cseh történészek számos fejezetben, különösen a 
korai feudalizmus történetéről szóló fejezetben, részletes 
ismertetést adtak Szlovákia társadalmi-gazdasági történeté-
ről és számos problémát még alaposabbon és következeteseb-
ben világítottak meg, mint a Csehország történetét a megfe-
lelő fejezetekben /különösen vonatkozik ez a korai és fej-
lett feudalizmus korszakára/, 

A népi tömegek történetével kapcsolatban számos 
esetben jól mutatták be az antifeudális harc különböző for-
máit, a cseh népnek a német agresszió elleni harcát, a szlo-
vák népnek a magyar feudális urak többévszázados igája el-
leni harca.t, a cseh és szlovák népnek az osztrák iga és a 
török veszedelem elleni harcát, A szerzők arra törekedtek, 
hogy marxista, tudományos alapon átértékeljék a cseh és 
szlovák történet legkiemelkedőbb időszakait és eseményeit. 
Például különös figyelget érdemel hogy miként értékelték 
ki a következő eseményeket: a csehországi parasztháború, 
az 1618-1620. évi felkelés és a fehérhegyi vereség, hogyan 
értékelték át a szlovák történet fő problémáit a kapitalista 
viszonyok keletkezésének problémáit, hogyan világították 
meg a nemzeti mozgalomnak a cseh és szlovák földön a 18,szá-
zad végén és a 19. század első felében kibontakozott fel-
lendülését, /"Cseh és szlovák megújhodás"./ 
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A cseh és szlovák nép történeti jelentőségű szemé-
lyeinek - mint Husz János, Zselivsky, I. Rákóczi, Csák Máté, 
brandysi Jiskra János és sok más - értékelésében a szerzők 
a marxista-lenini tudománynál: a személyiség szerepéről val-
lott egyedül helyes felfogásából indulnak ki és megbírálják 
a burzsoá tudósoknak e személyek tevékenységéről vallott el-
ferdített felfogásátc 

Lényegében helyesen világítják meg a cseh és szlovák 
kultura történetét, A minden osztálytársadalomban levő két 
kultura /a népi tömegek és az uralkodó osztályok kulturája/ 
lenini tételéből és a marxista klasszikusoknak a kultura osz-
tályjellegéről adott utmut tásaiból kiindulva jól rendszerez-
ték és alapjában helyesen világították meg az összegyűjtött 
nagy tényanyagot » 

A prcspekt alapján figyelemmel kisérhetjük a cseh 
és szlovák kultura fejlődésének fő szakaszait és aZt,hogy 
hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek á szakaszok* A szerzők 
következetesen harcolnak az ellen a megrögződött kozmopolita 
burzsoá elmélet ellen, hogy Csehország és Szlovákia a kultu-
ra területén mindent idegenből kölcsönzött és nem volt önál-
ló. A szerzők igen nagy figyelmet fordítanak a népi tömegek 
kulturájára, megmutatják a rendkívül gazdag, évezredes cseh 
és szlovák kultura mély gyökereit, melynek ősi voltára, sokré-
tűségére és magas színvonalára méltán büszkék Csehszlovákia 
népei. Jól mutatják be a cseh és szlovák kultura nemzeti sa-
játosságait és egyben rámutatnak a feudális társadalom kul-
túrájának osztálylényegére, A kulturáról szóló fejezetek ál-
talános vonalvezetésének kifejtésére vonatkozólag a felszó-
lalóknak nem volt semmi ellenvetése« 

A felszólalók minden' szempontból vizsgálat tárgyává 
tették a prospektet. A megvitatás során a Szlavisztikai In-
tézet munkatársai közölték azokat a következtetéseket, amelye-
ket az intézetük által készített "Csehszlovákia története" ce könyv irása során levontak. Számos elvi jelentőségű és rész-
letkérdésekre vonatkozó megjegyzést tettek a prospektben meg-
világított számos problémára vonatkozólag» 

Különösen részletesen foglalkoztak azokkal a prob-
lémákkal, ami lyek a csehszlovák történészek prcspekt jébc-n 
vitásak, kétségesek, illetve néha helytelenül vannak megvi-
lágítva. Ilyen problémák: a feudalizmus keletkezése a csehek-
nél, a cseh földön a 14, században és a 15« század elején vég-
bemenő társadalmi-gazdasági fejlődés értékelése,, a. csehorszá-
gi 15. századi parasztháború értékelése stb3 A felszólalók felvetettek sok olyan problémát, amely véleményük szerint el-
sőrendű jelentőségű a cseh Ls szlovák feudalizmus története 
szempontjából és amely nem nyert kellő megvilágítást a cseh-
szlovák történészek prospektjében, Megállapították, hogy a 
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prospekt nen foglalkozott eléggé a termelőerők fejlődésének 
elenzésévei az egyes időszakokra vonatkozóan, nen vetették 
fel helyesen a soknemzetiségű állán kialakulásának problé-
máját és nem mindig helyesen fejtik ki az osztályharc kér-
déseit, nem tárgyalják megfélelően a németek településeit 
a cseh földön stb. 

A "Csehország története" tankönyv prospektjének 
vitája megerősítette a szovjet és csehszlovák történészek 
tudományos kapcsolatait. Mint a tapasztalat mutatja, az 
ilyen viták elősegítik a történettudomány fejlődését. 
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BOCSAROV N.î ' 
"BULGÁRIA TÖRTÉNETE" ELSŐ KÖTETÉNEK MIÍETJE. 
/Vita a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 

Szlavisztikai Intézetében/. 
/Voproszi I-sztorii. 1954. 1. szám/. 

H~BotiapoB: Ma KÖT nepBorő TOMS "HcTopwt 
BojirapHK". 

A bolgár történészek előtt az a feladat áll, hogy 
megírják Bulgária marxista történetét. Helyes értékelést 
kel adniuk a bolgár történetnek a burzsoá történészek által 
elferdített különböző eseményeiről, és helyesen kell megvilá-
gítaniuk a boldgár népnek a társadalmi és nemzeti felszabadu-
lásáért vivott harcát. 

Nagy lépést jelent ezen a téren, hogy a bolgár tör-
ténészek az utóbbi években szorgalmas munkával megalkották 
"Bulgária története " első köt et én de maketjét. A köryv első 
kötetének maketja felöleli a legrégibb időktől a tőkés vi-
szonyok kialakulásának kezdetéig terjedő időszakot. A könyv-
ire girásában a legkiemelkedőbb bolgár történészek vettek 
részt, igy Dimotrov Sznegarov, Mitev, Danov, Burmov és Gan-
dev. A kötetet komoly tudósok szerkesztették: Koszev, 
Dimitrov, Angelov, Natan és Hrisztov. 

Az első kötet maketje a bolgár történelemről szóló 
sok más könyvtől eltérően, széleskörűen kifejti Bulgária tár-
sadalmi-gazdasági fejlődésének történetét. Ez a könyv az el-
ső, amely megvilágítja a bulgáriai feudalizmus kérdését, mely-
neky létét a burzsoá történetírás tagadta; valamint kidolgoz-
za a kapitalista viszonyok kialakulásának kezdeti időszakát. 
A kötet első része az ősközösségi és a rabszolgatartó renddel 
foglalkozik Bulgária területén; a második rész a korai feuda-
lizmussal;^ harmadik rész a fellett feudalizmussal; a negye-
dik a bolgár népnek a török uralom alatti helyzetével; az 
ötödik a. bolgár megújhodás korszakával. 

1953 végé n a "Bulgária története" első kötetének 
maketjét megvitatták a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Szlavisztikai Intézetében. A vitán résztvevő elvtársak' egyhan-
gúlag megállapították., hogy a -Bulgária története" kétségte-
len sikert jelent a bolgár történetírás terén. Ez a makct'az 
első kísérlet arra, hogy Bulgária történetét marxista szem-
szögből áttekintse. A vitán felszólaló kartársak megállapítot-
ták a maket érdemeit, és egyben arra törekedtek, hogy segít-
séget nyújtsanak a bolgár történészeknek a még ne gl évő fogya-
tékosságok kiküszöböléséhez. 
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N. A. Borovszkaja, a moszkvai Allami -Egyetem 
Könyvtárának tudományos munkatársa kiemelte, hogy a mákotben 
à rabszolgatartó termelési módról szóló fejezet jól van ki-
dolgozva, de ugyanakkor megállapította, ho©'- a bolgár alfe m 
kialakulásáról, és a. proto polgároknak az .állam kialakulásá-
ban elfoglalt hol.ié rqi, .slz-erépáról és jelerrt őségéről-Vzróló 
kérdés véleménye szeript-, nem teljeson helyesOn.:.!vair mpgô-ld-: vau'-if. A. Boiovszkajá meg jegyezte, hogy a szláv törzseknek 
Mfcélába&lii Map e d pniábaj?. r .kialakult, : tart 6 s.r-.;s követségét íénye-1 gében álla raalakulátnaïfs lehet'.. tekinteni, már. a VIs'zV'.elè 1én, 
és heá a-VI. sz.. más cd i-k - f e -lé "ben, ' mint ezt r a-könyv' szemzői 
ánitj^k. I f : • $ • w f -
oEr ..! . + p Xp . • % J Pa Ï "/-. 
.•- ; ;; Ji'v. Broqlcj^ a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Történe 1tudonányi Oszt.ályánák,s"zaktitkára,felsőroIta "'.an-
nak . f o j e z et:nek 4a hibáit,, . amely az úgynevezett má-sffdik~'oér-
iS-ág társadal mi-gazdasági yiszon^iyalr ; foglalkozik^ " 
Bromle.j.nek az a- véleménye, b-ógy "a. könyv szorzói bcIydöiPn'' .Iel-
le me z t ék- a feudális tulajdont;., de. "meg. kellett volna je győz-
ni ók, hogy a f e"udália tuiaj dpi,. nieg^olenése armásodik bolgár 
cárság ide jén nem volt uj jelenség, hiszen av fc-udális tulaj-
don Bulgáriában már. a. bizánci, .u.raiop" ide-jen. is megvolt.• 

l' ÎTÏ-i 
J.V. Bromlb'j nem értett egyet a parasztok helyzeté-

nek jellemzésével és a feudális kizsákmányolás:egyes "formái-
nak értékelésével, ahogyan azt a maket nyújtja. 

I. Sz. .Doszt jan, a t ört ánettudománjo k kandidátusa, 
a Szalvisztikai Intézet tudomány s munkatársa., fols zólalásá-
ban a XV-XVIII. századdal foglalkozott. Mcgállipitotta, hogy 
a maket nem egészen sikerülten világltja meg a földbirtoklás 
formáinak és rends® reinek kérdését. A maket kevés figyelmet-
szentel az ipar és a le reskedelem fejlődésének, a városok nö-
vekedésének. Ne m fe jti k": azt, hogy milyèn veszes következ-
ményekkel ̂  járt ra. török hóditás a bolgár városok fejlődése 
szempontjából. Nem mutatja be a felölelt három és fél'évszá-
zad alatt végbemenő gazdaáági fejlődést, holott éppen ebben 
az időben a város ok, .az ipar és a kerosk'edclon nagy lépést 
haladtak előre. Nom vil% it ja meg azt fe. kérdést, hogy tüílyen 
szerepet játszottak á görögök a városok gazdasági fc jlpdésé-
bén,pedig .enélk',l-.'hcm/vil.ágos. az a harc,; amelyet'a, me gújho-dás időszakában a. bolgár burzsoázia a görögök gazdasági'és po-
litikái befolyása ellen vivőt t. ..;„ 

I.. Sz." Doszt jan véleménye szerint a/maket ben' nem 
kellett volna.,egy külön alfejezetét szentelni a török f.euda- . 
1 izmus sajátságain-k. Nem a. török feudalizmus általáno's saját-
ságait kellet t válna t is zt ázni.-, hane m kònkrét bul$ riai f o r-
rháit, számításba véve azt, hogy. ,a feudális viszonyok a 
XV-XVIII. sz. f^lyamán-nem.vnítak egyformák. I. Sz. Dosztjan 
nem tart ja. helyesnek a maket szerzőinek azt a.megállapítását, 



h©gy Törökország központosított állam volt, és Törökországban 
nem volt feudális széttagoltság. 1 valóságban Törökország 
feud'lis-katonai állam volt, amelynek egységét a fegyverek 
ereiével tartották fenn. Amint Törökország katonai ereje 
gyengülni kezdett, hanyatlásnak indult a központi kormány 
uralma is. I. Sz. Dosztian megállapította, hogy a maket jól 
irja le a török iga ellen kitört népi felkeléseket. De hely-
telennek tartja azt az eljárást, hogy előbb ismertetik az 
összes felkeléseket5 és azután egyszerre vonják le a követ-
keztetéseket az összes felkelésekből, ami által a felkelések 
közti különbség elmosódik. A török elnyomás e^len vivott ösz-
szes felkeléseket parasztfelkelésként iellemzik, holott a 
trnovoi és osiproveci felkelések e Isős orban ~r áros lak felkelé-
sei voltak. A XVI-XVII. században lezajlott városi felkelések 

/amelyek vezetői között bolgár feudális urak voltak/ azt a célt 
tűzték ki, hogy megdöntsék a török igát és újjáélesszék a 
bolgár feudális államot. 

A.Sz. Tvorit.yinova, a t örténettudSíÉyok kandidátusa, 
a Szovjetunió Tudományos Akadémia,ja. Orientalisztikai Intéze-
tének tudományos munkatársa megállapitotta, hogy a vita alatt 
lévd maket nem tárja fel a bulgáriai török uralom jellegét, 
hanem a török feudalizmust csupán a. török törvények alapján 
jellemzi. Helytelennek tartja azt a megállapítást, hog-"- a török 
hóditások elősegítették a földközösségi-nemzetiéi rend buká-
sát a törököknél. A helyzet inkább forditva áll fenn. A föld-

közösségi-nemzetsági rend bomlása és a feudálizálódó arisztok-
rácia megjelenése volt a török hóditások oka. A.Sz. Tveri-
tyinov.a megjegyezte., hogy a maket szerzői eltúlozzák a török . 
állam oent rali zác lójának fokát.' Rámutatott arra is, hogy a 
feudális viszonyok, a törököknél éppen a hódítások során fej-
lődtek ki"azoknak a társadalmi-gazdasági v iszonyoknak az alap-
ján, amelyeket' a törökök" a meghódított népektől vettek át. 

' ' I.Sz. Septunov, a Szlavisztikai Intézet tudományos 
titkára, a török uralom és a m.gujhodás korának a bolgár kul-
túrájával foglalkozott felszólalásában. Véleménye s® rint a 
mákot nem tarja fel a megújhodáskor! bulgár kultura fejlődé-
sének fő tendenciáját - a.kritikai realizmust Nem mutatja be, 
bog" mi volt az az uj, amivel Rakovszki, Botev és Karavélov 
a bolgár kp1tura, fejlődését elősegítették. Beszélni kellett 
volna a zenekultúra fejlődéséről is, hiszen ebben az időben 
alakulnak meg a népi kórusok, amelyeknek repertoárjában bolgár 
népdalokat találunk. Ki ke^le.ne bővíteni a tudománytörténetre 
vonatkozó fejezetet, mert ez tul rövid. ïïz a fejezet beszél a 
történettudományról, de semmit som sói az etnográfia, a folk-
lore és a természettudomány fejlődésiről. A szerzők kevés fi-
gyelmet szontéItek a damaszkinoknak, holo11 a®olő fetá&anysé 
fontos mérföldkő a b~lgár irodalmi nyelv és az Írásbeliség 
fejlődésében. 
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L,B. Vale v. a. történettudományok kandidátusa,^ a 
Szlavisztikai Intézet tudományos munkatársa a megújhodás 
korszakáról szóló fejezetekkel foglalkozott, amelyek áttekin-
tik a tőkés viszonyok kialakulásának kérdését. Megjegyezte, 
hogy egészben véve ezek a fejezetek jók, de nem világítanak 
meg olyan fontos.kérdéseket, mint á céhek felbomlása, a céhe-
ken belül uralkodó társadalmi differenciálódás, és felületesen 
szólnak a manufaktura fejlődéséről. L.B. Valev megállapítja, 
hogy a maket eltulòzza az 1834-es földreform eredményét. Rá-
mutat arra, hogy a maket jól világitja meg az áprilisi felke-
lést, de nem oldja meg azt a kérdést, hogy kik vitték a vezető-
szerepet ebben a felkelésben. Véleménye szerint a szerzők nem 
teljesen-helyesen jellemzik a szerb burzsoázia viszonyát Bul-
gáriához. 

Sz.A. Nyikityin'professzor, a Szlavisztikai Intézet 
osztályvezetője rámutatott arra, hogy a könyv szerkesztői előtt 
még nagy munka áll. Szembeszökő, hogy az egyes fejezetek szer-
zői milyen különböző álláspontot foglalnak el olyan fontos 
kérdésben, mint a parasztok helyzete. Véleménye szerint a 
szerzők túlságos nagy bizalommal viseltetnek a törvények iránt 
és túlozzák a reformok jelentőségét. 

M.A. Birman, a történettudományok kandidátusa, a 
Szlavisztikai Intézet tudományos munkatársa.'más elvtársakhoz 
hasonlóan pozitívan 'értékelte a mnketet. M.A. Birman a megújho-
dás időszakáról szóié rész fogyatékosságairól szólva kiemelte, 
hogy a szerzők tul nagy figyelmet szentelnek e-gyes történeti 
személyiségeknek, és nem eléggé•világitják meg a népi tömegek, 
különösen a parasztok szerepét. 

I.V. IC0zmenko, a történettudományok kandidátusa meg-állapította, hogy a "Bulgária történeté1'' makettének szerzői a 
nemzeti felszabadító mozgalom jellemzésénél nom eléggé pontosan 
határozzák meg az e mozgalomban uralkodó kát irányzat - ::az öre-
gek" és az"ifjak" irányzatának - szerepét. Véleménye szerint 
többet kellett volna szólni a bolgárok és az oroszok között 
az or-sz-török háborúban létrejött harci szövetségről. 

A -Bulgária története:: maket jének vitáján résztvevő 
történészek érdeklődéssel hallgatták a bolgár ffodarov elvtárs-
felszólalását, aki jelenleg a Szlavisztikai 'Int'zet aspiránsa; 
Todorov elvtárs beszámolt arról, hogyan jött létre ez k köryv. 

A maket megvitatása megmutatta, hogy a bolgár törté-
nészek helyes uton járnak, és. máris jelentős sikereket ..értek el 
Bulgária történetének marxista kidolgozásában. "' • 
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A "Lengyelország története" c, egyetemi tankönyv I.kötetének 
prospekt,je /1764. évig,/ 

/Kwartalnik Historyczny, 1953c 3# szán,/ 
/összeállította? Henryk Lowniánski/ 

BEVEZETÉS. 

A feudaliznus korával foglalkozó előző történeti 
szintézisek, elsősorban pedig az egyetemi kézikönyvek közé 
tartozó szintézisek értékelése. A tankönyv metodológiai alap-
vetése. A tankönyv periodizációjának alapjai, kronológiai és 
tárgyi rendszere. A lengyel történet térbeli keretei: etno-
gráfiai és áll arihat árok. 

« \ 

Első korszak. 

Az ősközösség korszaka,_ 

I. rész. 

Az ősközösség korszaka /az i.u. első évezred kÖze-
PéiS./ 

I. fejezett Források és irodalom. 

A marxizmus-leninizmus megállapításai az ősközösség 
korszakáról. 

Archeológiai és történeti irányzatok. 
Az ősközösség korával foglalkozó lengyel marxista 

archeológiai és történeti irpdalom kezdetei, 
Vitás kérdések: az ősközösség korának periodizációja, 

a szlávok etnogenezise, a luzsicei kultura, a gótok vándorlá-
sa, stb. 

Archeológiai és irott források: kisegítő források: a 
nyelvészeti, antropológiai, etnográfiai kutatások eredményei, 
II. fejezet: A legrégibb emberi társadalom Lengyelország te-

Pületén, 
Az állati társadalon és a régi paleolit. 

x/ Prospekt I tonu uniwersyteckiego podr^cznika Historii 
Polski do 1764 roku. 
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Az ember legrégibb nyomai Lengyelország területén; 
csiszolt kőkorszak. 
III, fejezet: Az .anyajogú nemzetség korszaka, a mezőgazda-

ság kezdetei /a késői paleolittól a bronzkor kezdetéig, 
kb. i.e. 1700-ig/. 

Vadászat és halászat: az állattenyésztés és a föld-
művelés kezdetei /kapás földművelés./ 

Az anyajogú nemzetség létrejötte. 
A késői paleolit és a bronzkor kezdete, 
A szalagos kerámia kulturája, 

IV, fejezet: A patriarchalis nemzetség /a bronz elterjedésé-
től a késői La Taine korszakig: a szlávok eredete/. 

Az állattenyésztés fejlődése, a bronz elterjedése. 
Az apajogú nemzetség kialakulása. 
Az égetéses mezőgazdaság kifejlődése; az első mező-

gazdasági eszközök. 
A luzsicei kultura; a tulajdonképpeni vaskor. 
A késői hallstadti korszak törzsi harcai; a luzsi-

cei kultura hanyatlása. 
V, fejezet: A társadalmi differenciálódás kezdetei. jft vené-
tek törzsszövetségei a lengyel területeken /i,e, II/I,sz,és 

i.u. I. évezred első f• le/. 

A La Taine korszak /középső és késői/; fordulat a 
termelő erők fejlődésében, a vas ismeretének elterjedése. 

A szlávok időszámításunk kezdetén és az első száza-
dokban /venétek és az antok szövetségei/. 

A társadalmi differenciálódás az u.n; római korszak-
ban a lengyel földek egyes részein, 

A szlávok szerepe a római rabszolgatartó császárság 
megdöntésében és a Középeurópában végbemenő etnikai változá-
sokban. 

A nemzetségi szervezet bomlásának folyamata. 
A territoriális egységek kialakulása. 

Az ősközösség korának irodalma. 
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Második_korsz ak^ 

AJi^udalizmus társadalom. 

II - rész. 

Az osztálytársadal 031 jv ialakulása és az első állam-
a lakul at ok a lengyel földeken _ ' , sz„-9e sz.-. közepe /. 

I . fejezet: Irodalom és források, 
> 

A marxizmus-leninizmus klasszikusainak megállapí-
tásai e feudális formáció'létrejöttéről* 

A korszak történetírásának áttekintése: Ad. Naru-
szewicz, J. Xelewel, A. Bielowski, T. Wojciechowski, K.Pot-
kanski, W. Ketrzyhski, 0. Balzer, St. Zakrzewski, K„Tymie-
niecki, J.Widajewicz, Z. Woieiecho St. Arnold, Fr. 
Niederle, H» Schmid, B, Grekov, V. Mavrogyin, V.Bibakov stb. 

A marxista lengyel historiográfia kezdetei. 
Vitás kérdések: a lechek szláv volta, az erődített 

helyek keletkezése, a törzsi területek szervezete, stb, 
...... Archeológiai és irott források /Bajor geográfus, • 
. nyugati évkönyvek/; nyelvészeti és etnográfiai segédforrások. 

I I . fejezet: A szántáso? földművelés fejlődésé:»-a társadalmi 
osztályok keletkezés^, 

A korszak általános jellemzése; a korszak helye a 
történeti folyamatbon, a korszak,határmegvonásának és megha-
tározásának alapjai. 

Földrajzi alapok, természeti kincsek /Szilézia/; 
települési és aemografikus viszonyok, 

A gabonatermelés és az állattenyésztés hozamának nö-
vekedése; külkereskedelem. 

Az ősközösség hanyatló formái; a primitiv rabszolga-
. - ság ukladja, a feudális uklad keletkezése, 

I I I . - fejezet: Az államszervezet a 6,sz.-tól a 9«sz. közepéig. 
Törzsi terület, opolék, megerősített helyek a 8.-9« 

században * '•.... 
A politikai hatalom: a fejedelem és a tanács; az elő-

kelőknek és a népnek a hatalomban való részvétele. 
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Külföldi kapcsolatok: Oroszországgal és a nyugati 
szlávokkal, a frankokkal, normannokkal és Bizánccal, 
IV. fejezet: A lengyel földek kulturá.ja a 6. sz.-tól a 9.sz. 

közepéig. 
Anyagi kultura. 
Vallás, szokások, nyelv. 

A korra Vonatkozó irodalom és forráskiadványok jegyzéke. 

III, rész. 

A lengyel állam kialakulása /a 9.sz.közepétől lOOO-ip;/. 

I. fejezet: Történetírás és források. 
A marxizmus-leninizmus klasszikusainak megállapitá-

sai a feudális állam lényegéről. 
A korszak történetírásának szemléje: J. Lelewel:K. 

Szajnocha, Fr. Piekosinski, T. Vojciechowski, K. PotkaAski, 
St. Zakrzewsk'i, F. Schmid, J. Widajewicz, Z, Vo jciechowski, 
Gr. Labuda, B. Grekov, 

A marxista lengyel történetírás kezdetei, 
A legfontosabb vitás kérdések: a normann kérdés, a 

morva és cseh terjeszkedés a lengyel földeken, a keresztény-
ség kezdetei, a lengyel földek ^gyesitési folyamata a Pias-
tok alatt, a császársághoz való viszony. 

Archeológiai és irott források /Widukind, Thietmar, 
a nyugati évkönyvek, Ibrahim ibn Jakub útleírása, Dagome 
Iude'x, szent Adalbert legendája, stb./ - • 
II. fe.jefcet: A korafeudálls társadalom és gazdasági alap.iai. 

A korszak általános jellemzése: a korszak helye a 
történeti folyamatban, a korszak határmegvonásának és megha-
tározásának alapjai. 

Terület, népesség és telepek. 
A parasztgazdaság mint a mezőgazdasági termelés alap-

ja} a föld megművelése /eszközök, könnyű faeke, nehéz eke,bo-
rona. termesztett növények, stb./ 

A nagybirtok az egyház és a főurak kezén. 
A termelés növelése és differenciálódása; a lengyel 

városok csirái a 10,században. 
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Külkes?eskedelem és kereskedelmi utak: a balti, az 
orosz és a nyugati ut; fizetési eszközök, az idegen pénz be-
özönlése és a saját pénzverés» 

Osztályok; az előkelők és a szabadok; a feudális füg-
gőségben élők, rabszolgák. 
III. fejezet: A nagykiterjedésű állam kiépítésére irányuló 

kisérletek a 9.században és a 10.század első felébem, 

Szilézia és a viszlánok. 
Morva terjeszkedés Dél-Lengyelországban. 
Központ a polán törzs területén; Mazovia becsatolása 

és kapcsolatok a szomszédokkal. 
IV. fejezet: Az államszervezet megerősödése a 10.század má-

sodik felében és a lengyel állam határainak kialakulása, 

I. Mieszko állama. 
A kereszténység felvétele a feudális állam belső 

szükségleteinek eredménye, 
Lengyel-çseh megbékélés I. Mieszko alatt és az Elba-

menti szláv okkal való kapcsolatok, 
Mieszko kapcsolatai a német császársággal: kisérle-

tek a befolyási övezetek elhatárolására és a megegyezésre, 
Pomeránia, Szilézia és Kis-Lengyelország becsatolá-

sa. 
A kievi Oroszországgal való kapcsolatok, a Vörös vá-

rosok kérdése. 
Az államszervezet, a hadsereg és az állam védelme. 

V. fejezet: A lengyel kultura a 9» és a 10. században. 

Anyagi kultura: hadművészet. 
Változások az előkelők gondolkozásmódjában a keresz-

ténység felvételével kapcsolatban. 
Világi ós egyházi építészet, 

ft korra vonatkozó irodalom és forráskiadványok jegyzéke. » 
IV. rész. 

A piasztok korafeudális monarchiája,1000-1138, 
I , fejezet: Történetírás és források. 



A marxizmus-leninizmus klasszikusainak megállapí-
tásai a korafeudális monarchiára vonatkozólag, 

A kor történetírásának szemléje: M. Bobrzynski,St, 
Smolka, I.A. Linnyicsenko, T. Vojciechowski, K. Potkaiiski, 
St, Kçtrzyriski, A. Presznyakov, St. Zakrzewski, T. ïyc, K, 
Tymieniecki, K. Maleczyiíski, St. Arnold sbb, 

A lengyel marxista történetírás kezdetei* 

A fontosabb vitás kérdések: a nagybirtok kifejlő-
dése, népi felkelések, szent Stanislaw kérdése, Zbigniew és 
Bcloslaw. 

írott források: Thietmar, nyugati évkönyvek, az 
orosz évkönyvek, Kosmas, Gallus, az első lengyel évkönyvek, 
legendák; oklevelek és okmányok. 

Anyagi források: archeológiai, ikonográfiái, stb, 
II. fejezet: A korszak általános jellemzése. 

A korszak helye a történeti folyamatban, a korszak 
határmegvonásának és meghatározásának alapjai » 

A feudális alap fejlődése, az ősközösségi és rabszol 
ga ukladok eltűnése. 

A korafeudális monarchia mint a feudalizmué szabá-
lyos fejlődésének kifejezése. 

Az államegység megerősítése az elszakadási törekvé-
sek ellen vivott harcban. 

A korafeudális monarchia jellemzése, 
III« fejezet: A feudális alap megerősödése és kiterjedése. 

Népi mozgalmak, a puszta területek benépesítése és 
a hadifoglyok letelepítése. 

Parasztgazdaság: technikai változások /a zab elter-
jedése/, a falusi termelés differenciálódása az állam és a 
feudális urak nyomása alatt, állami és földesúri terhek, 

A lakosság függőviszonyba való döntése a feudális 
urak által. 

A világi és egyházi nagybirtok növekedése, 
A városok és a falusi ipar; vásárok. 
Nemzetközi kereskedelem; a hazai pénz elterjedése. 

IV. fejezet: Lengyelország politikai aktivitása. Vitéz Boles-
law idején. 

A gnieznoi értekezlet, kísérlet a III. Ottó császár-
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ral való együttműködésre, 
Luzsice és Milsko elfoglalása: Csehország ideiglenes 

elfoglalása. 
Háború a császársággal luzsice és Milsko miatt: a 

budziszyríi béke 1018-ban. Fegyverszünet Szvjatopolk orosz 
fejedelemmel, a Vörös városok elfoglalása. 

Vitéz Boleslaw és II. Mieszko megkoronázása, a koro-
názás bel- és külpolitikai jelentősége. 
V. fejezet: Népi felkelések, 

II. Mieszko katonai sikerei és katonai erejének ha-
nyatlása, 

Besprim és Lengyelország ideiglenes felosztása. 
Az előkelők fellépése a központi hatalommal szemben 

és a korafeudális monarchia válsága; a feudális Mazovia kü-
lönválása, 

A népi felkelés kitörése és lefolyása, 
I. Bifetislav cseh fejedelem pusztító betörése és 

Szilézia elfoglalása, 
VI. fejezet: .A korafeudális állam helyreállítása. 

Kázmér visszatérése, szövetsége Oroszországgal,har-
cok Mazovia, Pomeránia és Szilézia visszaszerzéséért, 

Lengyelország nemzetközi tekintélyének helyreállí-
tása. 

Az állami és egyházi szervezet helyreállítása« 
Merész Boleslaw belpolitikája: megegyezés Oroszor-

szággal és a magyarokkal; harc a csehek ellen; harc a pomerá-
nok ellen« 

Lengyelország s a császárság és pápaság küzdelme; 
függetlenedés a császárságtól és megegyezés a pápasággal. 

Az 1076. évi koronázás az államegység megszilárdítá-
sára való törekvés kifejezése, 
VII. fejezet: A feudális széttagolódás jelentkezése a 11»szá-

zad második felében. 
Q 

A főurak újra harcba szállnak a központi hatalommal: 
a főurak lázadása és Merész Boleslaw elűzése. 

Wladyslaw Herman és Sieciech centralisztikus uralma. 
A főurak további harca a központi hatalom ellen s 

az ország felosztása a fejedelem fiai között. 
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Lengyelország meggyengülése nemzetközi tekintetben 
a 11. század végén. 
VIII» fejezet: A monarchia'helyreállítása. 

Boleslaw harca Zbigniew-vel az államegységért. 
Lengyelország függetlenségének megvédése V. Henrik 

ellen /1109/. 
Pomeránia meghódit-ása és Lengyelországhoz való csa-

tolása« 
Iengyelország nemzetközi helyzetének meggyengülése 

Ferdeszáju Boleslaw uralkodáaának végén a feudális szétta-
goltság elemeinek megerősödése következtében. 

Ferdeszájú Boleslaw II38. évi végrendelete, kísér-
let az elszakadási törekvésekkel való kiegyezésre, 
IX. fejezet: Ä korafeudális monarchia berendezkedése. 

Külharcok a szuverénitás biztosításáért. 
A fejedelmi hatalom és a központi szervek. 
Területi szervezet: Pomeránia sajátos szervezete. 
Az egyházszervezet a korafeudális monarchia szolgá-

latában . 
Az immunitás kezdetei a főurak és az egyház birto-

kain. 
X. fejezet: A lengyel kultura a 11. században és a 12.század 

első felében. 
Az anyagi kultura és a szláv elemek túlsúlya. 
A hadi tudomány, 
A kereszténység elterjedése. 
Szokások, nevelés, művelődés. 
Folklór, Írásbeliség* 
Épitészet és képzőművészetek. 
A korafeudális /monarchia politikai ideológiája: 

a lengyel nemzetiség elemei. 
A korra vonatkozó irodalom és forráskiadványok jegyzéke. 
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Hgjrmádik korszak. 

A feudalizmus kora: a telepitési mozgalom erősö-
dése és a földbéres gazdálkodás fejlődése. 

V< rész, 
A feudális széttagolódás létrejötte és megerő-

södése /1138-1250/. 

I. fejezet: Történetírás és források. 
A marxizmus-leninizmus klasszikusainak megállapí-

tásai a feudális széttagolódás törvényszerűségeiről. 
( A kor történetírásának szemléje: J. Lelewel, M. 

Bobrzynski, J. Szujski, T.Vojciechowski, St. Smolka, Wl.Ab-
raham, St. Zachorowski, M. Lodyiíski, Fr. Buják, R. Grodecki, 
K. Tymieniecki, V.T. Pasuto stb. 

A lengyel marxista történetírás kezdetei. 
A fontosabb vitás kérdések: A németjogú telepítés 

előtti belső telepítés kiterjedése; a dinasztikus-és társa-
dalmi tényezők szerepe a széttagolódás megerősödésében; a 
senioratus és principatus szerepe az államegység megszilár-
dításában; a német lovagrend behívása Lengyelországba, stb. 

Az évkönyv és krónikairodalom /a kislengyelországi, 
sziléziai és nagylengyelországi évkönyvek, Wincent mester 
krónikája; a henrykówi cisztercita apátság krónikája/; ok-
levelek. 

. Anyagi és archeológiai, numizmatikai, szfragiszti-
kai, ikonográfiái és kartográfiai források. 
II. fejezet: A korszak általános jellemzése. 

A korszak helye a történeti folyamatban; a korszak 
határmegvonásának alapjai és a korszak meghatározása, 

V 

A telepitési mozgalom megélénkülése s a technikai ha-
ladás a termelőerők általános fejlődésével kapcsolatban, 

A feudális széttagolódás a néptömegek szolgaságba 
való süllyedésének tényezője; a főurak túlsúlyának megerő-
södése, Az államegység elemeinek fennmaradása, a centrifu-
gális és centripetális tényezők küzdelme /a részfe jedelem-
ség mint "feudális félállam" - I.V. Sztálin/. 
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III. fejezet: A telepítési mozgalom és a földbéres gazdálko-
dás kezdetei. 

A telepítési mozgalom erősödése /hospites/ és ennek 
okai: a termelőerők fejlődése, a parasztok feudális kizsákmá-
nyolásának erősödése; a puszta,- elsősorban a határmenti te-
rületek művelés alá vonása. 

A népesség differenciálódása: gazdaságtipusok, föld-
del való ellátottság, a viselt terhek, a nem-szabad népesség 
eltűnése, a parasztok osztályharca. 

A flamand-vallon beköltözés, a németjogú telepítés 
kezdetei: az immunitás fejlődése. 

A nagybirtok szervezésének fejlődése. 
A nagybirtok növekedése, a puszták birtokbavétele, a 

szabadparasztok kisbirtokának eltűnése, fejedelmi adományo-
zások utján, 

A nagybirtokosok egyes rétegeinek kialakulása. 
A köznemesség /kisebb lovagok/ anyagi helyzetének 

megromlása, 
A termelés és a városi élet fellendülése a városok-

ban: piacok, a kereskedelem fejlődése. 
A részfejedelemségek külön gazdaságpolitikája: pénz 

és pénzíig7/letek. 
IV, fejezet: A feudális széttagoltság megerősödése és növe-

dése a 15. század fordulóján. 
A fiatalabb fejedelmek /juniorok/ győzelme II. Wla-

dislaw felett a főúri oppozíció támogatásával. 
A császárságnak és pápaságnak a lengyel belügyekbe 

való beavatkozása. 
II. Wladislaw fiainak szerződés alapján Sziléziába 

Való visszatérése, s Szilézia feudális széttagolódása. 
A brandenburgi Őrgrófság létrejötte a nyugati szlá-

vok földjén. 
Boleslaw Kedzierzawy és III. Mieszko uralkodása 

Krakkóban? a főurak Kázmért ültetik a krakkói tr&nra. 
A leczicai értekezlet, a szeniorátus mellőzése és 

a principiátus bevezetése Kázmér Sprawiedliwy /Igazságos/ csa 
Iádjában. 

Krakkó sikertelen megszerzési kísérlete III,Mieszko 
részéről; Nyugat-Pomoránia elvesztése. 
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Egyházszervezet: kolostorok és birtokaik. 
Az egyház függetlenné válik az államhatalomtól a 13. 

század fordulóján: Henryk Kietlicz. 
Igazságos Kázmér és Fehér Leszko orosz politikája; az 

első litván támadások a lengyel területek ellen. 
A kislengyelországi fejedelemség politikai primátusá-

nak megszűnése Fehér Leszko alatt; a gdahski fejedelemség 
felszabadulása. 
V. fejezet: A Henrykfiak sziléziai monarchiája és a fejedelrgi-

ségek közötti harc. 
Szilézia a 13. században a lengyel földek élére ke-

rült, ennek gazdasági és társadalmi alapja. 
Harc a krakkói trónért Fehér Leszko halála után; .to-

vábbi engedmények a főurak számára. 
A sziléziai Henrykfiak harca s többi lengyel fejede-

lemségek ellen a lengyel földek öűszefogásáért. 
VI. fejezet: A külveszély növekedése a 13. század első felé-

ben. 
Tatár támadás Orosz- és Lengyelország ellen /legnicai 

csata/, a sziléziai Henrykfiak monarchiájának bukása. 
A tatár támadások gazdasági következményei; a tatár 

nyomás csökkenése az orosz ellenállás következtében. 
Porosz törzsek a 13. század kezdetén, támadásaik Mazo-

via és Pomeránia ellen, 
A német lovagrend behívása Lengyelországba és Porosz-

ország meghódítása. 
A német lovagrend megszervezi a német feudális urak 

támadását a Balti tenger délkeleti partjai ellen; a lovag-
rend nemzetközi támasza /pápaság, császárság, német városok/. 

Lubusa környékének elvesztése, Lengyelország nyugati 
határának első megsértése /1249/. 
VII. fejezet: Lengyelország kulturája a feudális széttagolt-

ság korában. 
Anyagi kultura. 
Hadi tudomány. 
Az egyházi ideológia hatásának növekedése a társa-

dalmi tudatra. 
A hazai történetírás kezdetei; az Írásbeliség beveze-

tése a jogviszonyokba. 
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Haladás az építészetben és a képzőművészetek terén. 
A korra vonatkozó irodalom és forráskiadványok .jegyzéke« 

VI. rósz. 

A feudális széttagoltság felszámolása és Lengyel-
ország egyesítése. 
71250-1346/. 

I. fejezet: Történetírás és források. 

A marxizmus-leninizmus klasszikusainak megállapításai 
a részfejedelemségek egyesítésével kapcsolatban. 

A történetírás szemléje: J. Lelewel, K. Szajnocha, M. 
Bobrzyáski, J. Szujski, K. Potkaríski, St. Kutrzeba, J.Ptas-
nik, 0. Balzer, St. Ketrzynski, R. Grodecki, K. Tymieniec-
ki, Fr. Buják, Br. Wloaarski, St. Zajaczkowski, M. Friedberg, 
E. Dlugopolski stb. ' 

A lengyel marxista történetírás kezdetei. 
A fontosabb vitás problémák: a német elem Lengyelor-

szágba való behatolásának méretei, valamint jfilentősége a 
civilizáció és kultura szempontjából, a német jog szerepe a 
falu és a város szervezetének alakításában, az egyház szere-
pe Lengyelország egyesítésében, II. Przemysl királyságának 
partikuláris vagy univerzális jellege, 

írott források: évkönyvek /kislengyelországi, szilé-
ziai, nagylengyelországi, mazowiai és kujáviai/ és krónikák 
/sziléziai krónikák, Nagylengyel Krónika, Duisburgi Péter 
Krónikája, HaLics-Volhyniai Krónika/, oklevelek és okmányok 
/a lengyelek lovagrend-elleni perének aktái/. 

Anyagi, építészeti, archeológiai, ikonográfiái stb. 
források. 
II. fejezet: A kor általános jellemzése. 

A korszak helye a történeti folyamatban; a korszak-
határ megvonásának alapjai és a korszak meghatározása. 

Falvak telepítése és a városok növekedése a pénz-
gazdaság fejlődésének alapján. 

A rendi társadalom kialakulása. 
Az egyesítési tendenciák győzelme és ennek előfel-

tételei: az árugazdaság fejlődése, a külső veszély, a nép-
tömegek nyomása a belső rend megszilárdítása érdekében. 
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Az egyesitési ideológia kialakulása, a középnemesség-
re és a lengyel polgárságra volò támaszkodás, az egyesülés 
haladó jellege. 

A lengyel városi kultura kezdetei. 

III, fejezet; A földbéren nyugvó gazdálkodás és az áru- és 

pénzviszonyok fejlődése a telepitési akcióval kapcsolat-
ban . 

A falusi lakosság további növekedése. 
Technikai ujitások a német jognak a falvakba való be-

vezetésével kapcsolatban. 
Földdel való ellátás stb. s a parasztgazdaság terhei a 

német jogú falvakbah; a parasztok gazdasági helyzetének átme-
neti' meg javulása, jogi helyzetük megjavulása /személyes sza-
badság, dominium utile/. 

? A német jogú falvak szervezete /bíráskodás, igazgatás, 
"soltészek/. • 

A nagybirtok: a vagyonkulönbségek,növekedése a nemes-
ségen belül. 

Az áru- és pénzviszonyok megélénkülése. 
Yárosaűapitások és német jogra való átállításuk. 
A városi önkormányzat szervezete. 
Városi kézműipar, ennek technikája és szervezete, 
A bányászat fejlődése. 
A kereskedelem fejlődése és szervezete: kereskedelmi 

utak. 
A városi rend kialakulása: társadalmi és népiségi vál-

tozások a városokban. \ 
A részfejedelmek saját gazdasági rendszerének felszá-

molása és az uralkodók gazdaságpolitikája; a pénz és a pénz-
ügyigazgatás. 
IV. fejezet: A feudális széttagoltság válsága a 15.század má-

sodik felében. 
A feudális széttagoltság erősödése Sziléziában. 
A feudális széttagoltsá£í_ felszámolása Henryk Probus 

wroclawi fejedelemségében: harcai Tamás pür ök ellen. 

Kis-Lengyelország Boleslaw /Stydlivy uralkodása alatt; 
orosz kapcsolatai. 

A külső veszély erősödése /a második és harmadik tatár 
támadás, összeütKözése'k Csehországgal/ és az egyesítési ten-
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doncia megjelenése Fekete Leszko alatt. 
Mazowia gazdasági fejlődésének elmaradása; a litván 

támadások pusztító hatása; Mazowia szövetsége Haliccsal. 
A belső tagozódás erősödése Kujáviában és Mazowiában. 
Nagy-Lengyel ország gazdasági fejlődése a 15.század 

második felében. 
Az egyesítő tendenciák erősödése Nagy-Lengyelország-

ban a ÍJ. század második felében; a külveszély növekedése 
Brandenburg felől. 

A . gdanski tengerpart gazdasági és politikai egye-
sítése Nagy-Lengyelországgal. 

Nyugat-Pomeránia gazdasági fejlődiése. 
Német behatolás Nyugat-Pomerániába s a részfejedeleo-

Ség nemzetközi helyzetének romlása. 
V. fejezet; Lengyelország első egyesítési kisérletei a 14, 

század fordulóján. 
Sikertelen kísérletek a lengyel egység megteremtésé-

re Kis-Lengyelországban és Sziléziában; a városi patríciusok 
szerepe. • '. 

Nagy-Lengyelország, a lengyel nemzetállam egységesí-
tésének központja. 

II. Przemysl megkoronázása /1295/ és halála. 
Kísérlet Lengyelország egyesítésére cseh hegemónia 

alatt; II. Vencel megkoronázása /I3OO/. 
A cseh uralom vége Lengyelországban. 

VI. fejezet; A feudális széttagoltság felszámolása. Lengyel-
ország Lokietek Ulászló alatt. 

Kis-Lençyelorczàg: a lengyel nemzetállam egyesité- • 
sére irányuló második kísérlet központja. 

Lokietek a lengyel társadalom alapvető tömegeire tá-
maszkodva harcol az állam egyesítéséért.. 

Brandenburgi agresszió a gdanski Pomeránia ellen,s 
e részfejedelemség á.ruló módon történt megszerzése a lovag-
rend álta /I3O8/, 

A krakkói német patríciusok lázadása: a polgárság 
törekvése Lengyelországnak idegen uralom alá valÖ helyezésére. 

Nagy-Lengyelországnak Lokietek országához való csa-
tolása, Lengyelország nemzetközi jelentőségének növekedése, 

Lokietek Ulászló megkoronázása /1320/, a Lengyelor-
szág; nemzetállamként való egyesítésére irányuló elgondolás 
győzelme. 
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VII. fejezet: Az államé .-yse-g megszilárdulása és megvédése« 
Az állam egyesítésének további folyamata /Kujávia/. 
Harc a gdanski tengerpartért a lovagrend elleni per 

segítségével. 
Az első litván szövetség, Lokietek harcai Brandenburg 

és a "lovagrend ellen. 
Győzelmek és vereségek a lovagrend elleni harcban 

/a plowcei csata 1331-ben; Kujávia és Dobrzyrí megszerzése/, 
A feudális elszakadási tendenciák maradványai Lengyel-

országban /Szamotuli Vincent árulása, mazowiai szeparatizmus/, 
Szilézia elválása Iengyelországtól az álcázott né-

met feudális .agresszió következtében; a sziléziai fejedelmek 
árulása. 

III, Kázmér egyezkedő politikája a Sziléziáért és 
Pomerániáért folyó h,arcban. 

A Pomerániáról /az 134-3. évi .kalisi. béke/ és'Szilé-
ziáról /namyslowi 1348. évi béke/ való lemondás a lovagrend 
és a csehek közti szövetség nyomása alatt a keleti agresszió 
érdekében. 
VIII. fejezet: A lengyel királyság közigazgatási szervezete. 

A részfejedelemségek szervezetének öröksége s egy-
séges lengyel állammá való átalakulása /területi .felosztás, 
pénzügyigazgatás,a várnagyi szervezet, a starosta-intézmény, 
kancellária/. 

A rendek kialakulása. 
Tartományi és központi gyűlések. 
A királyi hatalom az .államban. 
Tartományi és városi jog. ' " 

IX. fejezet: Lengyelország kulturája az állam egyesülésének 
korában. 

Anyagi kultura. 
Hadi tudomány. 
A szellemi élet az egyház kezében, a kolduló rendek 

megalakulása. • 
Szokások, műveltség, iskolák. 
Egyházi irodalom, a lengyel történetírás fejlődése, 

s a népi tudat erősödése Lengyelországban, 
A lengyel jogtudomány /az első lengyel törvénykönyv 

az u.n. "ksiega elbl^ska"/. 



- 261 rr 

A román és gótikus kultura elemeinek megerősödése 
\z építészetben, a képzőművészetekben, az irodalomban. 

A zene* 
A korra vonatkozó irodalom és forráskiadványok .jegyzéke. 

A feudalizmus kora; a jobbágyság megerősödése, s a 
földbéren alapuló gazdaságról a majorsági robotgaz-

dálkodásra való áttérés. 

VII, rész. 

A feudális rendi monarchia /134-6-145 V » 
I. fejezet; Történetirás és források. 

A kor történetírásának szemléje: J. Lelewel, J. 
Szujski, K. Szajnocha, M. Bobrzyhski, St, Smolka, A, Prochas-
ka, A. Lewicki, St, Kutrzeba, J. Dabrowski, 0. Halecki, L, 
Kolankowski, H. Paskiewicz, Z. Kaczmarczyk, B.D. Grekov. 

A lengyel marxista történetírás kezdetei, 
A fontosabb vitás kérdések: a személyiség szerepe a 

történelemben /pl, III, Kázmér, Hedwig, Jagelló, Witold/,Len-
gyel-litván unió /nacionalista értelmezés/, a huszitizmus 
szerepe és Zbigniew Oleánicki politikája; a gazdasági-társa-
dalmi problémák kidolgozásának hiánya. 

Porrások: uj tipusu források, 
írott források: évkönyvek, Czarnkówi Jankó krónikája, 

Dlugosz Lengyelország története c. munkája, oklevelek és ok-
mányok, birtokjegyzékek /Dlugosz "Liber beneficiorum" cimü 
könyve, a lubusai püspökség birtokainak jegyzéke /gazdasági 
elszámolások, törvényhozási jellegű okmányok /Nagy Kázmér 
statutumai, királyi ediktumok és dekrétumok, tartományi pri-
vilégiumok stb,/; hivatali könyvek. 

Anyagi források, építészeti, ikonográfiái, stb, 
II. fejezet; • A korszak általános jellemzése. 

A korszak helye a történeti folyamatban; a korszak 
határmegvonásának alapjai és a korszak meghatározása, 

A telepités előrehaladása a határterületeken, s az 
áru- és pénzviszonyok további fejlődése /a helyi piac kiala-
kulása, a falu befolyása a tennelésre/. 
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A lengyel rendi monarchia /államforma/. 
A soknemzetiségű állam kialakulása. 
A városi kultura virágzása. 

III, fejezett A földbéren alapuló gazdálkodás virágzása, s 
hanyatlásának első jelei. 

Az állam területe és népessége. 
A déli, keleti és északi határterületek betelepíté-

sének előrehaladása / a mazóvok behatolása Poroszországba/. 
Eredmények a mezőgazdasági technika terén. 
A parasztgazdaság nagysága, terhei és a járadékfaj-

ták. 
A majorsági gazdálkodás /folwark/ kialakulása /föld-

foglalás, elkerítés, szabad emberek és a nérmunka kezdetei/, 
A paraszt jogi helyzete; a parasztság szabadságának 

korlátozására irányuló tendencia és a feudális függés meg-
erősödése, 

A paraszt harca a növekvő feudális kizsákmányolás 
ellen, a harc kiélesedése a 15» század második évtizedében. 

A soltészek rétegei, különböző társadalmi helyzetük 
és sorsuk a wari statutum szerint. 

A feudális nagybirtok méretei, termelése és erdő- ' -. 
gazdasága, 

A feudális osztály rétegeződése /főurak," közép- és. 
kisnemesek, papság/, . .. . -
IV. fejezett A városok,,- a kereskedelem virágzása és az ipari 

kapacitás? 1 • v;;v, 
V A ( ' 

A városok növekedése, -számuk szaporodása / a faluról 
a városba történő bevándorlás* többek között: a ..köznemesség p&uperizáíódása./ 

Eredmények az ipari technika térién /a vízimalom elter-
jedése/, a városi ipar-és a céhek-termelésének fejlődése. 

A bányászat fejlődése és szervezete, 
A bel- és külkereskedelem fejlődése /lengyel nyers-

anyagok és ipari gyártmányok, pl. posztó kivitele, s. külön-
féle gyártmányok behozatala, elénk kereskedelmi kapcsolatok 
Nürnberggel, Magyarországgal, Poroszországgal, Litvániával 
és Kaffáyal/, , 

Pénz- és hitelviszonyok. 
A városi lakosság rétegei /kereskedő patríciusok, föld birtokot szerzett patríciusok, az egyszerű városiak és a vá-

rosi szegényseg,/ 
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A városok autonómiájának kiszélesedése /városi tanács, 
a városi pénzügyigazgatás/# 

Osztályharc a városokban /németek, zsidók, örmények/. 
A falusiak bevándorlása a városokba, uj városok ala-

pítása. 
V. fejezet: III. Kázmér gazdaságpolitikája és központosítása.  

III. Kázmér monarchiájának területi és gazdasági 
alapjai. 

A pénz- és adórendszer egységesítése, a királyi javák 
visszavétele és a zsupák újjászervezése. 

Központosító törekvések /legisták/: III. Kázmér tör-
vényhozásának jelentősége az állam központosítása szempont-
jából. 

A kislengyelországi urakra való támaszkodás és a nagy-
lengyelországi oppositio letörése; a városi tanácsosok szere-
pe. 

III. Kázmér monarchiája nemzetközi jelentőségének nö-
vekedése /megegyezés Magyarországgal, a luxemburgok és wit-
telsbachok elleni politika, terjeszkedés Oroszország felé és 
a litván háborúk/. 

Nyugat-Pomeránia elfoglalására irányuló tervek. 

Anjou-uralom Lengyelországban: feudális anarchia Nagy-
Lengyelországbanj a magyarok irányító szerepe az Oroszország 
felé való további terjeszkedésben. 

A köznemesség privilégiumainak növekedése a kassai 
privilégium következtében: a főhivatalok centralizációja, 

A városok támogatásának politikája. 
A centripetális tendenciák megjelenése az interreg-

num alatt s Hedwig uralkodásának kezdete, 
VII, fejezet: Lengyel-litván unjo és a lovagrend elleni harc. 

1385-1422. 
A litván állam expanziójának erősödése Olgerd alatt, 

a litván állam válsága a lovagrend általi fenyegetés követ-
keztében. 

A Jagellóval kötött 1385. évi krewi egyezmény; a 
Lengyel rszágot fenyegető külső veszély, valamint a főurak és 
a polgárság osztályérdekeinek szerepe az unió létrehozásában« 

Az 1386. évi lengyel-litván unió létrejötte; Halics 
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elfoglalása /1?87/, 
Lengyelország és Litvánia együttműködése a lovag-

•rend elleni harcban 1387-1404 között. 
A lovagrend politikai aktivitása a 15. század-fordu-

lóján; Litvánia s a szláv országok fenyegetett helyzete /harc 
^a zsmudok földjéért/. 

A lengyel városok, köznemesség és főurak a lovagrend 
e lien. 

A nagy háború és a grünwaldi ütközet /jelentősége,a 
azok az okok, amelyek miatt-.a győzelmet nem használták ki/, a 
horodloi unio./ 

További harcok a lovagrend ellen, s a Melno-tó rielet-
ti béke 1422-ben. 

A lovagrend és Litvánia ügye a Konstanzi zsinaton 
/Pawel Wlodkowic/. , 

% 

VIII. fejezet: Belviszonyok 1585-1459 között. 
A köznemesi mozgalom kezdetei s az egyházi pénzügy-

letekkel való szembe szállás. 
A főurak szerepe Lengyelországban a Jagellok alatt, 

s küzdelem a trón örökléséért. 
A Jagellok monarchiájának központosító tendenciája. 
Mazowia hűbéri hódoltságának ügye. 

IX. fejezet: Lengyelország a huszita mozgalom korában. 
1422-1439 « 

Litvánia harca állami függetlenségéért /Witold meg-
koronázása és Szvidrigajlo felkelése/. ' 

Háború a lovagrend ellen /1431-1453/; a wilkomierzi 
csata s a bresti béke /1435/. 

A huszitizmus, Csehország és Lengyelország összefo-
gásának programmja a német feudális urak ellen. 

• A huszita mozgalom megerősödése az országban•és•hu- • 
szita harcok Sziléziában. 

Jagelló Kázmér támadása Csehország ellen, Kísérletek 
huszita felkelések kirobbantására Lengyelországban /grotniki 
csata és a Zbaszyn-ért folytatott harc/. ... ... 
X. fejezet: A főurak túlsúlya és ennek meggyengülése/1439-1454/, 

Ulászló magyar király és a mágnásuralom Lengyelor-
szágban; a várnai csata /1444/. 

- * " Jagelló Kázmér uralomrajutása Lengyelországban, 
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harc a' főúri oppositio, elsősorban az Olesnickiek ellen, 
A kőznenesi mozgalom és első győzelme a nieszawai 

t örvényekben. 
XI. fejezet; Lengyelország politikai berendezkedése/1546-1454/. 

Corona Regni Poloniae; a királyi hatalom jogköre és 
korlátozása a köznemesi privilégiumok által. 

Harc a püspökök kinevezési jogáért. 
A királyi tanács, a mágnások szervének létrejötte. 
A rendi képviselet kezdetei /a köznemesség és a váro-

sok részvétele: a városok politikai szerepének gyengülése/. 
A tartományi hivatalok és a strarosták tisztének át-

alakulása, országos és udvari hivatalok keletkezése; válto-
zások a birósági szervezetben. 

A királyi pénzügyi szervezet és az ország védelme. 
Halics megszervezése és a lengyel jog bevezetése, 

/1434/. 
XII. fejezet : Szilézia belső fejlődése. 

Az árutermelés erős fejlődése mind a falun, mind a 
városokban /a pénzjáradék és a bérmunkán alapuló majorsági 
gazdálkodás fejlődése/. 

Szilézia szoros gazdasági kapcsolatai a lengyel ál-
lammal, különösen a kereskedelem terén, 

A radikális társadalai ideológia erősödése Sziléziá-
ban /valdensek, népi prédikátorok, husziták, s a parasztok 
részvétele a huszita mozgalomban/. 

Szilézia szerepe a centralizációra törekvő Luxemburg 
monarchiában; az uralkodóosztályok támogatást keresnek 
Luxemburgoknál. 
XIII. fejezet: Pomer.ánia belső fejlődése. 

A lovagrendi állam gazdasági felvirágzása a 14. szá-
zad második felében és hanyatlása a 15. század első felében. 

A német lovagrend nagyhatalmi politikája. 
A lovagrendi állam válsága a 15, században és a ren-

diség kezdetei. 
Nyugat-Pomeránia feudális széttagoltsága a 14. és 15. 

században. 
A ponerániai dinasztiák nemzetközi kapcsolatai a 

szomszédos államokkal, kisérletek a lengyelekre való támasz-
kodásra a Brandenburg ellen folytatott harcban. 
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Szilézia, Pomeránia és a lovagrend uralma alatt ál-
ló Poroszország, valamint a többi lengyel földek belső fej-
lődésében mutatkozó Hasonlóságok, 
XIV. fejezet: A lengyel kultura a 14. és 15. században. 

Anyagi kultura és az életszínvonal emelkedése /pol-
gárok, életmód, luxus/. 

Hadi tudomány. 
Nevelés, iskolázás, a Kázmér által alapított egye-

tem és a Jagelló-egyetemen folytatott ideológiai harc, 
A lengyel jogi kultura fejlődése, 
A lengyel nyelv és a lengyel nyelvű irodalom fejlő-

dése. 
Latin Írásbeliség; a történetírás jellemzése:, poli-

tikai irodalom /pápaellenes iratok/. 
Gótikus épitószet, fa- és rézmetszés, festészet. '"'. 
Zene. 
Cseh és orosz hatások a lengyel kulturára, 

A korra vonatkozó irodalom és forráskiadványok jegyzéke, 

VIII. rész. ' -
A soknemzetiségű feudális köztársaság kialakulása 

14-54-1576. 
I. fejezet: Történetírás és források. 

A marxizmus-leninizmus klasszikusainak megállapításai 
Lengyelország 15-16, századi történetével kapcsolatban. 

A korszak történetírásának szemléje: M, Bobrzyiiski', Lu-
bowicz, A. Pawiáski, A. Jablonowski, W. Zakrzewski, A.Prochas-
ka, M. Ljubavszkij, Fr, Papée, L. Finkel, St. Kutrzeba, L.Ko-
lankowski, J, Stásnik, 0. Halecki, V.l. Picseta, J. Putkowski, 
St. Kot, R. Rybarski, Wl.Pocieçha, K.V. Bazilevics stb, 

» * • 

A lengyel marxista történetírás kezdetei. 
A. legfontosabb vitás kérdések: a majorságok kialakulá-

sa és a parasztok költözködése, a "nemesi demokrácia" jelle-
ge, az exekuciós • /a törvények végrehajtását követelő/ tábor 
értékelése, "a Jagelló eszme" a kül- és belpolitikában, a 
lengyel kultura occidentalizmusa, a lengyel reformáció értéke-
lése, stb. 

Források: számbeli növekedés, uj tipusok. 
írott források: krónikák /Dlugosz és folytatói/; a 
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diplomaták és utazók jelentései, naplók, megyegyűlési instruc-
tiók, országgyűlési naplók, politikai irodalom; a hivatalok 
és magánszemélyek levelezése, hivatali könyvek /köztük a len-
gyelországi és mazowiai metrika/, a bírósági könyvek, okmá-
nyok, törvények, adójegyzékek és elszámolások, lustrációk,ur-
báriumok stb. 

A kéziratos és levéltári források jellemzése. 
Anyagi források: archeológiai, építészeti, kartográ-

fiai, numizmatikai, ikonográfiái források. 
II. fejezet: A kor általános jellemzése. 

A korszak helye a történeti folyamatban; a korszak 
határ megvonásának alapjai és a korszak meghatározása. 

A majorsági robot^azdálkodás kialakulása az Elbe fo-
lyótól keletre fekvő orszagokban végbemenő belső változások 
következményeképpen. 

A kapitalista elemek a lengyel gazdaságban a nyugat-
európai kapitalista alap kialakulásával kapcsolatban;' a nagy 
földrajzi felfedezések jelentősége. 

A nemesi köztársaság szervezetének kialakulása, az 
exekuciós mozgalom. 

A soknemzetiségű ország kialakulása annak megvilágí-
tásával, hogy Nyugat-Európában központosított államok, Kelet-
Európában pedig soknemzetiségű államok alakulnak. 

Harc a feudális ideológia ellen: a renaissance és 
reformáció Európában és Lengyelországban, 

A lengyel renaissance sajátos vonásai, két szakasza; 
polgári és nemesi. 
III, fejezet: A majorsági robotgazdálkodás fejlődése. 

A telepítések fejlődése: a mazówiai telepítés expan-
ziója, vlach telepítés, telepítés a lengyel korona orosz vi-
dékein, a tatár támadások pusztító hatása, 

A mezőgazdasági technika tökéletesedése, 
A parasztgazdaság és átalakulása a vizsgált korszak-

ban; a parasztgazdaságok túlsúlya a nemesi felett. 
A lengyel falu szervezete. 
A földbéren alapuló gazdálkodás szerepe és a "puszták ' 

kérdése, 
A majorsági robotgazdálkodás fejlődésének elemei:áru-

és pénzgazdálkodás, a gabonakivitel növekedése, a feudális 
urak belső túlsúlyának alapjai. 

A függőviszony, elsősorban a parasztok függőviszonyá-
nak sulyosbodasa* 
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A köznemesség majorsápokat szervez a 15» század má-
sodik felében; a robot további növekedése a köznemesi falvak-
ban a 16. szádad fordulóján. 

A majorsági robotgazdálkodás kiterjedése; a majorsá-
gok méretei az egyházi és .-..irályi birtokokon«, 

A feudális urak jövedelme növelésének uj formái, Bona 
királynő /reformjai/» 

A nagybirtokok méretei és szervezete. 
A paraszt kiszorítása az árupiacról a majorsági robot-

gazdálkodás kifejlődésével pcsolatban. 
Az osztályharc erősödése, a paraszti ellenállás for-• 

mája;parasfctfelkelés Mucha vezetés* alatt. 
A falus: ipar /'fafeldolgozás, őrlés, pálinkafőzés, 

stb,/, 'a falusi kézműipar, 
IV. fejezet; A városok gazdaságának felvirágzása. 

A városok és gazdasági alapjuk: ipar, kézműipar, ke-
reskedelem, földmüvelés. 

Városi kézműipar; a céhmühelyek számának növekedése; 
a céhek szövetsége» -, 

Uj termelési ágak: papírgyártás és nyomdászat. Posztó-
készítés, a költségek szere-oe a posztógyártásban« 

Bányászat és kohászat; a termelés manufakturális for-
mái nem fejlődhetnek nagyobb méretben. 

Az utak és a. szállítás., 
A kiviteli kereskedelem fejlődése: A nyersanyagszál-

lító Lengyelországi 
Behozatali kerosked.lem /az ipari gyártmányok túlsú-

lya/ és ennek negativ hatása a hazai termelésre, valamint a 
lengyel városok k r_s-odelruére ; a-nemesség érdeklődése á kül-
kereskedelem iránt. 

Az átmenő-kereskedelem fejlődési szakaszai. 
A belkereskedelem fejlődése és szervezete; 
AZ áruilegái litási jog az egységes árupiac kialakulá-

sának akadálya o 
A lengyel városok'és kapitalista vállalatok fejlődési 

akadályainak megjalenése; a városok ipari termelésének csökke-
nése. 

A pénz és a aitel, 
! Az árak "forradalm s hatások a( lengyel városok éle-

tében a 16. század második felében«, 
Az iparban éf. kereskedelemben végbemenő változások 

hatása a polgárság fejlődésére, 
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A "polgárok" ós a városi szegénység; a patríciusok; 
városi osztályharc » 

A nemesség városellenes politikája. 
V « ' 

V.fejezet; Kísérletek az állam központosítására a 15 « század-
második felében és a 16, század kezdetén és sikertelen-
ségük. 

A főurak túlsúlyának megtörése Jagelló Kázmér ural-
kodása alatt a köznemesség támogatásával. 

Az állam szuverénitásának megvédése a pápaság beavat-
kozásával szemben, 

A lengyel országgyűlés létrejötte és a köznemesség 
szerepe a főurak ellen vivott harcban Jánsso Albert-uralko-
dása idején, 

A főurak próbálkozásai a túlsúly visszaszerzésére 
Alexander uralkodása alatt. 

Az általános nemesi felkelés bukása, pénzügyi és had-
ügyi reformok /1512-I513/. 

Az 1520, évi bidgosci országgyűlés /a conventus ius-
titiae létrehozása/, 
VI. fejezet: A népi terület kiterjesztése és az expanzió irá-

nya a Jagellok alatt /1454-1526/. 
A 13 éves háború genezise /1454-1466/; a pápaság és 

a császárság állásfoglalása«, 
A hadmüveletek és a diplomáciai háború négy szakasza; 

Chojuice, Swiecino, Malbork megváltása, a Gniew felmentésére 
irányuló lovagrendi akció veresége. 

Az 1466, évi toruni béke, a süvegesek háborúja, 
Jagelló Kázmár dinasztikus politikája és ennek gaz-

dasági és társadalmi alapjai- Jagelló Wladyslaw lengyel ki-
rály /I47I-/, harcok Mátyás magyar király ellen Sziléziának 
a lengyel korona számára való megszerzéséért »• 

Harc a magyar trónért; Jagelló Wladyslaw /Ulászló/ 
magyar király, 

A Jagelló dinasztia Kázmér halála után; Zsigmond ki-
rályfi Szilézia és Lausitz kormányzója, 

A Jage Ilo. államok blokkjának gyengesége az egyre nö-
vekedő sörök veszéllyel szemben. Kaffának /1475/, Killának 
és Bialgródnak /1484/ a törökök által való elfoglalása, len-
gyel kísérletek a Fekete-tengerhez való kijutásra; az 1497. 
évi bukovinai támadás. 
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A krimi kánság keletkezése és a tatár támadások az 
orosz föld. ellen, 

A litván nagyfejedelemség a centralizált orosz ál 
lam kialakulása ellen a 15» század második felében. 

A litván- orosz háborúk /1492-1522/, Litvániának 
Lengyelországhoz v a l ó közeledése: az u.n. vilnoi /14-99/ és 
mielnicai /I50I/ uniók. 

Lengyelország politikai bekerítése és az 1515-i bé 
esi kongresszuson a Habsburgok támogatása déli programmal. 

Utolsó háború a lovagrend ellen, s az 1525, évi po 
rósz hűségeskü, 

Mazóvia becsatolása. 
Mohács a magyar és a cseh örökség, valamint Szilé-

zia megszerzése a Habsburgok által. 
VII, feje-zet: Az exekuóiós moagalom és a soknemzetiségű köz 

társaság létrejötte /1520-1576/ 
Az exekuciós mozgalom erősödése I52O után, 
Bona királynő, kísérletek a királyi hatalom megerő 

sitésére a főurak segítségével. 
Zsigmond Ágost megválasztása és megkoronázása ap-

ja életében. 
Ä középnemesség oppositioja, az 1537. évi kakashá-

boru. 
Kísérletek a hadügy újjászervezésére I. Zsigmond 

élete végén, 
A középnemesség haladó programra ja, Sieniawski fel-

lépése, Mod»zewski politikai irói tevékenysége. 
Harc az egyházi javak elkobzásáért* és a negyed be-

vezetése. 
Belső reformok a litván nagyfejedelemségben. 
A köznemesség programmja az állam egységesítésére 

és a Litvániával való unióra; az orosz területek particula-
rizmusának felszámolása s a Litvániával való I569. évi lub-
lini unio. 

A soknemzetiségi nemesi respublica létrejötte. 
Az állam és a jog a nemesi'"politika eszköze, az el 

ső szabad választások. 
VIII.fejezet: A lengyel reformáció, mint a társadalmi harc 

ideológiája, 
A katolikus egyház Lengyelországban a 16.század el ső felében. 
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A mágnás király, 1. Zsigmond a reformáció, a paraszt-
háború, valamint a városi plebejus mozgalmak ellen. 

A köznemesség harca . papság ^llen a tizedért és a 
joghatóságért, a polgárság harca az olcsó egyházért. 

A parasztság ügye a reformációban. 
Az evangelikus többségű, 1550. évi országgyűlés,harc 

a népi zsinatért. 
A polgársághoz való viszony /1556/57. évi országgyű-

lés/. 
A haladó köznemesség győzelme a.fordulópontot jelentő 

1562-63. évi országgyűlésen; a köznemesség osztályönzése. 
Szakadás a reformáció táborában, áriánizmus. 
Az ellenreformáció 'kezdetei és annak társadalmi propa-

gandái . 
A varsói konfederáció és annak jelentősége. 

IX. fejezet; A dunai és feketetengeri kérdés; a kurlandi há-
ború /1526-1576/. 

A soknemzetiségű Habsburg -állam kialakulása a Duna 
mellett; a Habsburgok harca Zápolya János ellen, Lengyelor-
szág semlegessége«. 

A török veszély, kapcsolatok a román fejedelemségek-
kel; Obertyn /153V és a királyfiak támadásai. 

A tatár támadások elleni védekezés. 
Litvánia viszonya Oroszországhoz 1522 után, az 1534- • 

1537. évi háború; a határok megszilárdulása. 
A kurlandi állam szétesése és bekebelezése a Jagellok 

államába; az I56O. évi litván-orosz háború kitörése. 
Gazdasági és politikai erők játéka a Baltikumban;a 

hétéves északi háború 1563-1570; flottaépités és a sdanski 
ügy. 

A Habsburgokhoz való viszony, a magyar probléma, Valois 
megválasztása. 

A nemzetközi helyzet 1575-ben, Báthory megválasztása. 
X. fe;íez-jt; A r *mesi köztársaság szervezete. 

A királyi hatalom jogköre, a szenátus. 
A tartománygyülé sek; az országgyűlések története a 

Jagellok korszakában: országgyűlések 1569 után. 
Pacta conventa, a Henryk-féle cikkek. 
Központi hivatalok Lengyelországban és a litván nagy-
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fwjedelemségben. 
,Területi beosztás, helyi szervek, 
A hadügy. 
A pénzügyek szervezete. 
Igazságszolgáltatás : városi és vidéki bíróságok, ki-

rályi bíróságok. 
Az egyház szervezete, zsinatok. 

Ül. fejezet: Szilézia belső fejlődése. 
A falusi termelőerők fejlődése, "a munkaerő elvándor-

lása Lengyelországból. 
Ä kapitalista uklad csirái a bányászatban, kohászat-

ban és textiliparban; a fejlődés akadályai a 16. század má-
sodik felében, 

Szilézia kereskedelme, Lengyelország jelentősége » 
kereskedelem szempontjából, 

A falusi és városi osztályharc, -a germanizáció veszé-
lyének növekedése, 

Szilézia berendezkedése a 15.-16. században. 
A humanizmus és a reformáció Sziléziában, kapcsolatok 

a lengyel kulturával.' 
XII. fejezet: Pomeránia belső fejlődése, 

A porosz lakosság csökkenése a lovagrendi területeken 
és a mazur telepítések kezdetei. 

A lovagrendi területek gazdasági pangása a tizenhárom-
éves háború után és a lassú újjáéledés a' 16. században; a 
jobbágyok földhözkötése a majorságok kifejlődésével kapcsolat-
ban. 

A lovagrend szekularizációja és az 1525. évi sambiai 
felkelés. 

Az "Uj Határgrófság" brandenburgi uralom alá kerülé-
se, s a parasztság jobbággyáválásának kezdetei. 

A parasztság jobbággyáválása és a majorságok kezde-
tei- Nyűg at -Pome r áni áb an. 

A szczecini Pomeránia gazdasági kapcsolatainak meg-
élénkülése Lengyelországgal a 15. és 16. században. 

A feudális széttagoltság felszámolása Nyűgat-Pomeráni 
ában és a rendiség kezdetei. 

A reformáció győzelme és a társadalmi harcok Nyugat-
Pomerániában a 16.században. 

Párhuzamosság Szilézia, Pomeránia és Poroszország, 
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valamint a többi lengyel földek belső fejlődésében. 
XIII. fejezet: A lengyel renaissance kulturaja. 

Az anyagi kultura, a nemesség és a patríciusok élet-
színvonalának emelkedése. 

A lengyel újjászületés hadmüvésaete. 
Társadalmi élet, szórakozások, szokások. 
Nevelésügy; a plébániai oktatás a 15-16.században 
A krakkói akadémia./ fejlődése /nemzetközi jelentő-

sége/és hanyatlása; a lengjelek külföldi iskolázása. 
A matematika és Kopernikus müve. 
Természettudomány 5 orvostudomány, mezőgazdaságtudo- • 

mány-
A humanizmus fejlődése a lo-ngyel történetírásban. 
Harc a lengyel nyelvért, a lengyel polgári irodalom 

a 16. század elején. 
A nyugati renaissance elemei, - Callimachus, Celtes. 
A társadalmi és politikai gondolat az irodalomban, 

Ostroróg, Modrzewski. 
A nemesi irodalom? Rej, Kochanowski. 
A realista festészet a 16. század elejéig, a metszet-

készités - Wit Stwosz. 
Az építészet és a lengyel-román fametszós, Zsigmond 

kápolnája, a waweli. udvar, Michalowicz. 
Könyvnyomtatás és grafika. 
Zene, Szamotuli W elaw. 
Lengyel kulturális kapcsolatok Kelettel és Nyugattal. 
A lengyel zsidók kulturája. 

A korra, vonatkozó irodalom és forráskiadványok jegyzéke. 

Ötödik kor s zak̂ . 

A feudalizmus korszaka, a majorsági jrobot-
gszdá odás. 

IX. rész. 
A majorság i robotgazdá lkodást f o l y t a t ó nemesi k ö z t á r -

saság. 1576-1648. 
I.fejezet: Historiográfia és források. 

A marxizmus-leninizmus klasszikusainak megállapításai 
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ma jo rság i robo tgazdá lkodás t f o l y t a t ó l o n g y e l nemesi k ö z t á r s a -
s á g r ó l . 

A korszak t ö r t é n e t í r á s á n a k szemlé je : A. Naruszewicz, 
J . Le lowe l , J . S z u j s k i , M. Bobrzy i í sk i , S t . Tarnowsk i , W.Czer-
rnak, W. Zakrzewsk i , A. Pawinsk i , A. Rembowski, WL. Smolenski , 
J . Rutkowsk i . B. Grekov, M i l l e r , A. N o v o s z e l s z k i j s t b . 

A l e n g y e l m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s k e z d e t e i . 
A l eg fon tosabb v i t á s kérdések: a l e n g y e l nemesi köz-

t á r saság gazdasági hanyat lásának k e z d e t e i , e l l e n r e f o r m á c i ó , 
s t b . 

t Fo r rások : u j t i p u s u f o r r á s o k , az i r o t t f o r r á s o k t ú l -
s ú l y a . 

í r o t t f o r r á s o k : k r ó n i k á k és e m l é k i r a t o k , p o l i t i k a i 
i r oda lom, a ta r tománygyü lések és az országgyűlések jegyző-
k ö n y v e i , l e v e l e k , a h i v a t a l o k és b i róságok i r a t a i , t ö r vényho -
z á s i i r a t o k , u rbár iumok , össze i rások , gazdasági e lszámolások, 
s t b . 

A k é z i r a t o k és a l e v é l t á r i anyag j e l l emzése . 
Anyagi f o r r á s o k : é p í t é s z e t i , muzeá l i s , i k o n o g r á f i á i , 

s t b . 
I I . f e j e z e t : A korszak á l t a l á n o s j e l l e m z é s e . 

A korszak he lye a t ö r t é n e t i f o l yamatben ; a korszak ha -
tármegvonásának a l a p j a i és a korszak meghatározása. 

A ma jo rság i robotgazdá lkodás á l t a l á n o s s á v á l á s a és a 
paraszt tömegek he lyze tének t o v á b b i romlása. 

A f a l u s i és v á r o s i k a p i t a l i s t a elemek f e j l ő d é s é n e k 
akadá lya . 

Az u k r a j n a i l a t i f u n d i u m o k k i a l a k u l á s a . 
A f a l u s i és v á r o s i osz tá l yha rc k i é l e s e d é s e ; nemzet i 

f e l s z a b a d í t ó harcok Ukra jnában . 
A l e n g y e l ú j j á s z ü l e t é s harca a f e u d á l i s h a n y a t l á s s a l . 
Az e l l e n r e f o r m á c i ó győzelme, s a nemesi köz tá rsaság 

szövetsége a Habsburgok k a t o l i k u s t á b o r á v a l . 
Annak o k a i , hogy m i é r t nem j ö t t l é t r e az a b s z o l u t i z -

mus Lengyelországban. 

I I I , f e j e z e t : A f e u d á l i s k izsákmányolásnövekedése és az u k r a j -
n a i l a t i f u n d i u m o k megerősödése. 

T e r ü l e t , népesség és t e l e p ü l é s e k / a z " o l e d e r ' - t i p u s u 
t e l e p e k k e z d e t e i / , 

K í s é r l e t e k a gazdálkodás ú j j á s z e r v e z é s é r e Lengye lo r -
szágban, va lam in t S z i l é z i á b a n és Pomeróniábon, 



_ 275-

A falusi tormelőerők; a mezőgazdasági technika és 
stagnálása; a mezőgazdasági üzemek nemesség általi elhanyago-
lása /a föld mennyisége és nem a termelés minősége a döntő 
tényező/. 

A parasztgazdaság /telepítés, urbárium, mezőgazdasá-
gi eszközök/ és a parasztság pauperizációja. 

A falu és a -város közötti csere korlátozottsága a ma-
jorsági robotgazdálkodás és a parasztság pauperizációja követ-
keztében. 

A parasztgazdaságok csökkenése és a falusi differen-
ciálódás. 

Az állami és földesúri terhek /a robot általánossá vá-
lása/. 

PJlemi csapások és gazdasági következményei, 
A majorsági robotgazdálkodás további fejlődése} a ko-

ra-kapitalista majorság, városi majorság, majorságok a királyi 
földeken. 

A nagybirtokok szervezete és gazdasági kizsákmányoló 
tevékenysége; a mezőgazdasági termelés egyoldalúsága. 

A latifundiumok fejlődése a lublini unió következtében. 
A katolikus egyház a régi köztársaság területének leg-

nagyobb földbirtokosa; az egyházi birtokok az ellenreformáció 
egyik fő gazdasági tényezőjét jelentik. 

A nemesi középbirtok, s a mágnásoktól való függésének 
növekedése. 

A pauperizálódott kisnemesség a mágnások klienseit al-
kot j ai 

A paraszt kizsákmányolásának és elnyomásának fokozódá-
sa /a földesúri elnyomó szervezet, s a majorságok falusi poli-
tikája, a paraszt jogi kiszolgáltatottsága/. 

A falusi önkormányzatnak a birtokigazgatás alá való 
rendelése; a falusi bíráskodás, fellebbezési bíróság. 

A falusi osztályharc kiéleződése és a parasztfelkelé-
sek. 

A majorsági robotgazdálkodás hanyatlásának kezdetei. 
IV. fejezet: A városok fejlődésének akadályai, a pénzügyigaz-

gatás bomlásának kezdetei. 
A városi lakosság száma, a városi gazdaság szerkezete. 
A céhipar, s a városi és falusi kontáripar. 
A nemesség privilégiumai mint a városok gazdasági ere-

jének csökkentői és a kontáripar fejlődésének akadályai. 
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/ 
Az ipari termelőerők és a kapitalista termelés fej-

lődé sène k akadályai• 
v. Bányászat és kohászat: a kapitalista elemek e terme-

lési ágakban, a bányászat' és kohászat hanyatlása a 16,század 
második felében. 

A belkereskedelem és szervezete; az egységes belső 
piac megteremtésére irányuló tendenciák további akadályai a 
majorsági gazdálkodás következtében. 

Külkereskedelem: Lengyelország mint a nyugati ipar 
nyersanyagfelvevője s ugyanakkor gabona és más nyersanyagok 
szállítója. 

A kereskedelmi és uzsoratőke; a hitel. 
A kisebb városok hanyatlásának kezdetei és a jelen-

ség okai. 
A városi differenciálódás fejlődése: a patríciusok, 

az u.n. "polgárok", a városi szegénység. 
A városi osztályharc problémái: a polgárság állás-

foglalása a nemességgel szemben, harcok a polgárság soraiban. 
A pomerániai városok jellemző vonásai; ' *dansk gazda-

sági szerepe. 
Az állami pénzügyigazgatás bomlása. 
Pénzügyi reformok, a pénz elértéktelenedése. Gazda-

sági válság a 16. század második felétől az ári'orradalom kö- -
vetkcztében. 
V. fejezet: A főurak és az ellenreformáció győzelme.1575-1609. 

II. Miksa megválasztása a főurak által. Báthory 1576.' 
évi megválasztása a köznemesség által. A két választás az 
állami vezetésért folyó holső harc kifejezése a feudális tá-
boron belül. 

Báthory belpolitikája; a végrehajtó hatalom erősíté-
sére irányuló kísérletek és az igazságszolgáltatási reform 
/1578. évi törvényszékek/. 

Hadseregreform; zsoldos hadsereg. 
A Zborowskiak /a főurak korlátozására irányuló kísér-

let/. 
A főurak győzelme az 1587. évi kettős választásnál 

és ennek következményei; az 1589. évi választási reformkísér-
letek bukása /a pápaság paráncsára/. 

További harc a hatalomért az ural kódéosztály sorai-
ban és az I592. évi inkvizíciós országgyűlés, 

Zebrzydowski lehetetlenné teszi az országgyűlés ha-
tározatainak végrehajtását; a mágnásuralom kezdete. 

Az ellenreformáció győzelme és a jezsuiták szerepe« 
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Az ellenreformáció győzelmének jelentősége a major-
sági robotgazdálkodást folytató nemesi köztársaság megszi-
1ardala sa sz empont j áb ói. 
VI. fejezet: Külpolitika a határmenti főurak egyre erősödő 

befolyása alatt /1576-1600/. 
Vereség GdaAskban 1577-ben és 1585-ben, sikerek 1^77-

ben' Poroszországgal kapcsolatban. 
Báthory livoniai harcai /1579-1582/. 
Törökellenes tervek Báthory uralkodása idején; török 

veszély a 16. század végén. 
Lengyel-Habsburg konfliktus 1587-1589-ben a Lengyel-

országban folyó belső harcok következtében. 
A szláv országok együttműködésére irányuló tervek 

/Lengyelország és Csehország 1589-ben; tervek 1589-ben és 
1600-ban a cárnak a lengyel trónra való meghívására/. 

Lengyelország belépése a Habsburg táborba /titkos 
egyezmény a Habsburgokkal; a katolikus főurak, a pápai nun-
cius és a jezsuiták titkos egyezménybeli szerepe/«, 

A lengyel-svéd ellentétek 1594-1600. 
VII. fejezet: A mágnásuralom Ukrajnában és az ukrán nép nem-

zeti felszabadító harca 1648-ig. 
A határvidéki latifundiumok politikai jelentősége. 
A bresti unió mint a lengyel feudális urak osztályural-

mának s a nem-lengyel lakosság feletti uralmának negerősité- ' 
sére, valamint az ellenreformáció és a Vatikán befolyásának 
növelésére irányuló eszköz. 

Az ukrán társadalom osztályszerkezete: a kozákság. 
Az első kozák-parasztfelkelések Ukrajnában /1593-96/. 
A kozákok felhasználása a belharcokban. Az állam és 

a határőrvidéki főurak által a kozákság szerepe az uniós törek-
vések és a pravoszláv vallás közötti harcban; kozák támadások 
a Fekete-tengeren. 

Kozák-paraszt felkelések Ukrajnában a 13. század má-
sodik és harmadik évtizedében. 

Az ukrán parasztság elnyomása és a kozákok helyzeté-
nek megromlása, az 1648. évi ukrán népi felkelés. 
VIII.fejezet: A lengyel főurak hóditó politikája Keleten és 

a-lengyel érdekek elhanyagolása a Baltikumban és Nyuga-
ton /1600-1648/. 
A lengyel főurak és az egyház támogatja Ál-Dimitrijt. 
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Lengyelország beavatkozása Oroszországban, a deulinoi fegyverszünet /I6I9/. 
Sikertelen háború Svédországgal Livoniáért /1600-

1621/. 
Lengyelország csatlakozása .. az európai reakciós 

táborhoz; lengyel-osztrák fegyverszünet 1613-ban. 
A Svédország elleni háború r Visztula torkolatának 

és a gazdasági szuverénitásnak megszerzéséért /1626-1629/* 
A 17. századi lengyel-török háború megindulása /Ce-

cora 1620, Chocim 1621/. 
Közigazgatási és hadseregreformok III. Zsigmond és 

IV. Ulászló alatt. 
A balti politika IV. Ulászló alatt s a tengeri ter-

vekről való lemondás. 
Poroszország hübérviszonyának iassu lazulása-a 17. 

század első felében. 
Lengyelország és a harmincéves háború /helybelen po-

litika az 1618-1620. évi cseh felkeléssel szemben, Lengyel-
ország a Habsburgok táborában/; e háború gazdasági következ-
ményei . 

A szmolenszki háború /1632-163V. 
Közeledés Oroszországhoz és IV. Ulászló törökellenes 

tervei. 
IX. fejezet; Szilézia belső fejlődése. 

A majorsági robotgazdálkodás visszaállítása Sziléziá-
ban. 

A városok gazdasági fejlődésének megállása. 
A Lengyelországgal való kereskedelem növekedése és jellege. 
Az ellenreformáció és a harmincéves háború hatása 

Sziléziában. 
X. fejezet; Pomeránia belső fejlődése. 

A nagybirtok növekedése és a mazur kolonizáció előre-
haladása Poroszországban. 

A nagybirtokosok szembenállása a Hohenzollernekkel és 
hatalmuk megerősödése Poroszországban. 

Nyugat-Pomeránia gazdasági és politikai hanyatlása 
a 17.század fordulóján. 

Hasonló vonások Szilézia, Pomeránia, Poroszország, 
valamint a többi lengyel földek belső fejlődésében. 
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XI. fejezet; Lengyelország kulturája a 16,század végén és a 
17. század első felében. 

Anyagi kultura /élelmezés, ruházat, fegyverek, ház-
felszorolési tárgyak, építkezés, technikai fejlődés/. 

Haditudomány, 
Szokások, társasági élet. 
Két irányzat az iskolázásban: a haladó és reakciós 

/jezsuita/ iskolák. 
Az obskurantizmus kezdetei a tudományban, visszaté-

rés a skolasztikához. 
Vallási türelmetlenség és a babona növekedése, G ne-

mesi öntömjénezés első jelei. 
Népi és plebejus kultura /irodalomban, iskolában/. 
A haladás és a reakció harca az irodalomban /pol-

gári irodalom, unitárius irodalom,, udvari és nemesi irodalom; 
Jan Kochanowski kiemelkedő költésfsete/. 

Történetírás: a krónikás műfaj eltűnése, az életrajz-
irodalom kezdetei. 

A lengyel /késői/ renaissance művészete és zenéje; 
harc az ellenreformációs sallemű uj művészeti és zenei for-
mák ellen 1590-től 1650-ig. 

A szinház kezdetei: népi szinház, udvari és iskolai 
előadások, IV. Ulászló olasz operája. 
A korra vonatkozó irodalom és forráskiadványok jegyzéke. 

» 

X. rész. 
A feudális nemesi köztársaság válsága és a nemzeti 

újjászületés kezdete /1648-1764-/. 
I,fejezet: Történetírás és források. 

> 

A marxizmus-leninizmus klasszikusainak megállapítá-
sai a kor problémáiról. 

A kor történetírásának áttekintése: Naruszewicz is-
kolája, J. Lelevel, K. Jarochowski, J. Szujski, N. Bobrzynski 
W. Czermak, Wl. Smolenski, K. Szajnocha, L. Kubala, St, Za-
leçki, Wl, Konopczyhski, J. Feldman, K. Piwarski, stb. 

A lengyel marxista történetírás kezdetei. 
A legfontosabb vitás problémák: a belső krizis okai, 

a kapitalista elemek megjelenése. 
Források: uj tipusu források, a nyomtatott források 

ritkasága. 
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írott források; krónikák, emlékiratok és naplók,tar-
tom ánygyii lé si és országgyűlési beszámolók, hivatalos'és ma-
gánlevelezés, a hivatalok és bíróságok könyvei, törvényhozá-
si okmányok, elszámolások, összeirások, urbáriumok, stb, 

A kézirati és levéltári anyag jellemzése. 
Anyagi források: archeológiai, építészeti, kartográ-

fiai, ikonográfiái, stb. források. 
II. fejezet: A korszak általános jellemzése. 

A korszak helye a történeti folyamatban; a korszák-
határ megvonásának alapjai és a korszak meghatározása. 

Lengyelország gazdasági gyengülése, a majorsági ro-
botgazdálkodás következménye. 

Háborús vereségek s a nemesi köztársaság válságának 
elmélyülése; az osztály- és nemzeti ellentétek további éle-
sedése. 

A felépítmény problémái: a gazdasági hanyatlás követ-
kezménye a politikai gondolat és a kultura hanyatlása, 

Lengyelország nemzetközi tekintélyének megszűnésee 
A gazdasági élénkülés a nemzeti újjáéledés előfutára. 

III, fejezet: A termelőerő'- és termelőviszonyok válsága a 
mezőgazdaság területén. 

A népesség csökkenése és a kivándorlási mozgalom a 
17« század közepén lezajló pusztító háborúk eredménye; nép-
sűrűség. - ••'.;«,•' 

A földmüvelés és .a mezőgazdasági kultura színvonalá-
nak hanyatlása; az elemi csapások hatásának problémája ezek-
kel a jelenségekkel kapcsolatban. 

A parasztgazdaság hanyatlása, 
A parasztgazdaságok számának csökkenése, a törpegaz-

daságok számának növekedése. 
A puszta földek problémája. 

; A paraszt által viselt állami és földesúri-teher». 
A feudális kizsákmányolás ellen irányuló paraszti 

hapc formái. 
A háború utáni építési időszak és következménye: a 

parasztság részleges elszegényedése. 
A bérmunka alkalmazása az ország egyes részein. ' 
Az "ol^der^-tipusu uj telepítés. 
Kísérletek a földbérfizetés bevezetésére egyes bir-

tokokon /királyi, főúri, nemesi, egyházi és városi birtokokon/. 
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A föld további koncentrációja a majorságok segítségé 
vei, elsősorban a latifundiumokon. 

Differenciálódás és ellentétek a feudális urak osz-
tályán belül; a főúri latifundiumok növekedése a középnemes-
ség birtokainak rovására. 

ii nagybirtokok gazdálkodásának jellemzése; rövidlejá 
ratu bérletek a gazdaság leggyakrabban előforduló értékesité 
si formája. 

Nagy egyházi birtokok, 
A főurak kliensei /I. a magyar "familiárisok1/. 
Ujabb háborús pusztítások a 18. század elején. 
Változások szükségessége a mezőgazdaságban. 
A technikai haladás első jelei, s a kapitalista uklad 

c s i r á i . 

IV, fejezet: A városi gazdaság hanyatlása; az áru- és pénz-
gazdaság élénkülése a korszak vége felé. Az állami pénz-
üg^ekj, 

A városok elnéptelenedése és pusztulása a 17, század 
második felében. 

Az i p a r szervezete és ennek hanya t lása . 
A falusi ipar /elsősorban a földesúri jobbágyok ipa-

rának/ konkurronciája, 
A bányászati termelés hanyatlása. 
A kereskedelem hanyatlása; a buzakivitel hanyatlása 

az ország általános gazdasági pangásának, valamint az álta-
lános európai piac helyzetének következménye, 

A kereskedelmi utak megváltozása és ennek kihatása 
a lengyel városok kereskedelmére. 

Pénzügyi válság és ennek hatása a városi gazdaságra, 
A lengyel városok társadalmi szervezete, harc ennek 

demokratizálásáért. 
Ujabb nagymértékű háborús pusztítások a 18, század 

elején. 
Az áru- és pénzgazdaság fejlődésének jelei, 
A kapitalista uklad csirái a 18, század első felében 
Az állami pénzügyek, ennek bomlása és a reformtörek-

vések. ' 
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V. fejezet: Az egész országot pusztitó háborúk a 17.század-
közepén. Sikertelen kísérletek az állam megreformálására. 

/1648-1667/. 
Antifeudális és nemzeti felszab ditó felkelés Ukraj-

nában. 
Parasztmozgalmak a lengyel földeken /Pothale, Nagy-

Lengyelország, Mazovia/, 
Törökország és Oroszország részvétele az ukrajnai 

harcokban. 
Az 1655-ös svéd támadás Lengyelország ellen. "A víz-

özön": a főurak árulása, a tömegek patriotizmusa, a nép har-
ca a támadás ellen, s a parasztok részvétele a harcban. 

A Lengyelország felosztására irányuló tervek. 
Rákóczi támadása. 
Területi veszteségek /a Poroszország feletti fennha-

tóság elvesztése és az 1660. évi olivai béke/. 
További háború Oroszország ellen és Ukrajna megosztá-

sa /az 1667« évi andruszovoi fegyverszünet/. 
A feudális Lengyelország politikai zűrzavarának növe-

kedése; a liberum veto. 
A katolikus reakció diverziós szerepe a parasztok 

társadalmi nyomásával szemben /az unitáriusok ügye/. 
Tervek a királyi hatalom megerősítésére János Kézmér 

alatt /viszonylagos haladó voltuk/5 a főurak egy részének 
ellenakciója. 

Lubormirski katonai konfederációja és az országgyűlés 
meghiúsítása, 

A főurak és a centrifugális tendenciák megerősödése, 
71. fejezet: Lengyelország nemzetközi tekintélyének hanyatlá-

sa és a belső válság elmélyülése /1667-1700/. 
A pápai politika hatása a lengyel politikára. 
Idegen befolyások a királyválasztásoknál /1669, 1674, 

1697/;#a Habsburg-francia vetélkedés a köztársaság feletti 
befolyás megszerzéséért, a többi szomszédos országok szerepe. 

Lengyel-török háborúk, 
, A feudális köztársaság utolsó hadi sikerei /Chochim, 
Zurawno, Bécs/, 
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A lengyel hadsereg győzelmei Sobieski János idején«» • 
A török háborúk vége és mérlege /karlócai béke 1699-

ben/. 
A köznemesség ellenállási kísérletei a mágnások túl-

súlyával szemben és ezek sikertelensége /golabi konfederáció, 
Olkieniki/. 

A királyi hatalom további hanyatlása és a főurak to-
vábbi befolyásának állandó növekedése. 

A katolikus egyházi hierarchia, a szerzetesrendek, 
/jezsuiták/ befolyásának állandó növekedése. 

Politikai anarchia a köztársaságban. 
VII, fejezet: Az északi háború a 18. század elején és a belső 

zavarok /1700-1710/ 
A köztársaság passziv szerepe az északi háborúnak ne-

vezett nemzetközi konfliktusban. 
A hadmüveletek kiterjedése a köztársaság területére, 

a Leszczyhski és II. Ágost között folyó harc. 
Parasztmozgalmak Ukrajnában és Belorussziában. 
Oroszország hatalmának növekedése I. Péter alatt; 

Poroszország jelentőségének növekedése /I7OI. évi koronázás/. 
A köztársaság politikai jelentőségének további hanyat-

lása; Lengyelország felosztására irányuló tervek. 
Az orosz "garancia." /1717/. 
Az északi háború hatása a politikai életre, 
II. Ágost abszolutisztikus törekvései és a tarnogrédi 

konfederáció. 
Részleges pénzügyi és hadügyi reformok. 

VIII. fejezet: A köztársaság politikai válságának elmélyülése 
/1717-17W. 
A szomszéd országok befolyásának további növekedése; 

az 1720. évi orosz-porosz egyezmény. 
Az 1732. évi traktátum és az 1733. évi kettős válasz-

tás. 
"A lengyel örökösödési háború", a dzikowi konfederá-

ció és Leszczynski Szaniszkó lemondása. 
Lengyelország további meggyengülése nemzetközi szem-

.pontból. A mágnásuralom, AZ országgyűlések állandó megzavará-
sa, a' korrupció, a,z államhatalom anarchiája. 

A toruni ügy, a pravoszláviára visszatértekhez való 
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viszony. "A szász idők"; Lengyelország a szász politika ter-
veinek jövedelemforrása és eszköze, 

A főúri frakciók harca /Potockiak és Ozartoryskiak,/ 
IX« fejezet: A fordulat kezde te i a köztársaság politikai éle-

tében /1740-L76V. 
/ 

A közigazgatási és politikai szervezet elfajulásának 
legfeltűnőbb' jelei, e szervek működése. 

Sikertelen pénzügyi és hadügyi reformtervek. 
Az á l lamhata lom e rő t l ensége , 
Poroszország 1740-ben megszerzi Sziléziát, a hétéves 

háború. 
Az a lap k a p i t a l i s t a elemeinek növekedése és hatása 

a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i eszmékre. 
Biráló hangok a dolgok állásával kapcsolatban s az 

első reformgondolatok /Leszczynski, Poniatowski, Zaluski,stb./ 
St. Konarski. 

X. fejezet: S-zilézia belső fejlődése. 
A majorsági robotgazdálkodás uralkodó szerepe Szilé-

ziában; az ellenreformáció és a Habsburg uralom hatása a ma-
jorsági robotgazdálkodás megerősödésére. 

Az osz tá l yha rc k i é l esedése .a s z i l é z i a i f a l vakban . 
Az i p a r , a c e n t r a l i z á l t manu fak tu ra -kezde te i . 
Á. v á r o s i o s z t á l y h a r c . 
Szilézia' gazdasági kapcsolatai Lengyelországgál; a 

paraszttömegek lengyel volta', ' - • 
• • • . . . 

XI. fejezet: Pomeránia belső fejlődése. 
A nagybirtok válsága s az első parasztreformok a po-

rosz fejedelemségben« 
A brandenburgi uralom ellenzéke. 
A Hohenzollernek közjogi, kapcsolatainak megszűnése 

Lengyelországgal, a mazurok lengyel volta. 
A paraèztok elkergetése s a robot fokozása Nyugat-Po-

merániában. • . • 

A brandenburgi állam megveti lábát Nyugat-Pomerániá-
ban /Szczecin elfoglalása/. 

A Szilézia. Pomeránia és Poroszország, valamint a. 
többi lengyel föld belső fejlődésében mutatkozó hasonló voná-
sok. 
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XII. fejezet : A lengyel kultura a 17. század második felében 
és a szász dinasztia idején. 

Anyagi kultura. 
Hadi tudomány. 
Vallási fanatizmus, szokások és társasági élet. 
Az iskolázás és műveltség hanyatlása, a javulás kez-

detei a 18. század közepén. 
A tudomány hanyatlása és a tudományos élet fellendü-

lésének jelei a 18, század közepétől. 
A lengyel irodalom a barokk korszakban és a szász di-

nasztia idején. 
Képzőművészetek. 
Zene. 
Iskolai és főúri színház. 

A korra vonatkozó irodalom és forráskiadványok jegyzéke. 
Zárszó. 

A lengyel feudalizmus korának általános jellemzése. 
A nemesi köztársaság gyengeségének okai a kapitaliz-

mus hajnalán és a nemzeti újjászületés tényezői. 
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' Budapest és \7rocIaw.  
/Kwartalnik Historyczny, 1953.3,sz ./ 

BUDAPESZT I WROCLAW 

1953. Junius 6-13-ig ülésezett Budapesten a Magyar 
Történészek Kongresszusa a .Szovjetunió, Csehszlováki a., •Romá-
nia, a Német Demokratikus Köztársaság és Lengyelország tör-
ténés zdelegációinak részvételével. 

A mult év Junius 28-a és julius l-e között tartották 
Wroclawban a Lengyel Tudományos Akadémia Történeti Intézete 
által rendezett tudományos ülésszakot, amely Szilézia törté-
netével foglalkozott. 

Folyóiratunknak ebben a számában közöljük a budapes-
ti ̂ kongresszusról szóló beszámolót, mig a sziléziai konferen-
ciáról szólót a következő számban tesszük közzé. 

A lengyel történettudomány egésze és további fejlő-
dése szempontjából mind a két összejövetel többet érdemel 
egyszerű beszámolónál, ezért mostani számunktól kezdve sze-
retnénk uegvilágitani a két konferencia eredményeit, igyek-
szünk azokat•elemezni és hatásukat értékelni. 

A budapesti kongresszus nemzetközi jelentősége nem-
csak' a külföldi delegációk részvételében, s a kongresszus 
programijában jutott kifejezésre.• /Az előadások és korrefe-
rátumok ugyanis olyan általános és közös problémákat érintet-
tek, amelyek mind a magyar nép, mind pedig valamelyik testvé-
ri nép története szempontjából egyaránt jelentősek,//l/ 

A kongresszus nagy jelentősége elsősorban abban mu-
tatkozik meg, hogy a haladás és a béke táborához tartozó né-
pek és országok történettudományának képviselői - élükön a 
szovjet tudomány képviselőivel -, most találkoztak először, 
s megvitattak egy sor égető szervezeti és tudományos problé-
mát . 

Ez a magyar történészek erdeme, az ő kezdeményezé-
sükre került sor erre a találkozóra. 

A kongresszuson részt vevő összes delegációk, első-
sorban pedig a legnagyobb aktivitást kifejtő, kiváló törté-
nészekből /A.Pankratova, J.Tarie ós P.Tretyakov/ álló szov-

1/ H.Jablonskinak a Magyar Történészkongresszusról irt be-
számolóját lásd a Kwartalnik Historyczny 1953.3,sz,394-
4oo. 1. 
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jet delegáció érdene, hogy a találkozás nem korlátozódott csu-
pán a magyar kongresszuson való puszta részvételre, hanem 
igazi nemzetközi értekezletté, helyesebben több, egymást kö-
vető' gyümölcsöző munkaértekezletté vált. A jelenlévők mind-
annyian hangsúlyozták, hogy az országaink között gazdasági, 
technikai, politikai és kulturális téren már meglévő együtt-
működést ki kell terjeszteni az ideológia, elsősorban pedig 
a történettudomány területére is*. Ez annál fontosabb, mint-
hogy sok közös szervezeti, módszertani és konkrét történeti 
probléma merült fel5 hasonló nehézségekkel küzködünk, hason-
ló feladatok állnak előttünk, s valamennyien tanulhatunk a 
közös tanítótól. 

Történettudománnyal foglalkozó intézeteink fiatal 
intézmények, most tették meg első lépéseiket. Ezeknek az in-
tézeteknek le kell küzdeniök a kádernehézségeket, a régi 
ideológia és a régi munkamódszerek terhét; előttük áll a ré-
gi tudományos kutatók módszertani átképzésének szükségessége, 
az uj kutatók kiképzése és munkábaállitása. Mindannyiunknak 
elsősorban az a feladatunk, hogy a történettudományt a szo-
cializmus és a béke nagy eszméjének szolgálatába állitsuk, 
fontos fegyverré kovácsoljuk a társadalmi tudatban található 
csökevények kiirtására és uj szollemben való átalakítására 
irányuló harcban. 

Nem véletlen az, hogy történettudományi intézete-
ink a népeink-történetéről szóló egyetemi tankönyvek megírá-
sát tekintik főfeladatuknak, s a legközelebbi időkben ennek 
rendelnek alá mindent. 

Ugyancsak nem véletlen az, hogy intézeteink vala-
mennyien nagy nehézségekkel küzködnek a legújabb kor, s el-
sősorban országaink népi demokratikus szakaszának megírásá-
val kapcsolatban. A kutatások megindítása e korszakra vonatko-
zóan égetően sürgős feladat. 

Végül az som tekinthető véletlennek, hogy valameny-
nyiünknek közös feladata a burzsoá történetírás és elsősorban 
az imperializmus korát tárgyaló hazai és egyetemes történet-
írás kritikájának kiszélesítése és kiélezése. Ugyanakkor sok 
olyan konkrét probléma van, amelyek közösek népeink történe-
tében ; ezek helyes kidolgozása és megoldása jelentősen köny-
nyebbé válik a kölcsönös segités utján. 

Ha népeink sajátosságait figyelembe vesszük, köny-
nyebbon oldhatjuk meg közösen, mint külön-külön az olyan 
problémákat, mint amilyenek a feudalizmus kialakulása és jel-
lege, a XIV—XVIII. századi parasztmozgr.Írnak, népeink harcai-
nak jelentősége a tatár, a török, a német vagy a Habsburg-
agresszió ellen, a központosított állam kérdése, r. kapita-
lizmus keletkezése és fejlődése, az Elbától keletre fekvő 
országok porosz uton történő fejlődésének ana lizise, továb-
bá a burzsoá.nemzetek kialakulásának egész problematikája, 
a munkásmozgalom kezdetei, a. bols .vik párt. és a l(5ninizmus 
hatása országaink munkásmozgalmára< Ugyanezt mondhatjuk a 
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legújabb kor történetéről Is; az imperializmus lényege és 
jellege, a közepesen fejlett kapitalista országokban létre-
jövő forradalmak jellege és perspektivái, a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom hatása és jelentősége, az SzK/b/P 
segitsége a kommunista pártoknak, az imperialista országok 
és a Vatikán viszonya népeinkhez, a burzsoázia áruld és nép-
ellenes szerepe, a Szovjet Hadsereg felszabadító tevékenysé-
ge a^második világháborúban, a népi demokráciák jellege és 
fejlődési szakaszai, a szocializmus építésének egész proble-
matikája, továbbá a Szovjetunió segitsége - történeti fejlő-
désünknek azok a legfontosabb közö3 problémái, amelyek sok 
hasonló vonást mutatnak. 

Végül pedig nemkevésbbé fontos.az országaink közöt-
ti kapcsolatok széles.kérdéscsoportja. Ezeket a kapcsolato-
kat a burzsoá történetírás meghamisította és eltorzította, 
multunkból csupán azt választotta ki, ami bennünket a birto-
kos osztályok politikája következtében elválasztott, azzal 
a szándékkal, hogy ellentéteket és sovinizmust szitsòn a né-
pek között, vagy pedig a reakciós és népellenes elemek együtt-
működését, a sötétség és a reakció erőinek összefogását emel-
te ki és elkendőzte vagy elhallgatta mindazt a szépet és ha-
ladót, amely bennünket valóban összekötött. 

Népeink azonban sohasem voltak egymásnak ellenségei. 
Történelmünk tele von olyan eseményekkel, amelyek az elnyomás 
elleni közös harcról., a társadalmi és nemzeti felszabadulásért 
folytatott együttes küzdelemről beszélnek. 

Országaink történettudományának közös feladata ezt 
. ez igazságot bemutatni, s a ma is közösen, közös célokért váll-

vetve harooló népeinkben tudatosítani. 
A Budapesten tartott konferenciákon tervbevettünk sok 

olyan együttműködési formát és eszközt, amelyek kétségtelenül 
hozzájárulnak majd a népi demokráciák és a Szovjetunió törté-
nettudománya közötti együttműködés megerősödéséhez. A résztve-
vők különös nyomatékkal hangsúlyozták a kölcsönös tájékoztatás 
kiépítésének, elmélyítésének és rendszeresebbé tételének szük-
ségességét. Fontos szerepet kell ebben játszaniok a tudomá-
nyos folyóiratoknak, amelyeknek az eddiginél szélesebb kore-
tek között és tervszerűbben kell majd beszámolriok a testvéri 
országok tudományos életéről. Ismertetniök kell a legfonto-
sabb kiadványokat, s be kell számolniok a kutatások eredménye-
iről. Az egyes történeti intéseteknek kölcsönösen tájékoztat-
niok kell egymást a munkatervekről, a kutató tervekről, a ki-
adványokról, a szervezési kérdésekről és a tudományos esemé-
nyekről /ülésszakok, konferenciák/. Ez lehetővé teszi majd 
azok teljes egybehangolását. 

A történeti intézetek főfeladatainak megoldásában 
igen nagy segítséget nyújthat és kell is nyújtania az egye-
temi tankönyvprospektusok cseréjének, valamint az egyes köte-
tek kéziratai megküldésének, s esetleges közös megvitatásá-
nak, mind a módszer és a szerkezet /pl. a historiográfiai 
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és a forrásokat ismertető részek helye, szerepe és jellege/, 
mind pedig a tartalom szempontjából, elsősorban az érintkező 
problémák területén. Ugyanez vonatkozik más olyan szélesebb 
tárgyú fontosabb munkákra is, amelyek jelentősége túlmegy a 
nemzeti kereteken, tárgykörük pedig két vagy több ország tör-
ténészeit is érdekli. 

Az eddigi együttműködés nagy hiányossága az volt, hogy 
csak ritkán és véletlenül juthattunk a többi ország történeti 
kiadványaihoz és folyóirataihoz. Ezzel kapcsolatban felvető-
dött a kurrens bibliográfiák kölcsönös megküldésének szüksé-
gessége a legfontosabb kiadványok esetleges rövid ismerteté-
sével, megjegyezve azt is, hogy az illető munkát ajánlják-e 
forditásra vagy ismertetésre. Ugyancsak tervbevették a legfon-
tosabb kiadványok közvetlen cseréjét is. 

Az egyes országok közgyűjteményeiben, levéltáraiban, 
könyvtáraiban és muzoumaiban sok olyan anyag van, amelynek 
igen nagy a jelentősége a másik országban folyó tudományos ku-
tatások szempontjából. Ezen a területen is meg kell szervezni 
c kölcsönös tájékoztatást /katalógusok, leltárak, prospektu-
sok kicserélése/, s kivánatos a mikrofilm-csere megszervezése 
is. Szoros összefüggésben áll ezzel a személyi kapcsolatok ki-
épitése tudományos célú utazások, kongresszusok és konferenci-
ák alkalmával, valamint a kutatók közötti levelezés megterem-
tése, stb. 

Rendkívül fontos az egyetemi hallgatók és aspiránsok 
tervszerű cseréje, ami a tanulmányi anyag helyes és célszerű 
összeállításával lehetővé teszi a Szovjetunió és népi demokrá-
ciák történetével foglalkozó kádereknek, hogy hiányos tudásu-
kat igy jelentős mértékben kiegészítsék s ugyanez teszi lehető-
vé számunkra azt, hogy az ezekkel a kérdésekkel foglalkozó egye 
temi tanszékek és tudományos intézeti osztályok munkáját ma-
gas színvonalra emeljük. 

A Szovjetunió és a népi demokratikus országok történé-
szei közötti együttműködés kiszélesítésére megállapított irány-
vonalak, módok és eszközök, s a közös feladatok és problémák 
kijelölése azonban nem meriti ki a budapesti kongresszus nem-
zetközi jelentőségét és eredményességét. Az érdekelt országok 
összefogott erőivel a közeljövőre tervbevettük négy, meghatá-
rozott tárgyú cikkgyüjtemény elkészítését, szerkesztését és 
kiadását. Ezeket valamennyi érdekelt ország nyelvén kiadjuk. 

Az 19o5. évi orosz forradalom, a Nagy Október főpróbá-
jának ötvenedik évfordulójára a szovjet történészek szerkesz-
tésében a népi demokratikus országok történészeinek, s mások-
nak bevonásával cikkgyűjtemény készül,amely bemutatja e forra-
dalom lefolyását, jellemzőjegyeit, nemzetközi jelentőségét és 
más országokra gyakorolt hatását. 

A lengyel történészek azt a megtisztelő feladatot kapták, 
hogy a fasizmus igájából felszabadult népi demokratikus orszá-
gokról szóló kötet munkálatait szervezzék, a köte-
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tet szerkesszék. A cikkgyűjtemény a felszabadulás tizedik év-
fordulójára fog megjelenni. E két kötet megjelenési határ-
ideje már igen közel van. 

Tekintetbe véve azt, hogy a 'XV-XVI. századi nagy 
arasztmozgalmak milyen nagy szerepet játszanak országaink 
örténetében, elhatároztuk e. ;y cikkgyűjtemény kiadását, a-

mely elsősorban a huszita mozgalommal és annak más országok-
ra való hatásával foglalkozik. S kötet szervezési munkálata-
it és szerkesztését a cseh történészekre biztuk. 

Végül pedig a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
negyvenedik évfordulójával kapcsolatban elhatároztuk, hogy 
a magyar történészek szerkesatésében kiadunk egy okmanygyüj-
teményt. E kötet az Októberi Forradalomnak az egész világ 
forradalmi mozgalmaira, a társadalmi és nemzeti felszabadu--
lásért vívott harcokra gyakorolt hatásával foglalkozik majd. 

Ezeket a munkákat felvettük a Lengyel Tudományos 
Akadémia Történeti Intézetének munkatervébe. Elkészítésük 
nagy erőfeszítést kíván a. lengyel történészektől. 

A Budapesten tartott Magyar Történész Kongresz-
szusön felmerült javaslatok és határozatok megvalósítása 
kétségtelenül hozzájárul majd történettudományunk színvona-
lának felemeléséhez, megkönnyíti az előttünk álló feladatok 
megoldását s kiküszöböl egy sor nehézséget. A múltban ez az 
összefogás nem jöhetett létre, s ez fényes bizonyítéka volt 
annak a tételnek, hogy a kapitalizmus viszonyai között lehe-
tetlenek az olyan gazdasági, politikai és kulturális kapcso-
latok, mint amelyek ma országaink között léteznek, azok kö-
zött az országok között, amelyek a haladás, a béke és a szo-
cializmus-jelszavát irták zászlójukra, s ezek megvalósításán 
dolgoznak. 

A sziléziai konferencia jelentősége elsősorban ab-
ban áll, hogy további lépést jelent a tudományos munka uj 
módszereinek, formáinak és jellegének terjesztése és elmélyí-
tése terén, másodszor pedig abban, hogy igon sokban gyarapí-
totta tudásunkat Sziléziával, a sziléziai nép történetével 
kapcsolatban és végül: eredményei, mint "a dolgozó néptömegek 
által felhalmozott tapasztalatok" /Bierut/ máris nagy szere-
pet játszanak és fognak játszani a tömegek tudatának emelésé-
ben. 

A konferencia előkészítésének jellemző vonása a kö-
zös munka. Az öt előadást hónapokon keresztül tartó munkával 
- a konzultánsokat nem számítva - 34 személyből álló munka-
közösség készítette elő. /2/ A munkaközösségek nemcsak az 

2/ A konferencia programmján a következő munkaközösségi referá-
tumok szerepeitek: 1.,/ A néptömegek szerepe Szilézia törté-
netében a feudális korszakban./K.Maleczyríski/5 2./ A kapi-
talista ipar fejlődése Sziléziában.185o-1914 /dr.K.Popiölek/, 
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"anyagszállitó" szerepét játszották, hanem teremtő kritikai 
munka központjai voltak és nagyban elősegítették az előadó 
munkáját mind az előadás kidolgozásában, mind az általános 
kérdés-felvetésben, s elősegítették a tények és az általáno-
sítások közötti helyes arányok létrejöttét; Általában előre-
vitték a legfontosabb problémák megoldását. 

Mindezzel szoros összeköttetésben áll a lengyel Tör-
ténettudományi Intézet által az ülésszak számára kidolgozott 
tematika jelentősége és aktualitása, valamint ezeknek megva-
lósítási módozatai. Az előadások s a vitával kapcsolatos fel-
szólalások, nagy részben nem eredmény nélküli tényleirások 
és kis problémák fejtegetéseinek halmazai voltak. A nagy tény-
anyagot, amelynek nagy rés^ t elsőkként merítették a források-
ból, azért gyűjtötték össze, hogy azok az igazi tudományos 
analízist, a megértést és bizonyítást szolgálják. A tényeket 
összegyűjteni, azután azokról beszélni, felsorolni őket nem 
nehéz dolog. Sokkal nehezebb és sokkal értékesebb is a jel-
lemzőt, a tipikust jelentő tények feltárása, de nem statisz-
tikai értelemben véve, nem önkényesen kiválasztva, hanem ugy, 
hogy azok az adott jelenség lényegét fejezzék ki, lehetővé 
tegyék az uj, az előremutató, csirájában való megfogását még 
akkor is, ha az eIső,pillantásra gyenge, de megvan benne a 
fejlődési távlat és fejlődésében nem akadályozható meg. 

A tények annyira szükségesek a történetírás számára, 
mint a levegő'-az ember számára. De mint Gorkij mondotta, a 
tény nem jelenti még az e^ész igazságot, hanem mindössze nyers-
anyag, amelyből sok más ténnyel való összefüggésével kell az 
igazságot kibányászni. 

A sziléziai konferencia ismételten megmutatta nekünk, 
hogy mily messzire haladtunk attól az úttól, amely a háború 
előtti történeti konferenciákat és kongresszusokat jellemez-
te, amelyeken hiányoztak a történeti okok feltárására irányu-
ló szélesebb körű törekvések. 

A konferencia jellemzője továbbá a felszó.lalók több-
ségének helyes ideológiai magatartása volt. Nem voltak itt 
sem szenvtelen szemlélők, sem pártoskodók, hanem valameny-
nyien a néptömegek és a haladás oldalán álló, a nép ügyét szen-
vedélyesen szolgáló harcosok voltak. 

A résztvevők igen nag3r tevékenységet fejtettek ki 
a konferencián /64 felszólalás/, az előadások, a viták a kri-
tika és önkritika szellemében folytak. És ez olyan eredmény, 
amely előnyösen különbözteti meg ezt az értekezletet sok más, 
hasonló vállalkozástól. 

3./ A társadalmi és nemzeti felszabadulásért vívott harc Szi-
léziában./ K.Piwarski prof./; 4./ A nemzetközi finánctőke, a 
nemzetközi reakció támasza és a lengyel burzsoázia állásfog-
lalása Sziléziával kapcsolatban és Sziléziában 1917-1945 kö-' 
zött. /dr. H.Zielinski/; 5./Szilézia ? népi Lengyelországban. 
/E.Osmanczyk szerkesztő/. 
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Megtaláljuk a "konferencián a régi "burzsoá történet-
írás kritikáját is, - "bár nen elegendő mértékben és nem min-
dig kielégítő módon. Megbíráltak egy sor háború utáni munkát, 
megbíráltak az elhangzott előadásokat és hozzászólásokat. 
Azt a néhány felszólalást, amely idegen vagy ellenséges osz-
tályálláspontot, módszertani és ideológiai hibát tükrözött, 
a többiek válaszaikban azonnal élesen visszautasították» 
Ugyanakkor egyes előadók és felszólalók, amikor biráltak és 
vitáztak, tudtak önkritikát gyakorolni saját hibáikkal szem-
ben is, megbírálták előző helytelen álláspontjukat. 

A sziléziai konferencia volt az első lépés azoknak 
az útmutatásoknak a megvalósítása terén, amelyeket E.Ochaba, 
a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának titká-
ra adott, amikor az otwockó konferencián a következőket mon-
dotta: "A mély háború utáni változások, Lengyelország Odera-
Neisse-vonali régi határának visszakapasa különösen elesen 
vetik fel a visszaszerzett területek története, a testvéri 
nyugati szláv népek története és harca feldolgozásának kér-
dését. ...A sziléziai népnek a társadalmi és nemzeti fel-
szabadulásért vivott százados harca még történetiróra vár." 

Azzal, hogy a konfoiencia először vetette fel egész 
Szilézia problematikáját és először vizsgálta történetét 
mint egészet, s hog,/ történeti távlatban mutatta be a szilé-
ziai nép fölszabadulását ás azt a körülményt, hogy a nép sa-
ját kezébe vette a semmi által sem korlátozott népgazdaság 
irányitását, ezzel jobban megalapozta és kiterjesztette tudá-
sunkat Szilézia és a sziléziai nép alapvető problémáiról, 
jelenségeiről és történeti folyamatáról. Lehetővé tette, hogy 
mostantól kezdve jobban megértsük és helyesebben értékeljük 
ezeket a problémákat és jelenségeket. Ez különösen a követ-
kező kérdésekre vonaticozlk: 

1./ a sziléziai termelőerők fejlődése a legrégibb 
korokban, a régészeti források megvilágításában ; 

2./ a paraszttömegek helyzete és harca a feu^Lls 
korszakban; 

3./ Szilézia lengyel jellege az elmúlt századokban; 
4./ a sziléziai lengyel városi kultura eddig figyel-

men kívül hagyott elemeinek feltárása; 
5./ Szilézia gazdasági és kulturális kapcsolatai a 

többi lengyel területekkel a történelem folyamán; 
6./ a sziléziai lengyel nép elnyomása és Szilézia 

visszafejlődése a német birodalom keretei között; 
7./ a társadalmi és népi mozgalmak hagyománya Szi-

léziában; , 
8./ S-zílézia kizsákmányolása az idegen? elsősorban az amerikai tőke által lenryel "úér^nceik közreműködésével 

és segítségével; 
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9./ a nemzetközi reakció, elsősorban sa amerikai 
imperializmus és a Vatikán lengyelellenes magatartása? 

10./ a néptömegek felszabadítása a reakciós ideoló-
gia hatása alól, valamint a munkásosztály szerepe, és hősi 
harcai? a forradalmi munkásmozgalom, szerepe, amely megmutat-ta a társadalmi és nemzeti felszabaduláshoz vezető egyedüli 
helyes utat. 

11./ a lengyel, birtokos osztályok, továbbá Napiéra ÍskL 
és.Korfanty tipusu képviselőik, valamint az egyházi hierarchia 
népellenes szerepe; 

12./ a lengyel és a német nép baladó erőinek nemzet-
közi szolidaritása és együttműködése*Sziléziában és Szilézia 
ügyében, valamint a lengye: és a cseh haladó tényezők együtt-
működése, amely már a huszita mozgalommal kezdődött; 

13./ a Nagy Októberi Forradalom, valamint a Vörös 
Hadsereg szerepe a hitlerizmus szétverésében, továbbá a Szov-
jetunió békepolitikájának, gazdasági életünkben és kulturánk 
fejlesztésében nyújtott segítségének döntő, hatása Szilézia 
számára ; 

14./ a sziléziai lengyel nép gazdaságának és kultú-
rájának hatalmas fejlődése a második világháború után. 

A népi Lengyelország fennállása óta kezdtünk elő-
ször tudományosan foglalkozni Szilézia helyreállításának, s 
az uj^élet építésének nagyszerű történetével. Ennek forduló-
ponttá kell válnia. Történetünk ezen uj korszakának kutatásá-
nál - melyet eddig teljesen elhanyagoltunk - fordulatnak kell 
beállnia a kutatómunkában. 

Ugyanakkor a konferencia, rámutatott a-munkánkban • 
még mindig található hiányosságokra és hibákra. A burzsoá tu-
domány nézeteinek kritikája nem volt eléggé széles és mély, 
a kritika és önkritika még nem eléggé alapos és harcos. 

Még nem minden fontos és égető probléma vált telje-
sen világossá, az előadások és a vita még nem világította meg 
azokat minden oldalról, nem sikerült a konferencián teljesen 
analizálni és megmagyarázni nzoicrt. Néhány olyan probléma, 
amelyet kezdetleges módon fogalmaztak meg, még. további kuta-
tásokat és erőfeszítéseket kíván. 

A konferencia a következő feladatokat tűzte ki: 
1./ fokozott mértékben folytatni kell a Szilézia tör-

ténetével kapcsolatos kutatásokat, össze kell fogni az ezzel 
foglalkozó tudományos munkásokat, s ami a legfontosabb, még 
inkább e kutatási terület felé kell irányítani az értékes, 
harcos fiatal tudományos kádereket; 

2./ még inkább, mint eddig, alkalmazni kell a Szi-
lézia történetével kapcsolatos kutatásokban a marxizmus-le-
ninizmus elméletét és módszerét; 

3./ még jobban mint eddig, fel kel.l használni a 
szovjet történetírás nézeteit és eredményeit, még jobban ki 
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kell építeni és el kell mélyiteni a csehszlovák és a Német 
Demokratikus Köztársaság tudományával való együttműködést; 

4./ ki kell szélesite ni a rendelkezésre álló forrá-
sokat a következő módon s 

a./ még tervszer üb "ben kell rendezni a sziléziai a-
nyagot tartalmazó állami levéltárakat5 

b./ fel kell használni az ipari levéltárakat ós tel-
jesen hozzáférhetővé kell tenni az egyházi le-
véltárakat ; 

c./ fel kell számolni azt a nagymértékű hanyagságot, 
amely ma a sziléziai történet forrásainak kia-
dása terén, s különösen a legújabb kori forrá-
sokra vonatkozólag tapasztalható. 

A konferencián kialakult széleskörű vita eredménye-
képen a legfontosabb feladatok közé kell sorolnunk a követ-
kezőket ? 

1./ folytatni kell a sziléziai parasztok antifeudá-
lis harcával kapcsolatos kutatómunkát; 

2./ erősen növelni kell a munkásosztály és a munkás-
mozgalom történetével foglalkozó munkát; 

3./ -fel kell lenditeni a termelőerők és a termelési 
technika fejlődésével kapcsolatos kutatásokat; 

4./ fel kell tárni a sziléziai nép társadalmi és 
nemzeti felszabadítására irányuló harcok hagyományait; 

5./ okmányokkal alátámasztva teljes mértékben fel kell 
tárni mind a lengyel birtokos osztályok reakciós és áruló 
szerepét, mind pedig a Vatikán, a sziléziai püspökök és a 
klérus ̂ nagy részének reakciós, a lengyel nép érdekeivel el-
lenkező politikáját; 

6./ sokoldalúan bo kell mutatni a lengyel nép, va-
lamint más népek,s elsősorban a német nép haladó erőinek 
együttműködését Sziléziában és a sziléziai ügyben; 

7./ tovább kell tanulmányozni Szilézia történetét a 
XX. században, különös figyelemmel a sziléziai felkelések ér-
tékelésére . 

Különösen fontos feladat annak a munkának a folyta-
tása, amelyet már a konferencia megkezdett s Szilézia történe-
te a népi Lengyelország első évtizedében. 

A vázolt feladatokkal kapcsolatban a Lengyel Tudo-
mányos Akadémia Történeti Intézetének sziléziai fiókintézeté-
ben dolgozó és a körülötte csoportosuló történészek kötelez-
ték magukat, hogy 1955. végéig a következő munkákat végzik 
el: 

1./ nyomtatásra keszitik elő a marxista-leninista 
módszertani alapokon nyugvó sziléziai történet első kötetét, 
amely a XIX. század közepétől az 1955. év végéig terjedő idő-
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vel foglalkozik és egyidejűleg megkezdik a többi kötetek-
kel kapcsolatos munkát; 

2./ Szilézia legujabbkori történetére vonatkozó for-
ráskiadványok előkészítése 5 

3./a "Szilézia történetére vonatkozó tanulmányok 
és források" c. kiadvány számára elkészitik a sziléziai pa-
rasztok helyzetére és harcaira vonatkozó munkákat; 

4»/ ugyanennek a sorozatnak a keretei között elkészí-
tenek két kötetet, amelyek a sziléziai lengyel kultura és 
haladó ideológia történetével foglalkoznak és egyidejűleg 
tervet dolgoznak ki hasonló tárgyú további munkákra; 

5./ a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizott-
ságának párttörténeti osztálya a német történészekkel együtt 
kiad egy forrásmunkát, amely a haladó és forradalmi lengyel 
és német erők együttműködésével foglalkozik a sziléziai társa-
dalmi és nemzeti felszabadulásért' folytatott harcban; 

6./ megkezdik Szilézia népi demokratikus korszaká-
nak történeti feldolgozását, s a lehető legrövidebb idő alatt 
kiadnak egy erre vonatkozó forráskiadványt; 

7./ együttműködve a Lengyel Történeti Társulattal 
és az Általános Tudományos Társasággal, aktivan résztvesznek 
a sziléziai történeti kutatások eredményeinek széleskörű nép-
szerűsítésében. 

A konferencia véghatározatában leszögezte, hogy ezek 
a kutatások annál jobban és annál teljesebben szolgálják né-
pünket, annál jobban elmélyítik a dolgozó tömegek öntudatát, 
annál jobban mozgósítják azt további munkákra és harcokra, 
minél előbb és minél teljesebben sikerül kiküszöbölni a kri-
tika és önkritika utján a sziléziai történeti kutatásokban mu-
tatkozó hiányokat, minél jobban ki tudják terjeszteni e kuta-
tások szervezeti kereteit, minél tervszerűbbé tudják tenni a 
munkát, s minél jobban össze tudják hangolni, s össze tudják 
fogni a kutatásokat. 

A határozatban még a következőket olvassuk: "A Tör-
ténettudományi Intézet Szilézia történetével foglalkozó érte-
kezlete olyan időben ülésezett, amikor az amerikai imperializ-
mus agresszív erői és ügynökei nem rettennek vissza a legbru-
tálisabb gonosztettektől, provokációktól és kalandoktól sem, 
abban a törekvésükben, hogy fenntartsák a koreai háborút és 
háborús tűzfészket létesítsenek Európában. 

A lengyel történészek, akik a világ összes szabadsá-
gáért küzdő népeivel szolidaritást vállalnak, tudják, hogy az 
a provokáció, amelyet nemrégiben az amerikai zsoldban álló 
nyugatnémetországi uj hitlerista körök hajtottak végre, s a-
melynek az volt a célja, hogy a Német Demokratikus Köztársa-
ságbán megakadályozza az alkotó és békés épitést, nemcsak az 
uj, haladó Németország ellen irányult, hanem a mi Lengyel 
Népi Köztársaságunk ellen, annak az egész nép szeretetével 
övezett nyugati földjei ellen is. 
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A l e n g y e l tö r téne t tudomány munkásai a kon fe renc ia 
egész munkájával , az o t t v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k k e l és e l j ö -
vendő m e g f e s z í t e t t munkájukkal a r ra tö rekszenek , hogy k i f e j e -
zésre j u t t a s s á k ö s s z e f o r r o t t s á g u k a t a l e n g y e l dolgozó tömegek-
k e l és a nép i á l lammal . A l e n g y e l t ö r t énészek c é l j a az, hogy 
tovább s z o l g á l j á k a s z o c i a l i s t a é p i t é s ügyé t , s a békéér t és 
i gazságosságé r t , az összes népek szabadságáért f o l y ó t o v á b b i 
h a r c o t . 

A Lengyel Egyesü l t Munkáspárt vezetése a l a t t t ö m ö r ü l t 
Népf ron t z á s z l ó i a l a t t , a mi nagy t a n i t ó n k , Boles law B i e r u t 
u tmuta tásá t követve a s z i l é z i a i t ö r t é n e t t e l f o g l a l k o z ó t ö r t é -
nészek minden e r e j ü k e t megfeszí t ik , hogy munkaterü le tükön meg-
o l d j á k azokat a nagy f e l a d a t o k a t , amelyek a l e n g y e l t ö r t é n e t -
tudomány e l ő t t á l l a n a k . " 

A n é p i Lengyelországban a tudomány és az é l e t kap -
c s o l a t a már nagymértékben' megva lósu l t , e lsősorban a müszak i -
és természettudományok t e r ü l e t é n . A tör ténet tudományban e t é -
ren a s z i l é z i a i kon fe renc ia az e lső lépés v o l t . Ez nemcsak a 
kon fe renc ia temat i ká jában és j e l l e g é b e n , nemcsak abban m u t a t -
k o z o t t , hogy nagyszámban v e t t e k r é s z t abban k ö z é l e t i f é r f i a k 
és p o l i t i k u s o k , hanem abban i s , hogy azóta t e r v s z e r ű és r é s z -
be n már v é g r e h a j t o t t szé leskö rű n é p s z e r ü s i t é s i akc ió k e r e t e i 
k ö z ö t t máris a nép e lé t á r t á k a kon fe renc ia eredményeit / s a j -
tó f f é l o lvc. G6d ok, k i a d v á n y o k / . 

Hogy a kon fe renc ián rész t vevő tö r ténészek t e l j e s e n 
megér t i k a z t , mennyire f o n t o s munkájuk szoros , e l s z a k í t h a t a t -
lan kapcso la ta a nép, a legszé lesebb tömegek é l e t é v e l és mun-
k á j á v a l , v i l á g o s a n mu ta t j a az a körü lmény, hogy a k o n f e r e n c i a • 
u t o l s ó napján a Lengye l Tudományos Akadémia Tör téne t tudomány i 
I n téze tének kérésére a Népf ront h e l y i b i z o t t s á g a g y ű l é s t rende-
z e t t a Szakszervezetek K e r ü l e t i Házában, amelyen a t ö r t é n é -
szek Wroclaw népe e l ő t t számoltak be munká juk ró l . 

Szen az é r t e k e z l e t e n bemuta t ták és S z i l é z i a számára 
meghatározták a tör ténet tudománynak azokat a nagy f e l a d a t a i t , 
amelyeket meg k e l l o l dan iok azok tudásának e lmé l y í t ése és 
megerősítése t e r é n , a k i k ma hazájuk nagyságának és bo ldogsá-
gának ép i t ésén fá radoznak. Az e m i i t e t t össze jöve te l en erősen 
hangsú lyoz ták , hogy tör ténet tudományunk S z i l é z i á v a l kapcso la -
tos k u t a t á s a i n a k eredményei t e t é ren ó l é r t minden u j e red -
ményt, minden m e g á l l a p í t o t t igazságot a lehető' leggyorsabban 
és a l ehe tő legszé lesebb körben k e l l a társadalom e lé t á r n i . 
S z i l é z i a és l a k é i t ö r t é n e t é t az igazságnak megfe le lően egész 
szélességébenalaposan f e l k e l l t á r n i és a nép, e lsősorban en-
nek az országrésznek l a k ó i e lé k e l l v i n n i . Meg k e l l i s m e r -
t e t n i m indez t . azokka l , a k i k századokon á t megmaradtak ezen a 
f ö l d ö n , a k i k minden elnyomás és v i h a r e l l e n é r e megőr iz ték ezt 
a f ö l d e t a l e n g y e l nép és á l l a m számára, e l é j ü k k e l l t á r n i 
azoknak, a k i k az u t ó b b i években t e l eped tek i t t l o , s most 
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közös munkájával é p í t i k ezen a f ö l d ö n az u j és végre ssabad 
é l e t e t ! 

A s z i l é z i a i t ö r t é n e t t e r ü l e t é n ez a f e l a d a t annál 
égetőbb és annál szükségesebb, minthogy ezen a t e r ü l e t e n igen 
sok mulasz tás t köve t tünk e l , mert mind a némets mind a l en -
gye l burzsoá tör ténet tudomány sok hamis á l l í t á s t h o z o t t f o r -
galomba és sok t ény t h a l l g a t o t t e l a s z i l é z i a i f ö l d m ú l t j á r ó l . 

Szükségesnek mu ta t koz i k , hogy mindazok, ak ik ma sa-
j á t munkájukkal a l a k í t j á k ennek a f ö ldnek az a r c u l a t á t , meg-
ismerkedjenek a t y á i k és ősa tyá i k nehéz munkájával és h a r c a i -
v a l . Ma, amikor nem t u d j u k , hogy mi a munkanélkül iség? rna, 
amikor munkánk révén e l é r t egész nemzeti jövedelmünket a j ó -
l é t , a dolgozó emberek é le tsz ínvona lának emelésére f o r d i t j u k , 
beszélnünk k e l l azok ró l a még nem i s o lyan régmú l t , de szá-
munkra t á v o l i i d ő k r ő l , amikor e f ö l d laké inak mindennapi osz-
t á l y r é s z e a munkanélkül iség és az éhezés v o l t , amikor sokez-
ren hiába ke res tek munkát és k e n y e r e t , s amikor azok, ak ik 
végre munkához j u t o t t a k , nem kapták meg a nek ik j á ró munka-
b é r t , hanem r e n d s z e r i n t kevesebbet ke res tek , min t a junker— 
burzsoá német á l l am más r é s z e i n . 

A népnek, amelynek f i a i e l ő t t ma szé les re t á r u l t a k 
a tudás, a t á r sada lm i emelkedés k a p u i , tudn ia k e l l a z o k r ó l az 
i d ő k r ő l , amikor ezen az ő s i l engye l f ö l d ö n a lengye lek e l ő t t 
zárva v o l t a tanu láshoz , az emelkedéshez va ló u t , amikor a 
nyomorúságból" és megalázásból f e l f e l é vezető u t s z i n t e k i z á -
ró lagosan a német i s k o l á n k e r e s z t ü l , nemzeti j e H e g é n e k , t u -
datának e l vesz tése , osa tál;-. 5rdekainek e lá ru lása ü t j á n veze-
t e t t . 

I t t , aho l a dolgozó emberek számára u j , napfényes 
városnegyedek emelkednek, i t t , aho l sokszázezer la.kóhá„z épü l , 
aho l kórházakat és étkezőket emelnek, aho l mozgó gyógyszer-
tá rak és mozgó rende lők k e r e s i k f e l a lege ldugot tabb sarkokat 
i s , aho l hatalmas összegeket kö l tenek az egészségügyi v i s z o -
nyok á l l andó j a v i t á s á r a , beszélnünk k e l l a z o k r ó l a nemrég 
mult i d ő k r ő l , amikor a munkások az o l vasz tó kemencék a l a t t i 
lyukakban l a k t a k , amikor szük tömeglakásokban t anyáz tak . Be 
k e l l mu ta tn i a h i v a t a l o s s t a t i s z t i k á k b ó l v e t t ada toka t , a -
melyek a r r ó l beszé lnek, hogy i t t , ezen a f ö l d ö n , a leggaz-
dagabb mi l l i omosok hazájában h a l t meg a legtöbb, csecsemő és 
k isgyermek, hogy Sz i l éz iában v o l t egész Európában a legmaga-
sabb a h a l á l o z á s i arányszám. 

Emlékeztetnünk k e l l az i f j ú s á g o t a r r a , hogy azok a 
gyönyörű p a l o t á k , amelyekben most. csecsemőotthonok, k u l t ú r -
házak, munkásszál lások vannak,, va laha az i t t e n i m i l l i o m o s o k , 
a szénbárók tu la jdonában v o l t a k . Emlékeztetnünk k e l l az i f j ú -
ságot azokra, az i d ő k r e , amikor ezek a pa lo ták és parkok zárva 
v o l t a k a'z olyanok számára, min t ők, amikor k i z á r ó l a g néhány 
o lyan gazdag embert s z o l g á l t a k , ami lyen p l . Donersmarck h e r -
ceg v o l t , ak inek év i jövedelme /1913-ban 13 m i l l i ó márka/ 
13.000 munkás é v i jövedelmét tette k i , s akinek vagyonát 254 
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. millió márkára becsülték, ami jóval felülmulta az egész szi-
léziai bányászatban és kohászatban alkalmazott munkások évi 
bérét. 

A legtöbbet és a leggyakrabban pedig arról a nagysze-
rű. hősies harcról kell beszélni, amelyet a sziléziai nép vi-
vott a feudális, majd a kapitalista kizsákmányolás, a népi 
elnyomás ellen lengyel nyelvének s a szabad ember életre va-
ló jogának védelmében. 

Amikor szemléletesen beszélünk a népi elnyomásról, 
ugyanilyen szemléletesen kell megemlékeznünk mindarról, ami 
a sziléziai lengyel népi tömegeket és a német lakosságot ösz-
szekapcsolta. Kultur otthonainkban és kultúrházainkban ki kell 
függesztenünk az olyan kiváló sziléziaiak képét, mint Lompa 
vagy Wieczorek. Beszélnünk^kell róluk és mindazokról, akik az 
itteni népet a társadalmi és nemzeti felszabadításért vivott 
harcban vezették. Mindazoknak, - mondották a wroclawi érte-
kezleten, - akik még ma is hallgatnak az imperialista nyugat-
ról jövő rágalmakra és csaló igeretekre, meg kell ismerniök 
a teljes igazságot a birtokos osztály árulásáról és népelle-
nes tevékenységéről. Boszélni kell és meg kell emlékezni mind-
azokról a sötét erőkről és hatalmakról, amelyek akadályokat 
emeltek a haladás és az igazság érvényesülésének útjába, akik 
gátolni, megnehezíteni igyekeztek a haladást, hogy továbbra 
is más emberek munkájának kizsákmányolásából élhessenek. Tár-
sadalmunknak heljes világossággal kell látnia a lengyel ural-
kodó osztályok, a földbirtokosok és a burzsoázia i<?azi, áru-
ló és népellenes állásfoglalását, tevékenységét, Ezek az em-
berek demagóg jelszavak ködébe burkolózva, felhasználva a nép-
tömegek patriotizmusát, állandóan együttműködtek ugyanezen osz-
tályok német képviselőivel. Teljes egészében meg kell ismer-
ni pl. Grazynski, Pilsudski és a fasizmus sziléziai ügynöké-
nek tevékenységét, vagy a hamis módon sziléziai népi hősként 
emlegetett Korfanty szerepét, aki magas fizetés ellenében vég-
rehajtotta a német kapitalisták parancsait, s igy vagyonukat 
és milliós jövedelmüket.megmentette egy olyan időszakban, 
amikor Lengyelországban még a munkások és a hivatalnokok bé-
rének, az éhnyugdijaknak megfizetésére sem volt pénz. Beszél-
ni kell azokról is, rkik a sötét hitleri rabszolgaság idején 
- amikor a lengyel .földön a legjobb hazafiak kérlelhetetlen 
harcot folytattak a megszállók ellen, amikor az Odora és a 
Neisse irányában vérükét áldozvá megkezdték utjukat a szovjet 
és a lengyel katonák - kényelmes londoni karosszékekben ülve, 
s magukat lengyel kormánynak nevezve, Mikolajczykkal az élü-
kön ünnepélyes nyilatkozatot tettek, hogy egyáltalán nem tö-
rődnek az Odera-Noisse határral. Be kell mutatni és le kell 
leplezni a nyugati imperialista hatalmak és a Vatikán népünk 
érdekeivel állandóan ellentétes politikáját, amelyek mindig 
és változatlanul ellenségek, függetlenül attól, hogy a hamis 
látszat álarca alá rejtőznek, hogy mit mondanak a pápai en-
ciklikák és körlevelek, függetlenül attól, hogy brutális nyi-
latkozatokban megtagadják tőlünk a minket megillető jogokat. 
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Sziléaia múltjáról, néptömegeinek munkájáról és 
kizsákmányolásáról, valamint hősi harcairól saóló ismerete-
ink nagy népszerüsitő akciójához csatlakozniok kell aa ösz-
sses erre hivatott intézményeknek. 

Szilézia na-gyszera törtenete, lengyel lakói munká-
jának és harcának története,amelyet a történész nehéz munká-
ja napfényre hoz és megtisztít a hamisításoktól, méltó arra, 
hogy jól megalapozott, alaposan megszervezett és tervszerűen 
lebonyolított népszerűsítési akció eredményeképen az egész 
nép tulajdonává váljék, 

E mult tanulságai Szilézia lakóiban, mindazokban, 
akik századok óta ott élnek és azokban is, akik később köl-
töztek oda, egész népünkben a jogos büszkeség érzését fog-
ják feléleszteni.Ugyanakkor lehetővé teszik majd, hogy job-
ban megértsük a mai napot, annak vívmányait, nehézségeit és 
hiányait, lehetővé teszik, hogy tudományos alapon tegyünk kü-
lönbséget az igazi és a hamis barátok között, lehetővé teszi, 
hogy biztosan és jól megismerjük annak az értékét, amit épí-
tettünk és teremtettünk ezen a földön attól a pillanattól 
kezdve, hogy a munkásosztály vezetése alatt a nép vette kezé-
be a hatalmat. Szilézia története megismerésének fel kell é-
lesztenie a jogos gyűlöletet és a fáradhatatlan harci kedvet 
mindazok ellen a belső és határainkon kívüli ellenséges 
erők ellen, amelyek akadályozzák munkánkat s meg akarják sem-
misíteni azt, amit építünk. A régi sziléziai nemzedékek nagy-, 
szerű harcának hagyománya a gyönyörű holnapért folyó munká-
ra és harcra mozgosit ugy,ahogyan azok látták, ahogyan azok 
megálmodták, akik ezen a földön küzdöttek, akik számára-drá-
ga volt a haladás és a világ összes népeinek boldogsága. 

De hogy ma a lengyel történészek igy beszélhetnek a 
.visszavonhatatlanul elmúlt idők jogtalanságáról, s a sziléziai 
nép kizsákmányolás elleni nehéz harcáról, s hogy ma napon-
ként építhetjük e föld és lakóinak egyre szebb jövőjét, azt 
elsősorban azoknak az alapvető változásoknak köszönhetjük, 
amelyek Szilézia földjén az utolsó néhány év alatt történtek. 
Mindezt elsősorban a Vörös Hadsereg katonái kiontott vérének 
ás a hozzájuk csatlakozott újjászületett lengyel hadsereg 
osztagainak, a Szovjetunió védelmének és segítségének köszön- . 
hetjük. Ennek köszönhetjük, hogy ezt a földet visszaadták a 
lengyel népnek és államnak. Ugyanennek köszönhetjük, hogy 
ezen a földön teljesen felszámolhattuk a földbirtokosok és 
kapitalisták kizsákmányolásának és uralmának alapjait, s hogy 
e földön ma egy uj rend alapjait, a szocializmus alapjait rak-
juk le, olyan uj rendét, amely nem ismeri a kizsákmányolást. 

Mindezeknek a forradalmi változásoknak köszönhető, 
hogy a századokon át kizsákmányolt és elnyomott sziléziai nép' 
kiegyenesíthette gerincét, s munkája csakis és kizárólag az 
ország gazdagságának növelését és a nóp jólétének emelését 
sz'olgálja. Csak most vált a sziléziai nép az egész lengyel 
néppel együtt földjének igazi, kizárólagos és örökös gazdájá-
vá. • 
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BESZÁMOLÓK A MAGYAR TÖRTMÉSZKONGRSSXZÜSRÓL. 

Victor Cherestesiu: 
A Magyar Tört énészkongresszus« 

/Studii, 19:-';. IV. sz./ 

1953 nyarán /Junius 6-13/ a Magyar Tudományos Akadémia 
és a Magyar Történelmi Társulat rendezésében Budapesten tartot-
ták meg a Magyar Történészkongresszust. A Kongresszus iránt kü-
lönös figyelem nyilvánult meg a Magyar Dolgozók Pártja és a ma-
gyar kormány részéről. 

A Kongresszus összefogta a magyar történettudomány 
legszámottevőbb kutatóit.. A Kongresszuson résztvettek a szovjet 
történettudomány képviselői: Pankrat ovo., Tarlé és Tretyakov elv-
társak, valamint a népi demokratikus országok; /Lengyelország, 
Csehszlovákia, Románia, Bulgária-és a Német Demokratikus Köz-
társaság/ képviselői, bebizonyítván, hogy a szocialista tábor 
országai közötti ujtipusu kapcsolatok, e népek közös érdekein 
alapuló baráti együttműködésa történettudomány területén is 
teljes mértékben megnyilvánul. 

A Kongresszus szemlét tartott a magyar történettudo-
mánynak az ország felszabadítása óta elért sikerei és eredményei 
felett, kiemelte a marxista-leninista gondolkodáson alapuló és 
az általa vezetett történettudomány nagy fölényét a polgári tör-
ténetírással szemben. A Kongresszus kiemelte a magyar történé-
szek harcát a burzsoá-földcsuri magyar történetírás reakciós, -
tudománytalan, soviniszta, klerikális szemlélete ellen; rámuta-
tott arra, hogy a polgári történetírás Magyarország történetének 
legfontosabb mozzanatait a. magyar arisztokrácia és a burzsoázia 
reakciós, expanzionista érdekelnek szolgálatában hamisította, meg 

A magyar történészek, akiket a marxi-lenini elmélet 
és az élenjáró szovjut történettudomány fényes példái vezetnek, 
számos olyan kérdést oldottak meg, amelyet a, régi reakciós ma-
gyar történetírás még csak nom is érintett, vagy teljesen meg-
hamisítva tárgyalt. 

Pankrat ô aa akadémikus hangsúlyozta., hogy a magyar tör-
ténészeknek igen figyelemreméltóak azok a törekvései, amellyel 
tanulmányozzák és felszínre hozzák a magyar munkásmozgalom és 
különösen a marxista-leninista párt harcainak dicsőséges lapp-
jait, amely harcokat a független, szabad és szocialista Magyar-
országért vívtak. 

/A beszámoló a következőkben-ismerteti az agyas referátumokat 
és korreferátumokat. - Scerk./ 
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A Magyar Történészkongresszus munkálatai "bemutatták 
azoknak a harcoknak a közös momentumait, amelyeket a magyar, a' 
román, -a cseh, a szlovák, és a lengyel nép a szabadságért és a 
függetlenségért folytatott. Panlcrat ova c Ívtár s no-, a szovjet kül-
döttség vezetője, a Kongresszuson tartott felszólalásában hang-
súlyozta, hogy Kelét- és Délkeleteurópa népeinek a története 
szorosan összefonódik és ezért a történészekre az a feladat vár, 
hogy feltárják azt, ami a népeket a múltban egyesitette és tisz-
tázzák azokat a tényezőket, amelyek mesterségesen elválasztot-
ták őket. Ezeknek a népeknek a története arra tanít bennünket, 
hogy sorsuk szorosan összekapcsolódik, hogy a nagy nomzotl ve-
sződ elmek pillanataiban az ő együttműködésük és egységük nyúj-
totta a legjobb lehetőségekot ama veszélyek sikeres leküzdésé-
re, amelyek további fejlődésüket fenyegették. A népi tömegek 
felismerték és tudomásul vették ezt a tényt. így jártak el e 
népek történetének haladó alakjai is, akik a tömegek vágyait és 
érdekeit fejezték ki.. 

A feudális urak osztálya.és később a burzsoázia sok-
szor szembenállt ezzel az együttműködéssel és saját osztályér-
dekeiből kiindulva, megpróbálták, hogy Európának ebben a részé-
ben a népeket egymás ellen uszítsák. 

Érdeklődést keltettek a román-magyar kapcsolatokra 
vonatkozó ko rr e fc rát umo k. 

Köztudomásu, hogy a régi magyar történetírás - csak-
úgy, mint a román burzsoázia és a földesurak történetírása is -
a román-magyar kapcsolatok kérdéseit soviniszta szemszögből, 
egymás népe iránti megvetéssel tárgyalta; meghamisította-és el-
palástolta a két szomszédnép közös harcainak momentumait• 

A két országnak a Szovjet Hadsereg által történt fel-
szabadítása, az országainkban végbement hatalmas társadalmi át-
alakulások után megnyilt a lehetősége annak, hogy a két nép tör-
tenetének közös vonásait valódi fényükben világítsuk meg. 

A kongresszuson tartott néhány referátum adatokat tar-
talmaz a két nép kapcsolatairól, számos kérdést vet fel, amelyek 
tudományos megoldása, a két ország történészeinek feladata. 

A török elnyomók elleni közös harcot a polgári törté-
nészek mindkét országban az illető nép monopóliumaként tekintet-
ték, elhallgatták a szomszédnépek együttes erőfeszítéseit ebben 
a harcban. 

» 

Elekes Lajos !ÎA magyar nép szövetségesei és ellenségei 
a török hóditókkal viv-tt harcban" című referátumában-kiemelté 
a román jobbágyok részvételét Hunyadi János harcaiban. Román ka-
tonákat állandóan találunk az ő hadseregében, és Hunyadi János-
nagy bizalmat tanúsított a r-rnán fejedelemségek harcosai iránt. 

Korvin Mátyás uralkodása második szakaszának leül- és 
belpolitikájával foglalkozva Elekes elvtárs kiemelte Mátyás ama. 



tö rekvése inek he lyességét , amelyek " b e l p o l i t i k a i t é r e n a közpon-
t i hatalom megerosi t 'sére - e r ro a t ö r ö k előnyomulás veszélye 
nagy lehetőségeket n y ú j t o t t - , k ü l p o l i t i k a i s i k o n pedig a t ö rök 
e l l e n i harc érdekeben egy nagy, főképpen a szomézédokkal kö ten -
dő szövetség megteremtésére i r á n y u l t a k . Ebből a szempontból az 
olőadó hangsúlyozta a Mátyás és I s t v á n közö t t l é t r e j ö t t ós a t ö -
r öke l l enes moldva i harcok s i k e r e érdekében k ö t ö t t szövetség kü-
lönös j e l e n t ő s é g é t , va lamin t <a román fejedelemségek ós Magyar-
ország he lyzetének kölcsönös kapcso la tá t? egyik ország he lyze te 
meggyengülésének egyenes következményeként a másik á l l am he l yze -
tének meggyengülését i s a t ö r ö k e lőnyomulással szemben. Elekes 
nem l e p l e z t e e l Mátyás h i b á i t sem? rámu ta to t t I s t v á n e l l e n i had-
j á ra tának i g a z s á g t a l a n j e l l e g é r e , amely - ahogyan a r r a a magyar 
t ö r t énész u t a l t - Mátyás seregeinek v i s s z a v e t é s é v e l végződö t t . 
Igazság ta lan v o l t a cseh háború i s , 

A Kongresszus napja ibanüi innepel ték Rákóczi f ü g g e t l e n -
ség i ^ harc áriak 250. é v f o r d u l ó j á t . Ez a h a r c , a magyar és a román 
tö r ténészek számára i s sok fon tos ké rdés t t a r t a l m a z , főkén t Rá-
k ó c z i e r d é l y i fejedelemmé v a l ó megválasztása következtében. 

Pach és Esze e l v t á r s a k elemzései f og la l koznak az 
északerdé ly i jobbágyok h e l y z e t é v e l , a már ebben a korszakban 
a románok és magyarok szé tvá lasz tásá ra i r á n y u l ó H a b s b u r g - i n t r i -
k á k k a l , s a K ő v á r - v i d é k i kuruc harcokban rész tvevő két román-
többségü ezred mega lak í tásáva l , és rámutatnak a r r a , hogy a ku-
ruc kap i tányok közö t t számos román i s v o l t . Ezek a momentumok a 
ket nép ha rca i közö t t meglévő kapcso la toka t b i z o n y í t j á k . 

I . T ó t h Z o l t á n Kossuth-dijas p ro fesszo r "Balcescu Mik -
lós a magyar c-s román nép összefogásáér t 1848-49-bon" cimmel 
t a r t o t t e lőadás t . BSlcescu ragyogó a l a k j á t a múl tban a^román és 
a magyar tö r ténészek meghamis í to t ták , és e l t i t k o l t á k Balcescunak 
a román és a magyar nép, va lam in t Európa eme részének összes e l -
nyomott népei k ö z ö t t i megegyezésre i r á n y u l ó k i t a r t ó és á l l andó 
t ö r e k v é s e i t . A nagy h a z a f i ha lá lának é v f o r d u l ó j a a magyar t ö r t é -
nészek számára i s alkalom v o l t , hogy N ico lae Balcescu p o z i t í v 
a l a k j á t , s a ké t nép közeledése és barátsága érdekében k i f e j t e t t 
munkájának érdemeit igaz fényében mutassák be. 

Sok érdekes kérdést vet fel Kemény G. Gábor korrefe-
rátuma is a magyar uralkodóosztályok elnyomó nemzetiségi poli-
tikájáról 1867 után Erdélyben. 

A referátum bátran feltárja a magyar arisztokráciának 
és a burzsoáziának az erdélyi román lakosság elleni elnyomó in-
tézkedéseit és azok tartalmát, s ezzel leleplezi a magyar bur-
zsoázia történészeinek és politikusainak elméletét, akik egy 
"megértő" vagy éppen nagyvonalú politika hangoztatásával kísé-
relték meg ezt a tényt eltitkolni vagy éppen tagadni. 

Érdekesek Erény i T i b o r referátumának m e g á l l a p í t á s a i a 
Magyarországi Szociá ldemokrata Párt .megalkuvó nemzet iség i p o l i -
t i k á j á r ó l . Engels hangsú lyoz ta , hogy Auszt r ia-Magyarországon a 
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lege van. Az első munkásszervezetek valóban helyes nemzetiségi 
politikát folytattak: románhyelvü újságok és kiáltványok jelen-
tele meg az erdélyi és a budapesti vállalatoknál dolgozd román 
munkások számára. A szociáldemokrata párt reformista vezetősége 
azonban, amely a burzsoázia, kegyeit élvezte, nemzetiségi vonat-
kozásban is olyan politikát folytatott, amely megfelelt a bur-
zsoázia érdekeinek. 

Az 1905-1907-es orosz forradalom és az orosz munkások 
hősiessége Magyarországon is eres hatást váltott ki. Eros harci 
hullám indul el nemcsak a magyar munkások, hanem a magyarorszá-
gi román munkások között is. Hanálc Péter referátuma az 1905-ös 
orosz forradalom magyarországi hatásáról számos értékes adatot 
tartalmaz a mi történészein1: számára is. A február 5-i budapes-
ti tüntetésen résztvesznek a fővárosi munkások; a nemzetiségi 
kisebbségek munkássájtója foglalkozik a nagy eseménnyel és rend-
kívüli gyűléseken fejezik ki együttérzésüket a nemzetiségi mun-
kások az orosz munkásokkal. A kormánykörökben pánik tör ki, 
sztrájkhullám önti el az országot, nemcsak a választási jogot 
követelik, hanem a szakszervezetek az általános sztrájk jelsza-
vát is kiadják. 1905 május 1-én Kolozsváron "békés" tüntetés 
helyett, - amilyennek a szociáldemokrata vezetők akarták - ál-
ta-lános sztrájk zajlott le; sztrájkok voltak Lúgoson, Nagyvára-
don, Aradon, Petrozsényben, Aninán és Resicán is. Ezeknek a 
sztrájkoknak még nem voltak világosan meghatározott követelése-
ik, politikai céljaik a.zonban kétségkívül voltak. A szociálde-
mokrata párt vezetőségének a sztáájkok megállítására irányuló 
kisérletei ellenére 1905 szeptemberében Pesten - egy valóban 
forradalmi légkörben - zajlik le a magyarországi proletariátus 
legtekintélyesebb tüntetése. Ugyancsak Hanák elvtárs emlit né-
hány, a mi történészeink számára is fontos ada.tot a "Potemkin" 
gőzös hős matrózairól. Közülük sokan kerültek Erdélybe és kü-
lönböző munkásközpontokban telepedtek le. így Temesvárra ötve-
nen érkeztek s a szociáldemokrata pártba, tömörült munkások tá-
mogo.tását élvezték. A munkások a matrózok védelmére keltek, s 
nem engedték, hogy a rendőrség letartóztassa, őket. Soka.n közülük 
Temesváron, Aninán, Resicán telepedtek le. Az ő tevékenységük, 
az erdélyi román és magyar munkásokra gyakorolt befolyásuk vizs-
gálata a román és az erdélyi magyar történészek megtisztelő fel-
adata marad, 

A Na.gy Októberi Szocialista. Forradalom hatásával fog-
lalkozó referátumok kiemelték,' hogy az amerikai, a.z angol és c. 
francia imperialisták szolgálatában álló s a Magyar Tanácsköz-
társaság megsemmisítésére felhasznált román burzsoá-földesuri 
hadsereg intervenciója ellenére a két nép közötti együttérzés 
ebben az időben is megnyilvánult. .Liptai elvtárs korreferátuma 
/A Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadserege/ az "Echo de Paris" 
cimü francia lap 1919 julius 7-i számának szavait idézi: a román 
burzsoázia és a földesurak intervenciós hadserege katonáinak 
"fegyelmezettsége" igen sok kivánni valót hagy, igen sok a szö-
kevény, akik tömegesen csatlakoznak a magyar bolsevistákhoz. 
Az erdélyi magyar és román munkások - amint ezt a burzsoá "Neue 
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Freie Presse" c. osztrák lap is elismeri - általános sztrájk-
kal válaszoltak a román burzsoá-földesuri hadseregnek a Magyar 
Tanácsköztársaság elleni támadására. A hősies magyar Vörös 
Hadsereg alakulataiban sok román is harcolt. Ugyanakkor askét 
ország kizsákmányoló•osztályának gyűlölete a forradalmi hullám 
elfojtására irányult. 

Az összes népi demokráciák történészei számára rend-
kivül értékesek voltak Pankratova elvtársnő utmutatásai, taná-
csai. Pankrat ova elvtársnő hangsúlyozta, hogy a népi demokrá-
ciák történészeinek rendkívüli fontosságot kell tulajdoníta-
niuk a. dolgozó tömegek, a munkásmozgalom, a forradalmi mozgal-
mak, a kommunista partok történetének. 

Pankratova elvtérsnő hangoztatta a jelenkori történet 
még elmélyültebb tanulmányozásának fontosságát, erélyesen har-
colva a hibás elméletek ellen, amelyek alapján sok időszerű kér-
dés, például a népi demokrácia fejlődési szakaszai tartalmának 
tanulmányozása nem is volna, történel-eíff. A történészek hazafias 
feladata, hogy ezekkel a. dolgozó emberek nevelése szempontjá-
ból annyira fontos kérdésekkel foglalkozzanak. 

/A cikk az itt•következő részben a. Kongresszus határozatait 
közli. - Szerk«/ 

A Kongresszus megmutatta, a magyar történészek ered-
ményeit, és rámutatott r. tömegekhez, a néphez közelálló, Marx, 
Engels, Lenin és Sztálin győzelmes tudományán alapuló történet-
tudomány előtt álló ragyogó perspektívákra. 

Az ilyen történettudomány, amellett, hogy helyesen 
világíthatja meg a haza. történetének legfontosabb eseményeit, 
erős mozgósító erővé, a néptömegek hazafias - nevelésének, a. szo-
cializmus építésének erős tényezőjévé válik. A Kongresszus fon-
tos szakaszt jelölt, meg n proletárnemzetköziség s a. szocialista 
tábor népei barátságának és közeledésének jegyében nemcsak a 
magya.r történettudomány fejlődésében, hanem a Szovjetunió és a 
népi demokráciák történészei együttműködésének fejlesztésében 
és elmélyítésében is. 
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Jindrich Yes oly: 

A ,budapesti Magyar Történészkpngrcssaus 
nemzetközi je lent ősege. 

/Sovctska Veda, Historie 1953. 5. sz./ 
Jindrich Vesely: Mezinárodni vyznarn kongresû ma,cfarskych 

historikû Y Budapesti 

Folyó év junius első felében zajlott le Budapesten 
r, tíznapos Magyar Történészkongresszus, amelyet Rákóczi Ferenc, 
a magyar nemzet szabadságáért küzdő harcos hősi felkelése 250, 
évfordulójának ünnepségével kapcsolatban hivtak össze. A kon-
gresszus feladata az volt, hogy áttekintést szerezzen a magyar 
történettudomány állásáról és ugyanakkor•tisztázzon.számos meg-
oldatlan kérdést és tudományos problémát. A Kongresszus programm-
ja igen széleskörű volt. Vezető gondolatát - CMiagyar nép sza-
badságharcát - a ma.gyar nép elnyomói, a. törökök és később a 
Habsburgok ellen folytatott évszázados hősi küzdelméről szóló 
referátumok és korroferátumok fejezték ki. Élénk figyelmet 
szentelt továbbá a magyarországi munkásosztály harcának a ma-
gyar földbirtokosok és a burzsoázia ellen az első Magyar tanács-
köztársaság idején. A Kongresszus rendezői, a Magyar Tudományos 
Akadémia- Történettudományi Intézete és'a Magyar Történelmi Tár-
sulat a Magyar Munkásmozgalmi Intézettel való együttműködésben, 
arra törekedtek, hogy minden előadás és hozzászólás a marxista-
leninista tanítás szempontjából induljon ki és-ment legyen a 
nacionalista vagy a revizionista tendenciáktól. Hangsúlyozni 
kell azt, hogy ezen a. téren a Kongresszus egész lefolyása maga,s 
színvonalú volt. A Kongresszuson résztvettek mind az idősebb, 
mind az ifjabb nemzedékhez tartozó történészek. 

Rendkívüli jelentőségre tett szert a Kongresszus az-
zal, hogy a. Magyar Tudományos Akadémia meghivta a népi demokra.-
tikus országok és a Szovjetunió történettudományának képviselő-
it. Igy a Magyar Történészkongresszus a megbeszélések során 
nemzetközi kongresszus lett, amely sikeresen-kisérelte meg né-
hány nemzetkï%i jellegű kérdés megoldását is, A külföldi dele-
gátusok referátumokkal és korreferátumokkal vettek részt a 
Kongresszus megbeszélésein. Igen nagy jelentőségű volt a szov-
jet delegáció részvétele, amelynek tagjai kiemelkedő történé-
szek: A. M. Pankratova, a Szovjet Tudományos Akadémia levelező 
tagja /a küldöttség vezetője/, J. V. Tarlo akadémikus és P. N. 
Tretyakov, a Szovjet Tudományos Akadémia, Szlavisztikai Intéze-
tének igazgatója valtak. A szovjet delegáció-tagjai jelentős 
referátumokat tartottak a Kongresszuson: J.V, Tarlo Rákóczi 
Ferencről, és A.M. Pankrat~va az 1905-ös olső orosz forradalom 
nemzetközi jelentőségéről. 
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A.M. Pankra.tova, és a szovjet küldöttség többi tagjai 
azonban kiemelkedő érdemeket szereztek azon a téren/is, hogy a 
népi demokratikus országok történészcinek részvételét nemcsak 
kölcsönös ismerkedésre ós számos egyéni megbeszélésre, hanem 
három önálló vitaülésre is Felhasználták, amelyeken megvitat-
ták a kölcsönös együttműködés kérdését ós számos konkrét fel-
adatot jelöltek ki. Ez a^megbeszélés tulajdonkeppen a népi de-
mokratikus országok történészeinek első nemzetközi konferenciá-
jává lett a szovjet történészek jelentós részvételével, és ered-
ménye egy megegyezés volt az együttműködésről, néhány közös 
munkáról, egy közös - perspektivikus munkaprograméról és kölcsönös 
tapasztalat oserero1. 

/A beszámoló a következőkben a kongresszus határozatait közli,/ 

Meg kell köszönni a magyar történészeknek, hogy a 
Szovjetunió és a népi demokratikus országok történettudománya 
képviselőinek meghívásával lehetővé tették a közös érdekek és 
célok első kölcsönös megvitatását és rendszeressé tették az 
idáig kevéssé fejlett és inkább csak esetleges együttműködést, 
A szovjet történészeknek, különösen A.M. Pankratova elvtársnő-
nek kell viszont köszönetet mondani azért, hogy ezt az alkal-
mat kezdeményezőén használták ki a kölcsönös együttműködésnek 
és további kifejlesztésének értékes és minden ország számára 
hasznos megvitatására. 

Nem szükséges hangsúlyozni azt, hogy a Kongresszuson 
alkalmat találtak a mi történelmünk néhány kérdésének tisztázá-
sára is, események és személyiségek értékelésére, amelyekre vo-
natkozólag a szomszédos népi demokráciák történészeinek olykor 
teljesen ellentétes nézeteik voltak. Igy például sikerült Dr. 
Maceknek és Dr. Holàtiknak tisztázniok Hunyadi János, Corvin 
Mátyás ós Brandysi Giskra-János történeti szerepének ezideig 
problematikus értékelését. Egyes szabadságharcok, a,kár a Dózsa 
György-fele va.gy a Rákóczi Ferenc-féle felkelés vagy 1848-49 
részletesebb elemzésénél kiderült, milyen sok közös ügye volt 
országaink népének Magyarország, Lengyelország vagy Románia, 
népével. Nem lehet kétség afelől, hogy a források és a„z adatok 
további kutatása Magyarország, Csehszlovákia., Lengyelország, 
Románia ős a többi közóp- és kelcteurópai ország elnyomott né-
pének kölcsönös együttműködésére és közös harcára vonatkozólag 
még számos bizonyítékot tár fel. 

Egészében ugy kell értékelnünk a 'Magyar Történész-
kongresszust, mint elsőrendű jelentőségű eseményt, amely fontos 
állomása a kölcsönös kapcsolatok és az együttműködés elmélyíté-
sének a szocialista országokban folyó történeti kutatás terén. 
Azon a. téren, aho 1 a. kölcsönös kapcsolatok ős összefüggések min-
dig különösen erősek voltak, a. szomszédos országok történeti 
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anyagának: átvizsgálása nélkül a legtöbb esetben egyáltalán le-
hetetlen valóban tudományos következtetéseket levonni. 

Említést érdemel az a figyelemreméltó érdeklődés is, 
amelyet a magyar közvélemény a budapesti Történészkongresszus-
nak szentelt. A "napisajtó és a rádió naponként hozott terje-
delmes kommentárokat és híreket a Kongresszus megbeszélései-
ről, sőt egyes előadásokat teljes terjedelemben közölt. A Párt 
és a kormány vezetői rendkívüli figyelemmel kisérték a Kon-
gresszus megbeszéléseitamelyeken a lehotőség szerint rend-
szeresen részt is vettek. Minden arról a tényről tanúskodott, 
hogy o. magyar nép képviselői, akiknek a kezében ma Magyaror-
szágon a kormányhatalom van, nagyon értékelik a történettudományig 
mert az segíti a tömegek ideológiai színvonalának emelését és 
semmi fáradságot sem kiméinek, hogy a történettudomány számára 
lehetővé tegyék a legszélesebb körű fejlődést és virágzást. 
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Ludovit Holotîk; 
A Magyar Történészkongresszus eredményeiről 

V 
/Historicity Casopis, 1953. 2. sz./ 

Holotik LJ: Z vysledkov kongresu madarskych historikov 

1953 Junius 6-13-án zajlott le Budapesten a Magyar 
Történészkongresszus, amelyet a Magyar•Tudományos Akadémia és 
a Mag.yar Történelmi Társul; t rendezett. A magyar marxista tör-
ténészek jelentőségteljes kezdeményezésében résztvett számos 
külföldi vendég is a Szovjetunióból és a népi demokratikus or-
szágokból, többek között Csehszlovákiából'is. A külföldi'dele-
gációk közül-különösen ki kell emelni A.M. Pankratova,-J.V. 
Tarle és P.N. Tretyakov szovjet történészek jelenlétét. Lénye-
ges mértékben járultak hozzá a Kongresszus sikeréhez, közre-
működtök abban, hogy szinvonala magasabb legyen és eredményei 
szélesebbkörüek. A szovjet történészek érdeme, hogy a Kongresz-
szus végeredményben nemzetközi kongresszus jellegét öltötte. 
A Kongresszusnak ez a nemzetközi jellege megmutatkozott a záró 
határozatokban, amelyek vala-mennyi népi demokratikus ország és 
a Szovjetunió történészeinek munkája, számára is jelentősek. 

A Magyar Történészkongresszust azoknak a fordulatot 
jelentő változásoknak a szelleme hatotta át, amelyek 1945 és 
a magyar rea.kció teljes veresége után állta.k be a. népi demokra-
tikus Magyarországon. Éppen ugy, ahogyan a,z uj Magyarországon 
a régi nemesi és tőkés Magyarország felszámolásával és a mun-
kásosztály kormányának felállításával megváltozott az egész 
politikai és gazdasági élet, alapvetően megváltozott a magyar 
.történettudomány is. 

A múltban a magyar történetírás•a kizsákmányoló osz-
tályok kiszolgálójánaic szerepét játszotta. Hivatalos helyet 
foglalt el benne a reakciós, feudálisrklerikális történetírás. Ezt a feudális-klerikális történetírást teljesen áthatotta a,z 
alanta,s nacionalizmus és sovinizmus szelleme. Főfeladatának 
azt tartotta, hogy kisebbítse a régi Magyarországon élő nemze-
tek, a szlovákok, ukránok, románok történelmi jelentőségét, 
mégpedig a mult válogatás nélküli hamisitása és eltorzitása 
utján. Igaz, hogy ugyanakkor elmosta, elferdítette és elnyomo-
rította azt a történelmi igazságot•is, hogy mi volt a magyar 
nép szerepe a. magyar történelemben. A feudális-klerikális ma-
gyar történetírás foérdeklődése mindenekelőtt a nemesi csalá-
dok történetére összpontosult, hogy igy megindokolja a, nagy-
birtokosok uralmának történelmi szükségszerűségét Magyarorszá-
gon. A soviniszta, magyar történetírásnak nem csekély része 
volt a, bizalmatlanság és gyűlölet ;«ci$ásábaji a magyar nép és 
Csehszlovákia népei között. Igaz, hogy hasonló - szerepet játszott 
a szlovák burzsoá-nacionalista. történetírás is. 



- 309 rr 

Ha röv iden j e l l e m e z h e t j ü k a magyar ma rx i s t a t ö r t é -
nészek-kongresszusának a lapvető i r á n y z a t á t , mindeneke lő t t az t 
a.- tényt k e l l k iemelnünk,és hangsúlyoznunk: f ő c é l j a a„z v o l t , 
hogy e l m é l y i t s e és megerősí tse a magyar nép p r o l e t á r i n t e r -
ne-cional izmusat os s z o c i a l i s t a . h a z a f i s a g á t , megerősítse a béke 
"es " a demókrác'ia t'aooraba t a r t o z ó nemz'etek " t e s t v e r i " ba rá tsagá-
nak s z á l a i t , A "kongresszus ezér t nemcsak a"magyar t ö r t é n e t -
tudomány é le tében v o l t • r e n d k í v ü l j e l e n t ő s esemény, hanem ugyan-
akkor a p o l i t i k á b a n i s , A Magyar Történészkongresszus tehá t 
i g e n k i f e j e z ő e n és meggyőzően m u t a t j a a r é g i reakc iós t ö r t é n e t -
Í r á s és a f i a t a l magyar marx i s ta t ö r t é n e t í r á s k ö z ö t t i h a t a l -
ma s kü1önbs ég c t . 

A Magyar Történészkongresszus programmja. r e n d k í v ü l 
gazdag és sokszínű v o l t és két rész re o s z t h a t j u k . Az e lső rész 
a magyar marxista, tö r ténészek mintegy harminc re fe rá tumábó l 
és ko r re fe rá tumábó l á l l o t t , ezeket a Magyar Tudományos Akadémia 
nagytermében a. nagyközönség e l ő t t adták e l ő és á l t a l á b a n a szé-
lesebb ny i lvánosságnak szánták. A második résznek szakmaibb 
i r á n y z a t a v o l t . Két szükebbkörü é r t e k e z l e t e n t á r g y a l t á k me^ a 
n é p i demokrat ikus országok t ö r t é n é s z e i k ö z ö t t i együttmüködes 
l e h e t ő s é g e i t és f o rmá i t és a szov je t t ö r t é n e t í r á s á l t a l a n é p i 
demokrat ikus országok t ö r t énésze inek ado t t s e g í t s é g e t . Ezeken 
az ü léseken túlmenően a Magyar Munkásmozgalmi I n t é z e t és a 
Magyar Tudományos Akadémia Tör ténet tudomány i I n t é z e t e kü lön v i -
t á k a t rendez tek , amelyeken ezeknek az i n téze teknek a, munká járó l 
ese t t szó, de ugyanakkor a munkásmozgalom tö r t éne tének konkré-
tebb k é r d é s e i r ő l i s , a magyar t ö r téne lem fontosabb p rob lémá i -
r ó l és a, nagy t ö r t é n e l m i tankönyvek e lőkész í tésében f o l y t a t o t t 
munka módsze re i rő l . 

Az e lőadássoroza t , amely a szé leskörű érdeklődő kö -
zönség e l ő t t hangzot t e l , három a lapve tő csopor t ra o s z l o t t : 
Fe jeze tek függet lenségünk védelmében v i v o t t küzdelmeink t ö r t é -
r i e tébő l , A b a r a t i szomszéd népekkel köz~ö~s küzdelmeink hagyoma^ 
n y á l b ó l es"'A nagy orosz nép - példaképünk f o r r a d a l m i h a r c a i n k -
ban. 

Az e l ső csoportban a f ő re fe rá tumokat E l e k e s 
Lajos t a r t o t t a A magyar nép szövetségesei és -e l lensége i a t ö -
rök h ó d i t ó k k a l v i v o t t harcban, E s z e Tamás A Rákócz i -szabad- . 
ságharc és Z s i g m o n d László Az amer i ka i és ango l - impe-
r i a l i s t á k a magyar nép felszabadulása, e l l e n /1919-1944/ . A cso-
po r t j e l e n t ő s k o r r e f e r á t u m a i közü l mindeneke lő t t meg k e l l e m l í -
t e n i J . V , Ta,rle f e l s z ó l a l á s á t Rákóczi d i p l o m á c i a i tevékenységé-
r ő l . ,/Rákóczi és az európa i nagyhata lmak, / 

A b a r á t i szomszédos népekkel közös küzdelmeink hagyo-
mányaiból cimü csoportban hangzot t e l M é r ; i Gyula, r e f e r á -
tuma, A magyar reformmozgalom és a.z 1830-31-es l e n g y e l sza,ba,d-
ságharc, l . T ó t h Zo l táné Balcescu Mik lós a magyar -és román 
nép összefogásáér t 1848-49-ben, A r a t ó Endréé Csehszlovák-
magyar munkásmozgalmi kapcso la tok /1867 -1890 / , Ara tó Endre r e -
ferátumához c s a t l a k o z o t t S p i r a . György ko r re fe rá tuma S z l o -
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vák bányászok az 1348-49-i magyar szabadságharcban cimen. 
A nagy orosz nép - példaképünk forradalmi harcainkban 

cimü harmadik csoportban terjedelmes referátumot tartott A.M. 
P a n k r a t o r a az els <5 orosz polgári demokratikus forrada-
lom nemzetközi jé lent ős egér Ő'l /Az 1905-1907. évi első orosz for-
radalom nemzetközi jelentősége./. F o g a r a s i Béla Cserni-
sevszkij^magyar vonatkozású cikkei cimcn tartott előadást, H a -
n á k Péter az 1905-ös orosz forradalom hatásáról Magyarorszá-
gon, R é t i László A Nagy Októberi Szocialista Forradalom-ha-
tása Magyarországra és a magyar forradalmak 1918-1919 cimen. A 
csoport fő referátumai közül meg kell továbbá említenünk N e m e s 
Dezső referátumát, amely A Szovjetunió iránti szeretet és-biza-
lom a magyar nép tömegeiben /1919-1945/ cimen hangzott el. A Kon-
gresszuson a külföldi delegációk tagjai is felléptek korreferá-
tumaikkal, mindenekelőtt A baráti szomszéd népekkel közös tűzdel-
meink hagyományaiból cimü előadássorozatban. 

A Kongresszus előadásos részét M o l n á r Erik zár-
ta le referátumával S z t á l i n A szocializmus közgazdasági 
problémái a Szovjetunióban cimü müve es a magyar.Történéttudomány 
c, referátumával. 

A Magyar Történészkongresszus legfőbb tartalma tehát 
az volt,.hogy kiemelje a magyar nép nagy és ösztönző hagyománya-
it a nemzeti függetlenségért, a nemzeti szabadságért folytatott 
harcában. Ugyanakkor azonban újból-és újból hangsúlyozták, hogy 
a magyar nép szabadsága szoros kapcsolatban áll a szomszédos nem-
zetek szabadságával, amelyekkel a magyar nép a múltban gyakran 
harcolt együtt az idegen hóditók, különösen a törökök és a Habs-
burgok ellen. "A nemzeti függetlenség ügye szent üggyé csak ak^' 
kor leszj ha összekapcsolódik az európai haladás ügyével és a nép-
tömegek érdekeivel."^ Révai Józsefnek ezt a tételét, amely a 
marxizmus-leninizmus klasszikusainak a pemzeti kérdésről adott 
zseniális tanitásából indul ki, a Kongresszuson gf.zdag konkrét. 
történeti anyag alapján széleskörűen fejtették ki. A közép- és • 
délkeleteurópai nemzetek törtónelmT'liapcsÖlátái igy új' megvilágí-
tásban mutatkoznak meg. • "" ' ' „• ; 

Az egykori Magyarország és a szomszédos országok nem-
zetei közti kölcsönös kapcsolatok gazdag történetéből vett példák 
meggyőzően beszélnek arról, hogy a.nemzetek közti mély baráti kap-
csolatok mindenekelőtt a közös, haladó és forradalmi eszmények -
alapján, az idegen betolakodók és hóditók elleni közös' küzdelmek-
ben, az uralkodó osztályok általikizsákmányolás és elnyomás min-
den formája elleni közös harcban, a szebb, jobb élet utáni .soha-
sem lankadó erőfeszítésben alakulnak ki, A közép- és keleteurópai 
nemzetek közös harcainak története a török hóditók ellen és az 
egykori Magyarország nemzeteinek közös harca, a 

1/ R é V a i- József: Marxizmus - népiesség - magyarság. Bp e st-, 
1948, 167. 1, . , 



Habsburg elnyomók ellen azt mutatja, hogy a $épi demokratikus 
Magyarország és a többi népi demokratikus ország, valamint a 
Szovjetunió mai barátságának és testvériségének mély történeti 
gyökerei, több évszázados mély hagyományaivanaaik,. 

Mint látható, a Magyar Történészkongresszus tematiká-
ja-igen erősen érinti a szlovák történelem fontos problémáit 
is. A szlovák nép rendkívül fontos szerepet játszott a törökök 
és a Habsburgok elleni harcban, ezekben a harcokban együtt lé-
pett fel a magyar, a.z ukrán és a román néppel. A magyar marxis-
ta történészek munkáikban komoly igyekezetet tanúsítottak, hogy 
rámutassanak a szlovák népnek erre a haladó hagyományára, 

Marx Károly és I.V. Sztálin a török veszedelem elle-
ni harcot, a harcot a törökök ellen, akik elpusztították és 
visszafejlesztették az általuk elfoglalt országokat, késleltet-
ték a meghódított nemzetek fejlődését, a délkelet- és közép-
európai nemzetek fontos feladatának tartották. Hasonlóképpen 
kell értékelnünk,nézetünk szerint a Habsburgok elleni harcot 
is, legalábbis a, 17. század végéig. A magyar marxista történet-
írás helyesen állit ja a Habsburg abszolutizmus elleni harcban 
az első helyre II. Rákóczi Ferenc harcát, Rákóczi kimagasló 
szervező, katonai, politikai és diplomáciai tehetség volt. A 
magyar nép függetlenségéért folytatott harcban az ő érdemeit 
nem lehet letagadni. Rákóczi hosszú, eredményes harnot folyta-
tott a Habsburg gyarmati elnyomás ellen. Ebben a harcban sike-
rült kialakítania, a "nemzeti egység"-et*, -tömörítenie a nemzet 
többségét. 

A főfigyelmet a referensek a továbbiakban arra. a kér-
désre összpontosították, melyek voltak tulajdonképpen azok a 
társadalmi erők, rétegek és osztályok, amelyek a magyar nép 
nemzeti felszabadító harcát vezették, A régi feudális-kleriká-
lis és polgári, történetirác eredménytelenül igyekezett azt bi-
zonyítani, hogy a törökellenes és a Habsburg-ellenes harcok 
hordozói a magyar feudális urak voltak. Ezeket az alá nem tá-
masztott állításokat, amelyek makacsul tartották magukat, a 
marxista magyar történettudomány alaposan felülvizsgálta. Nem 
a főnemesség és az egyházi hierarchia, hanem a magyar nép szé-
les tömegei, Közép- és Délkelet-Európa egyéb nemzeteinek népé-
vel együtt viselte mind a törökök, mind a Habsburgok elleni har 
coknak a terhét. A főnemesség és a középnemesség, az egyházi 
hierarchia - éppen ellenkezőleg - ezekben a harcokban éppenség-
gel ellentétes szerepet játszott, szabotálta és elárulta a nem-
zeti felszabadító harcot. A törökellenes és Habsburg-ellenes 
harcok történetének egyetlen következtetése az, hogy a nemzeti 
függetlenség őrzője csupán a nép. 

2/ V.o. II. Rákóczi Ferenc értékelését P'a c h Z s i g m o n 
Pál munkájában, II. Rákóczi Ferenc harcának jelentősége a, Ma-
gyarország függetlenségéért folytatott küzdelemben. Kapitoly z 
uhorskych dejin. Bratislava, 1952. 137 s kk, 11. 
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Ha helyesen világltjuk meg a magyar nemzet független-
ségéért vivott harcának történetét, amelynek hordozója maga a 
magyar nép volt és amelyben a szomszédos nemzetek is résztvet-
tek, hogy ugyanakkor saját függetlenségükért 'is harcoljanak, 
ezzel gyökerestül kiirtjuk a polgári történetírás soviniszta 
tendenciáit. A magyar marxista történettudomány ezért fordit 
teljes joggal olyan összpontosított figyelmet arra, hogy ápol-
ja és kifejlessze a függetlenségért vivott harc, valamint a so-
vinizmus és a nacionalizmus elleni harc hagyományait. 

Bár a Magyar Történészkongresszus hatalmas sikere 
minden kétségen felül áll, befejezésül utalás történt bizonyos 
hiányosságaira is. Ilyen hiányossága volt ajz, hogy nem hang-
zott el olyan előadás, amely a magyar történetírás jelenlegi 
állapotát taglalta volna, amely megbirálta volna a polgári tör-
ténetírást és ennek néhány maradványát a marxista történészek 
munkáiban. A.M. Pankratova hangsúlyozta, hogy a polgári törté-
nészek hamis koncepciói ellen folytatott harc nélkül, valamint 
a történetírás elméleti kérdéseire forditott állandó figyelem 
nélkül nem lehet fiatal marxista történészeket nevelni/ 

A Kongresszus rendezőinek szemére lehetett vetni, 
hogy a programmba nem-vettek fel a magyar nép osztályharcainak 
történetéből vett előadásokat. Teljesen figyelmen kivül maradt 
a Dózsa-féle felkelés, az 1631-32-es parasztfelkelés dicső törté-
nete, a magyarországi jakobinus mozgalom stb. Sohasem szabad 
megfeledkezni arról, hogy a marxizmus-leninizmus szempontjából 
a történelem mindenekelőtt "az anyagi javak termelőinek történe-
te, a dolgozó tömegek t ö r t é n e t e " . ^ Nem is beszélve arról, hogy 
a Magyarországon lezajlott parasztfelkelésok történetén lehet 
a legjobban bebizonyítani a magyar, szlovák, ukrán, román nép ' 
közös eszményekért folytatott közös harcairól szóló tételt stb. 

Hasonlóképpen azt is mondhatjuk, hogy a Kongresszuson 
elhangzott legtöbb referátumban és korreferátumban Magyarország 
valamennyi nemzetekszéles tömegeinek a török és Habsburg.el-
nyomók elleni harcban való részvételéről szóló tételeket jóval 
szélescbbkörü; gazdagabb és meggyőzőbb anyaggal lehetett volna 
alátámasztani. A magyar nemhet és a szomszédos nemzetek közti 
kölcsönös történelmi kapcsolatok felvázolásában gyakran a tör-
ténelmi események mechanikus összevetésére lyukadtak ki, ame-
lyek közt semmiféle kapcsolatot sem lehet találni. 

A kölcsönös történelmi kapcsolatokról folytatott vi-
tában helyesen figyelmeztettek arra, hogy nem hangsúlyozhatjuk 
ki szükksblüen a kölcsönös kapcsolatok és általában a haladó 
hagyományoknak csupán pozitiv oldalait, ha negativ oldalaik is 
vannak. 

Josef M a c e k'akadémiai levelező tag, a csehszlovák 
delegáció vezetője, alnpreferátuipábon rámutatott a csehszlovák 

3 / A SzIC/b/P története. Bpest, 1953. 150. 1. 
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marxista történetírás szempontjaira a csehszlovák és a magyar 
történelem egyes fontos közös problémáiban» Mac ele figyelmezte-
tett arra, hogy Hunyadi Mátyás értékelésénél, aki kétségtelenül 
nagy egyéniség, nem hallgathatjuk el csehországi rabló hadjá-
ratait, amelyeknek semmi közük sincs a haladáshoz; Hasonlókép-
pen rámutatott arra, milyen eltérően értékelik II. Józsefet a 
cseh marxista történészek. Másrészt hangsúlyozta., hogy az 1848-
as ausztria-magyarországi események értékelésében a. csehszlovák 
és magyar történészek között semmiféle ellentét sincs. 

A csehszlovák és a magyar történészeknek igen sok kö-
zös problémájuk van, amelyek csak kölcsönös együttműködéssel 
oldhatók meg. Különösen a szlovák és a magyar történetírás közt 
volna, szükséges, hogy egységes véleményre jussunk egyes alapve-
tő kérdésekben. Ilyen például a szlovák és a. magyar történelem 
periodizálása, amely nyilván jelentps mértékben azonos lesz, ha 
Magyarország valamennyi nemzetének fejlődése nem is volt egé-
szen egységes ütemü. Sok nagy alapvető' kérdést a jövőben csak 
a legszorosabb együttműködéssel oldhatunk meg. A Magyar Törté-
nészkongresszus is hozzásegített már ahhoz, hogy megoldjuk a 
szlovák történelem sok problémáját, amelyekkel a fiatal szlovák-
marxista történetírásnak halaszthatatlanul tisztába kell jönnie. 

Ugy véljük azonban, hogy a magyar nép függetlenségéért 
folytatott harcának kérdései is, amelyeknek a. magyar marxista, 
történészek eddig a legnagyobb figyelmet szentelték, még továb-
bi pontos kidolgozást, további tanulmányozást és ujabb vitákat 
igényelnek. Pontosabban kell értékelni a, Habsburgok és a törö-
kök elleni harcot. A Magyarország függetlenségéért folytatott 
harc kérdéseit jobban kapcsolatba kell hozni az ország belső 
helyzetével.4 

Véleményünk szerint a Habsburgok elleni függetlenségi 
harcok értékelésénél azt a tényt kell előtérbe helyezni, hogy a 
16. és 17. század folyamán Magyarország nemzeteinek legnagyobb 
ellensége a török volt. A török hóditók tartották a kezükben a 
magyar etnikum területének legnagyobb részét és ők voltak a ma-
gyar nép közvetlen leigázdi, olyan értékek pusztitói, amelyeket 
a múltban felhalmozott. A török hódoltság jelentette a gazdasá-
gi és kulturális fejlődés legnagyobb akadályát nemcsak a magyar 
nemzet számára, hanem a régi Magyarország egyéb nemzetei számá-
ra is. Ezért a törökök Magyarországból való kiűzésének koráig 
arra a kérdésre kell a figyelmet összpontosítanunk, ki és milyen 
mértékben járult hozzá ahhoz, hogy az ország felszabaduljon ez 
alól a járom alól. Végül is a marxizmus-leninizmus klasszikusai 
segitenèk hozzá, hogy értékeljük a török terjeszkedés éa a-sok-
nemzetiségű Habsburg -monarchia keletkezésének kérdését. I.V. 
Sztálin világosan mutatott rá a soknemzetiségű Habsburg-monarchia 

4/ Erre a tényre mutat rá lényegében M o 1 n á r Erik is A ma-
gyar történetírás a felszabadulás óta, eredményei, hiányossá-
gán és legsürgősebb feladatai. A MTA Társadalmi-Történeti 
Tudományok Osztályának Közleményei. 1951/; 
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lctrejöttének törvényszerűs égéreî "Európa keleti részén a köz-
pontosított államok kialakulása, mivel az önvédelem követelmé-
nyei /törökjárás, mongoljárás stb;/ siettették, a -feudalizmus 
felszámolása előtt ... ment végbe."5 Ilyen körülmények között 
a- Habsburg-monarchia végső soron mégiscsak összefogja, igaz, 
hogy nagyon ki nem elégítő módon* a törökellenes harcot.6 Nem 
kétséges, hogy a Habsburgok a 16. és 17. században elnyomták 
Magyarország nemzeteit. De tekintettel arra, hogy a törökök .el-
leni harc az elsőrendű, a Habsburgok mégiscsak a kisebb rosszat 
jelentik. A függetlenségi harcok értékelésében a törökök Magyar-
országról való kiűzése látszik határkőnek. Véleményünk szerint 
a törökök kiűzése Magyarországról egyáltalában a magyar törté-
nelem egyik legjelentősebb periodizációs határvonala. 

Magyarországnak a török járom alól való felszabadulá-
sa után Magyarország legnagyobb ellenségei a Habsburgok, A 17. 
század végétől kezdve a Habsburgok Magyarország történetében 
már csak a hóditó és gyarmatosító szerepét játsszák. Ezért jo-
gosult az, hogy a marxista történetírás olyan nagyra becsüli 
II, Rákóczi Ferencet, a. Bócs elleni küzdelem egyesitőjét. Rá- * 
kóczinak a szlovák történelemben is méltó helyet kell találnia, 
II, Rákóczi Ferenc harca Bécs ellen lényegesen különbözik elő-
deinek, Bocskaynak, Thökölynek és másoknak a harcaitól, akik tö-
rök vazallusok voltak, Ugy véljük azonban, hogy teljesen téves ' 
II. Rákóczi Ferencben a jobbágyok érdekeinek védelmezőjét látni. 
Ebben a.z irányban kívánatos volna az általa követett oólok és a 
Programm jóval gondosabb megvizsgálása, 

A függetlenségi harcok értékelés énei nem szabad meg-
feledkeznünk még egy körülményről, mégpedig arról, hogy maga 
Magyarország soknemzetiségű állam volt. Ugy véljük, hogy a nem-
magyar nemzetiségek viszonylatában a magyar államot ugy kell ér-
tékelni, mint a népek börtönét. Igaz, hogy a nemzetiségi elnyo-' 
másnak a feudalizmusban más a formája, mint a kapitalizmusbán, 
kifelé nem látha„tó annyira, de mégis megmutatkozik a politikai, ' 
gazdasági és kulturális életben/Magyarország is soknemzetiségű 
allam volt, amelyben az egyik nemzet játszotta a főszerepet, a 
többi pedig elnyomott nemzet volt. Az elnyomott nemzetek -között 
a szlováknak a helyzete a legrosszabbak közé tartozott, ami jelen-
tős mértékben hátráltatta fejlődését. Ebből következik az, ho-
gyan értékeljük 1918-ig a magyar államot, amelyet a foudális-
klerikális történetírás, ismert okokból, igen nagyrabecsült. 
Igaz, hogy 1526-tól kezdve Magyarország többé-kevésbbé függő 
viszonyban volt Bécstől. A magyar uralkodó osztályoknak azonban 
közben mindig volt annyi önállóságuk, hogy elnyomhatták, szol-
gaságban tarthatták a Magyarországon élő többi nemzetiségét. A 
magyarországi nemmagyar nemzetiségek ezért kettős idegen elnyo-
más alatt szenvedtek, a német zsoldosok és hivatalnokok és" a ma-
gyar nemesség részéről. Az a tény, hogy a regi Magyarország maga 

5/ I.y. S z t á l i n Müvei..5..Bpest, 1951. 17. 1. 
'6/M. M o l n á r Erik, id.mű. 
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soknemzetiségű állam volt, "bonyolult ellentmondásokat hoz létre 
történelmében, és ezeknek a megértése nélkül nem lehet eléggé 
helyesen és történetileg igaz módon megrajzolni a függetlenségi 
harcokat, osztálykorlátozottságukat és korlátozott voltukat, 
tekintettel a magyar államon belül élő többi, nemmagyar nemze-
tiség helyzetére, ügy látszik, arról van tehát szó, hogy a tö-
rök és a Habsburg hoditók elleni függetlenségi harcok problémá-
ja bonyolultabb, mint a.hogy azt eddig kifejtették. Habár azon-
ban nézetünk szerint ez a kérdés még nincs is teljesen tisztáz-
va, mégis csak ki kell emelni a magyar marxista történetírás 
nagy és értékes eredményeit, a.melyoket ennek a problémának a 
feldolgozásánál szerzett. 

Végül pedig a magyar marxista, történetírásnak még egy 
további nagy pozitívumát kell'hangsúlyoznunk. Ez harcos volta 
és a,z élettel való kapcsolata.. Ez a két sajátossága szoros ösz-
szefüggésben áll egymással. A magyar történészek igen határozot-
tan törekszenek arra, hogy a történelemmel harcoljalak a magyar 
nép jobb jövőjéért. A magyar marxista történettudomány hatékony 
fegyver a nacionalizmus és sovinizmus ellen. A magyar marxista 
történészek kongresszusa, igen szemléletesen igazolta azt, hogy 
a történelem igen hathatós eszköz ahhoz, hogy a széles tömege-
ket a szocialista ha.zafiság és a. proletár internacionalizmus 
szellőmében neveljük. A sovinizmus elleni ha.rcban rendkívüli 
jelentőségűek azok a munkák, amelyek megvilágítják az orosz-for-
radalmi mozgalmak és-a. Nagy Októberi Szocialista Forradalom nem-
zetközi jelentőségét. A sovinizmus elleni harcban a magyar 
ma,rxista történetírás rámutatott a magyar-lengyel, magyar-román 
és magyar-csehszlovák közös történelmi kapcsolatokra.. A nemzetek 
közötti kölcsönös történelmi ka.pcsola.tokra vonatkozó munkákban 
a magyar ma.rxista történészek valóban úttörők, akiket érdemes 
követni. 

A Magyar Történészkongresszus legnagyobb eredménye 
az volt, hogy itt jöttek létre a népi demokráciák-és a Szovjet-
unió történészei közötti együttműködés feltételei. Már a. kon-
gresszus első na.pja.iban A.M. Pankratova nom egyszer felvázolta 
a Szovjetunió és a. népi demokráciák történészeinek közös fel-
adatait. Pankratova ösztönzést adott arra, hogy gondoljunk agy, f 
a munkásmozgalom történetére, az 1905-ös első orosz polgári 
demokratikus forrada.lom nemzetközi jelentőségének problematiká-
jára., a nemzetiségi problematikára, különösen a, soknemzetiségű 
államok, elsősorban Ausztria-Magyarország és a cári Oroszország 
történetére vonatkozó közös munkáteca. 

A nemzeti kérdés tanulmányozása kell, hogy a népi 
demokráciák és a Szovjetunió történészeinek közös feladata le-
gyen, mert ezeknek az országoknak a nemzetei a, múltban többnyi-
re a.z Osztrák-Magyar Monarchia és a oári Oroszország soknemze-
tiségű államaiban éltek és a nemzetiségi problematika nemzeti 
történelmük egyik legjelentősebb területét képezi, 
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A kongresszus más t a g j a i n a k , P,N. T re t yakov , J . V . Tar 
l e s z o v j e t t ö r ténészeknek , a t ö b b i k ü l f ö l d i de legác ió t a g j a i n a k 
és I . T ó t h Z o l t á n a nép i demokrat ikus országok t ö r t é n é s z e i 
k ö z ö t t i együttműködés f ő k é r d é s e i r ő l szó ló a lapre fe rá tumának 
v o l t köszönhető, hogy a kongresszus be fe jezésekor é r tékes h a t á -
r o z a t o k s z ü l e t t e k , amelyeknek a demokrácia és a béke o r s z á g a i -
nak t ö r t é n é s z e i k ö z ö t t i u j és gazdag együttműködés a l a p j a i v á 
k e l l l e n n i ö k . x 

A k ü l f ö l d i de legác iók t a g j a i a magyar t ö r t é n é s z e k k e l 
együ t t megál lapodtak a tudományos és s z e r v e z e t i j e l l e g ű szoros 
együttműködésben. A tudományos együttműködés t e r ü l e t é n egyrészt 
konk ré t közös v á l l a l k o z á s o k r ó l van szó, amelyeknek a legközeleb-
b i években k e l l megva lósu ln iok , másrészt a r r ó l , hogy f e l v á z o l -
t á k a leg fon tosabb problémaköröket ' , amelyeken a m a r x i s t a t ö r t é -
nettudomány gyorsabb haladása érdekében e g y i d e j ű l e g k e l l dolgoz-
n i . 

A konkré t közös f e l a d a t o k , amelyekben a sz lovák t ö r t é -
nészeknek i s r é s z t k e l l venn iök , a következő gyűjteményes mun-
kák: 

• 1. Az 1905-ös e l ső orosz p o l g á r i demokrat ikus f o r r a -
dalom 50. é v f o r d u l ó j á r a , a s z o v j e t t ö r t énészek vezetése a l a t t , 

2 . a nép i demokra t ikus"országok l é t r e j ö t t é n e k , 1 0 . . é v -
f o r d u l ó j á r a , a l e n g y e l t ö r t énészek vezetése a l a t t , 

3 . . a h u s z i t a f o r r a d a l m i mozgalom nemzetköz i j e l e n t ő s é -
g é r ő l , a csehszlovák t ö r t énészek vezetése a l a t t , és 

4 . 1957-ben a. Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a Forradalom 40. 
é v f o r d u l ó j á r a . Ennek a gyűjteményes k ö t e t n e k az l e s z a f e l a d a t a , 
hogy megmuta.ssa az Ok tóber i Forra.dalom hatalmas nemzetköz i v i s s z 
h a n g j á t . Szerkesz tését a magyar t ö r t énészek v á l l a l t á k . 

A m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s leg fon tosabb p rob lémá ikén t , 
amelyeken közösen k e l l d o l g o z n i , a kongresszus a következő t é -
mákat v e t e t t e f e l : 

1. A feuda l izmus k e l e t k e z é s e . A mi v i s z o n y a i n k k ö z ö t t 
ennek a kérdésnek a megoldása e lsősorban azt j e l e n t i , hogy t i s z -
tázzuk a Nagymorva b i roda lom o s z t á l y j e l i e g é t , a s z l á v nemzetek 
szerepét a feuda l i zmus l é t r e j ö t t é b e n Magyarországon s t b . 

2 . Nemzeteink f e l s z a b a d í t ó harcának t ö r t é n e t e a t a t á r , 
t ö r ö k , német és Habsburg elnyomók e l l e n . 

3 . A 14-18. század i parasztmozgalmak. Ennek a problema 
t ikána l r a körébe t a r t o z i k a h u s z i t a f o r r a d a l m i mozgalom i s . 

4 . A k ö z p o n t o s í t o t t á l l am k é r d é s e i , a soknemzetiségű 
Habsburg-monarchia l é t r e j ö t t e és f e j l ő d é s e . 
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5. A kapitalizmus létrejötte és fejlődése "az Elbától 
keletre felevő" országokban, az eredeti felhalmozás, az újkori 
nemzetek kialakulása. Ide tartozik'a nemzeti felszabadulásért 
folytatott harc is a 19. századbán. 

6. A munkásosztály és a munkásmozgalom létrejötte és 
fejlődése, a munkásmozgalom kölcsönös kapcsolatainak fejlődése 
országaink között. Ebben az összefüggésben kivánatos az auszt-
ria-magyarországi szociáldemokrácia történetének széleskörű 
megvilágítása, 

7. A Nagy Októberi Szocialista-Forradalom hatása or-
szágainkra az 1917-1923 közti korszakban. Ennek a témának-a ki-
dolgozása, kapjon vezető helyet perspektivikus terveinkben. 

8. A burzsoázia népellenes és soviniszta, politikájá-
nak leleplezése. 

9. A népi demokratikus rendszer létrejötte és fejlő-
dése országainkban. 

A felvetett közös feladatok sikeres teljesítését csak-
is a népi demokratikus országok és a Szovjetunió történészeinek 
szoros kölcsönös kapcsolata biztosithatja. A kongresszus ezért 
ugy határozott, hogy szélesebbkörü és élénkebb tájékoztató szol-
gálat épüljön ki és hogy országaink történészei kölcsönösen se-
gítsenek egymásnak mindenütt, ahol erre szükség van. A kölcsö-
nös tájékoztatás feladata mindenekelőtt a történeti folyóiratok-
ra hárul és ezért azt ja-«asolják, hogy a központi sajtótermékek-
ben. nyissanak rovatot a Szovjetunió és a népi demokráciák tör-
ténetírásairól. 

Munkánk fejlődését elősegiti a, kéziratok, tankönyv- ' 
tervezőtek stb. kölcsönös megbirálása. Fokoznunk kell a forditói 
tevékenységet, hogy a Szovjetunió és az egyes népi demokratikus 
országok történettudományának eredményeit az érdeklődők széle-
sebb köre számára tegyük hozzáférhetővé. 

A Kongresszus ösztönzést adott arra, hogy erőteljeseb-
ben fejlesszük a kapcsolatokat a történettudományi intézetek kö-
zött, hangsúlyozta, azt, hogy gyakrabban kell vitákat rendezni a 
történettudomány időszerű kérdéseiről. A jövőben növelni kell a 
tanulmányutak lehetőségét, meg kell valósítani az előadóeserét 
egy vágy több előadásra a főiskolákon. Az együttműködésnek ebbe 
a kategóriájába kell sorolni intézeteink munkatársainak cseré-
jét' is, valamint az aspiránsok és az egyetemi hallgatók cseré-
jét. 

A fontos javaslatok közé tartozik az is, hogy különle-
ges osztályokat állitsunk fel, amelyek a többi népi-demokratikus 
ország és a Szovjetunió történetével foglalkoznának. Ilyen osz-̂  
tály már létezik például a Magyar Tudományos Akadémia Történet-
tudományi Intézetében. 
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^Természetes, hogy ennek az együttműködésnek szellemé-
ben a jövőben meg kell könnyíteni a levéltárakkal való kapcso- • 
latot, meg kell valósitani a leltárak, katalógusok cseréjét stb, 

A Magyarországgal való kölcsönös levéltári érintke-
zés megkönnyítésére a csehszlovák küldöttség azt javasolta, 
hogy állítsák fel a Csehszlovák Tudományos Akadémia Történet-
tudományi Intézetének fiókintézetét Budapesten. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Történettudományi Intézete hasonló fiókot léte-
sit Pozsonyban. 

A népi demokratikus országok és a Szovjetunió történé-
szeinek közös munkájára, vonatkozó javaslatok, amelyek a Kon-
gresszuson elhangzottak, uj formák kezdeteit jelentik országa-
ink történészeinek kollektiv munkájában, és megvalósításuk lé-
nyegesen ̂ hozzájárul a fiatal marxista tudomány további gyors 
fejlődéséhez. 

A Magyar Történészkongresszus értékes gondolatokat 
vet fel olyan kérdéshez is, amellyel eddig sem a cseh, sem a 
szlovák történetírás nem foglalkozott. Ez a csehszlovák-magyar, 
ill. szlovák-magyar kapcsolatok kérdése. A kongresszuson két 
referátum hangzott el ebből a témakörből, Arató Endre referátu-
ma a csehszlovák-magyar munkásmozgalmi kapcso lat öltről /1867-
1890/ és Spira György korreferátuma a Selmecbányái szlovák bá-
nyászok részvételéről a magyar forradalom oldalán 1848-49-ben. 
A cseh-magyar-kapcsolatok történetének egész könyvet szentelt 
Kovács Endre.' 

A cseh és a.szlovák'történészek feladata a jövőben 
az lesz, hogy szintén foglalkozzanak a csehszlovák-magyar kap-
csolatok kérdéscsoportjával és hogy igy harcoljanak nálunk a 
burzsoá nacionalizmus ellen és megerősítsék a barátság szálait 
a magyar néppel. A kölcsönös kapcsolatok feldolgozásánál 'min-
denekelőtt arról van szó, hogy megmutassunk és kiemeljünk min-
dent, ami a múltban összekötött bennünket, különösen a közös 
elnyomók elleni közös harcokat.» ".'••' 

R é v a i József '1951-ban - a csehszlovák-magyar kul-
turális egyezmény megkötése alkalmából - rámutatott a csehszlo-
vák és a magyar történetírás közös feladatára, amikor azt mon-
dotta: "Ideje már à magyar, valamint a cseh és szlovák nép kö-
zös harcaira, a csehszlovák és magyar történelem, a csehszlovák 
és magyar kultura eleven kölcsönhatásaira emlékeztetni,"8 Két-
ségkívül szükséges ez azért Is, hogy ezek a kapcsolatok igaz 
megvilágításban mutatkozzanak meg és hogy kidomborodjék az, ami 
a múltban elválasztotta nemzeteinket, és ezzel szemben az, ami 
a szoros és üdvös szövetséghez vezetett. A szlovák, a cseh és a 

7/ K o V á c s Endre: Magyar-cseh történelmi kapcsolatok. 
Budapest, 1952, 

8/ Szabad Nép, 19.51. 266, sz. 
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magyar történetírás rendkívül eltorzította nemzeteink történel-
mi kapcsolatait. Az alantas sovinizmus és nacionalizmus•mérgé-
vel megrontotta az országaink népei közötti kapcsolatokat. 

A csehszlovák és magyar történészek feladata most az, 
hogy kijavítsák a soviniszta és egyéb burzsoa-nacionalista tör-
ténetírás hibáit és rámutassanak a nemzeteink közötti kapcsola-
toknak azokra a gazdag, haladó és forradalmi hagyományairaj ame--
lyek végighúzódnak a csehszlovák és magyar nép egész történetén. 

Elég. ha mélyebben beletekintünk nemzeteink történeté-
be, és megmutatkozik a közös harci sorsok, a ha.ladó 'és forradal-
mi események hosszú sora, amelyekben országaink népe testvéri 
egységben lép fel a közös osztályellenség és a nemzeti ellenság 
ellen. A múltbeli csehszlovák-magyar kapcsolatok uj tényeire 
mutattak rá érdemes munkáikban Kovács és Arató. Már a magyar 
marxista történészeknek ezek az uttörd munkái arról tanúskod-
nak, hogy az uj, friss, a marxista-leninista világnézettel fel-
fegyverkezett szemlélet nemzetünk múltbeli kölcsönös, élő és 
mindkét fél számára hasznos kapcsolatainak gazdag gyümö&öseit 
tárja fel. 

A csehszlovák és a magyar nép közös küzdelmeinek azon-
ban nemcsak az a lelkesítő ereje, hanem magának a tudományos 
következetesség követelésének is kölcsönös történelmi kapcsola-
taink tanulmányozásához kell vezetnie. Rendkivül nagy vonzóere-
je van ennek a problémának abból a szempontból, hogy megvizsgál-
juk egyik vagy másik nemáet sajátos fejlődés G "fc j û Ilii 0 k eltérése-
it és közös jeleit, a kölcsönös hatásokat stb. Nem csekély fel-
adat annak bizonyítása,, mennyi pozitivum született a nemzetek 
közötti kölcsönös kapcsolatokból, mit nyert egyik nemzet a má-
siktól, mit vett át és esetleg mit fejlesztett tovább, hogyan 
gyarapították a kölcsönös kapcsolatok egyik vagy másik ország-' 
ban a gazdasági életet és a kulturális fejlődés folyamatát, ho-
gyan járultak hozzá a történelmi kapcsolatok a haladó és forra-
dalmi politikai fejlődés meggyorsításához, hogyan scgitette egyik 
nemzet a-másikat a nemzeti és társadalmi szabadságért folytatott 
harcában. 

Ebben az értelemben a nemzetek történelmi kapcsolatai 
rendkivül fontos tudományos problémát jelentenek, amelyet meg 
kell oldani annak érdekében, hogy feltárjuk a nemzeteink törté-
netében megmutatkozó különleges fejlődési sajátosságokat és az 
ezekből következő törvényszerűségeket. 

Ez a probléma a Csehszlovák Köztársaság nemzetei szá-
mára annál is aktuálisabb, mert évszázadokon keresztül mint el-
nyomott nemzetek éltek a soknemzetiségű osztrák, illetve osztrák-
magyar államban, mert ezeknek a századoknak a során bonyolult 
nemzetiségi,helyzet állt fenn, amely .lényegesen rányomta bélye-
gét a cseh es a szlovák nep iéjlòdesére. Nem lehet továbbá kö-
zömbös az a kérdés sem, hogyan "éltek a nemzetek-ezekben az egy-
ségekben, milyen volt kölcsönös kapcsolatuk stb. A magyar nép 
történetével kapcsolatban különösen fontos a szlovák nemzet hely-
zete és a magyar és a szlovák nemzet közti bonyolult kapcsolatok. 
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De hála a nemzeti kérdésről szóló sztálini elmélet-
nek, est a kapcsolatot világosan látjuk; világos választóvona-
lat huzhatunk a szlovák ós a magyar nemzet haladó és reakciós 
kapcsolatai között. 

A szlovák nemzet a régi Magyarországon elnyomott nem-
zet volt, de a, magyar dolgozó nép helyzete éppen olyan nehéz 
volt. A szlovák ós a. magyar nép között természetes harci egység 
alakult ki, amely a közös hazai és idegen kizsákmányolók ellen 
irányult. A szlovák jobbágyokat éppen ugy lelkesítette, a fel-
szabadítás nemes gondolata Dózsa, felkelesében, mint a magyaro-
kat, a. magyar parasztokkal közösen léptek fel Császár Péter 
paraszti elke lésében, elválhat at lanul ott álltak a magyar para.sz-
tok mellett az 1831-es nagy'keletszlovákiai felkelésben és a 
többi kisebb megmozdulásban. A földnélküli szlovákok tömegei 
odaálltak a Habsburg-ellenes harc zászlaja, alá és a kurtáé, el-
lenálló, tisztára népi, társadalmi-felkza/baditó hagyomány mé-
lyen begyökereződött a szlovák népbe. 

A falusi és a városi szlovák nép hordta vállán a tö-
rökellenes harc terhének egy részét, amely a'magyar nép legélet-
bevágóob kérdése volt a 16. és 17. században. 

1848-ban is, amikor a szlovák burzsoázia olyan tragi-
kus szerepet játszott, a. szlovák parasztságot, a, szlovák bányá-
sz oka. t annak a felszabadító harcnak az oldalán látjuk, amelyet 
a magyar nép vezet a feudális társadalmi szervezet és Bécs el-
len. Röviden szólva azt látjuk, hogy a feudalizmus korában, ami-
kor a társadalmi szabadságért vagy a hódit ók ellen folyó harc-
ról volt szó, a dolgozó tömegek egymás mellett állnak. Ezért kell 
a dolgozó nép kölcsönös kapcsolataira fektetni a legfőbb hang-
súlyt a szlovák és a magyar nép kapcsolatában. Ezek mutatják a 
legkevesebb ellentetet es a*legtöbb tevékeny, mindkét fél szá-
mára. hasznos együttműködést. Ezekben a küzdelmekben az a kérdés, 
vájjon az ország népe közösen vagy elszigetelten, nemzetiségi 
különbség nélkül lépett-e fel, a.zt jelenti, vájjon erős vagy 
gyenge volt-e ez a mozgalom, olyan kérdéssé válik ez, amely vég-
érvényesen eldönthette a mozgalom sikerét. Ez persze hatalmas 
jelentőségre tesz szert a kapitalizmus korában, a kiélezett nem-
zetiségi ellentétek korában, különösen olyan országban, amilyen 
a regi Magyarország volt. 

A magyar ós a szlovák nemzet 1918 előtti viszonyának 
kérdése a szlovák történelem egyik alapvető kérdése ebben a kor-, 
szakban, különösen a 18. század végétől kezdve, és nem korlát óz-
hatjuk a. kapcsolatok kérdésére. De itt is elválaszthatjuk ás el 
is kell választanunk, vájjon kizárólag a kapcsolatok kategóriá-
jába soroljuk-e azt a konkrét, élénk kölcsönös befolyásolást, 
amelynek sajátos jelentősége van mindkét fél számára /munkáspár-
tok, köz Ö S S Z ö XV* ö 1c edés/, az elnyomók elleni közös harcot, de az 
egyoldalú hatást is stb. 
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Uj fejezet kezdődik a szlovák-magyar kapcsolatokban 
1918 után a Csehszlovák Köztársaság megalakulásával, 1919-ben 
a Magyar Tanácsköztársaság létrejöttével kifejlődnek a cseh-
szlovák-magyar kapcsolatok, amelyek általában a csehszlovák-
magyar érintkezések történetének legszebb és legfényesebb lap-
jai közé tartoznak, 

A Magyar Tanácsköztársaság a Csehszlovák Köztársaság-
ban hatalmas örömteli visszhangra talált, A Magyar Tanácsköz-
társaság soraiban cseh és szlovák munkások is harçoltak. A 
Szlovák Tanácsköztársaság a magyar proletárforradalom révén 
született meg. A csehszlovák-magya.r kapcsolatokon látjuk a 
legjobban, milyen alapon jönnek létre a különböző nemzetekhez 
tartozó dolgozó nép barátságának gyökerei, A csehszlovák-magyar 
kapcsolatok vizsgálatánál nem szabad megfeledkeznünk azokról a 
magyar partizánokról sem, akik hősiesen harcoltak a Szlovák 
Nemzeti Felkelésben, 

A Magyar Történészkongresszust - mint lefolyása, cél-
zata és az-ott elért eredmények mutatják - igen nagyra kell • 
becsülnünk, A magyar marxista történészek szerencsés kezdemé-
nyezéssel megmutatták a népi demokratikus országok és a Szovjet-
unió történészei közötti kölcsönös együttműködés uj útját, A 
magyar marxista történészek példát mutattak arra, hogyan kell* 
a történelemmel harcoM a nacionalizmus és a sovinizmus ellen. 
A Magyar Történészkongresszus tehát nagy ösztönzést ad a szlo-
vák marxista történettudománynak is, amelyet tovább kell fej-
leszteni és oélkitüzéseit meg kell valósítani. 

é 
.i 
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ISO STERN ; 
A Magyar Történészkongresszus és jelentősege a r  

hal adó történettudomány szempont jából, 
/Zeitschrift für Geschichtswissenschaft,1953,6« sz./ 
Leo Sterns Die Ungarische Historiker-Kongress und 
seine Bedeutung für die fortschrittliche Geschichts-

wissenschaft , 
1953» junius 6-13. között zajlott le Budapesten a 

Magyar Történészkongresszus, amelyen a Szovjetunióból és a 
népi demokratikus országokból neves történetkutatók vettek 
részt, A szovjet történészeket ASM, Pankratova, J,Y, Tarie akadémikus és P.N. Tretyakov professzor képviselte; a len-
gyel delegáció tagjai H. Jablonski és L» Grosfeld profesz-
szorok, a cseh küldöttségé J„ Macek akadémikus, J. Vesely 
és L. Holotik professzorok voltak, A román történészeket 
M, Roller akadémikus és V. Gherestesiu professzor, a bulgá-
rokat pedig' Me Dimitrov akadémikus képviselte, A Német De-
mokratikus Köztársaságból sajnos csak Leo Stern professzor 
vehetett részt a Kongresszuson9 

Ez a Történészkongresszus nemcsak az uj Magyarország 
szellemi életében jelentett fontos eseményt, hanem jelentős 
volt a haladó és békeszerető népek történettudománya számára 
is. Fontosságát az elhangzott referátumok és korreferátumok 
tartalma, terjedelme és jelentősége mellett különösen azok 
az egyhangúan hozott határozatok mutatják, amelyek a rész-
vevő országok haladó történészeinek közös munkájával megoldan-
dó feladatokra és az ezekhez szükséges nemzetközi együttműkö-
désre vonatkoznak. 

Az előző magyar történészkongresszus óta hetven év 
mult el, A magyar polgári történettudomány az imperializmus 
és a proletárforradalmak korában főként a német polgári tör-
ténetírás epigonja, szellemi albérlője volt és azon fárado-
zott, hogy a német polgári történettudomány nacionalizmusát, 
sovinizmusát, faji ideológiáját és a kizsákmányoló tőkés 
rendszer fnsiézta apologetikáját mutatis mutandis a magyar 
viszonyokra átplántálja* Ha a polgári liberális angol és 
francia történetkutatást mintául is vették elvétve«, a polgá-
ri történeti irányzatok alapelvének megfelelően tagadtak 
az£, hogy az osztályharc a történeti fejlődés mozgató ereje0 A magyar polgári történetírás tipikus jegyei voltaic 1945-ig 
a szubjektivizmus, a voluntarizmus, az idealizmus, a magyar 
'•uralkodó nemzet" nacionalista-soviniszta magasztalása, a 
magyar nemességnek - mint a magyar nép összes nemzeti erényei 
megtestesítőjének - reakciós apologiàja, a faji üldözés, a 
népek közötti ellenségeskedés és a féktelen nacionalista rab-
lócélok szitása, a cseheks a.románok és a délszlávok ellen. 
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Gyökeresen más szeripontokból indulnak ki az uj Ma-
gyarország történészei. Egyesíti őket a marxista-leninista 
világnézet, valamint az a minden marxista történészt átható 
törekvés, hogy a történettudomány me csak az objektiv törté-
neti igazságok feltárására szolgáló eszköz legyen, hanem a 
béke, a demokrácia és a szocializmus fegyvere is. Ez nyilvá-
nult meg a Kongresszuson is, amelyet a barátság és a szivé-
lyesség mindent átfogó légköre hatott át, A Kongresszus 
résztvevőinek ideológiai-politikai összetartozása különös-
képpen is kifejezésre jutott abban, hogy a Kongresszus a ma-
gyar nép történetét a szomszédnépek történetével kapcsolato-
san tárgyalta, A referátumok és a korreferátumok a Magyar-
országon és a Magyarország körül élő .népek történetét a ki-
zsákmányolás és az elnyomatás elleni harcukban ábrázolták«, 
Bemutatták a dolgozók szerepét a magyar nép szabadságharcai-
ban, valamint a más országok népeivel való történeti kapcso-
latokat és a közösen folytatott harcokat a közös ellenség 
- a törökök, a Habsburg-monarchia, az angol, a francia, a 
német, és az amerikai imperiali zmus — ellen. A különböző té-
mák szerint csoportosított referátumok és korreferátumok 
kronologikusan követték egymást. Felölelték a'parasztfelke-
léseknek és a magyar nép tömegharcainak történetét, részle-
tesen foglalkoztak az 1848/49-es szabadságharccal és a ma-
gyarországi forradalmi munkásmozgalom fejlődésével egészen 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalomig, amelynek óriási 
hatása volt Magyarországon. Megvilágították az 1919-es Ta-
nácsköztársaságért folytatott hősies harcot, valamint a ma-
gyar proletariátusnak a fasiszta hódítás és a nemzeti áru-
lás elleni forradalmi küzdelmét 1919-től 1945-ig, amikor a ' 
dicső Szovjet Hadsereg felszabadította Magyarországot és be-
mutatták az uj Magyarország építésének történetét. így tehát 
a magyar nemzet jelenkori történetének fontos kérdései áll- . 
tak a Kongresszus tanácskozásainak középpontjában: 

. 1./ A magyar népnek a függetlenségért folytatott*küz-
de Ime i. 

2./ A magyar nép és a baráti szomszéd népek közös • 
harca a szolgaság és' elnyomás ellen. 

3«/ Az orosz, nép forradalmi harcainak hatása a ma-, 
gyar nép felszabadító harcaira, -

Ezekhez a kérdéscsoportokhoz a magyar történészek ha-
talmas uj anyagot tártak fel, ezek alapján uj megállapítá-
sokra jutottak és ezáltal mind a magyar, mind a nemzetközi 
történettudomány számára uj nagy perpektivákat nyitottak0 

Az előkészületek erre a minden tekintetben reprezen-
tatív történészkongresszusra több mint két évig tartottak. 
Tanácskozásait élénk figyelemmel kisérte'a történettudomány 
iránt érdeklődő magyar közönség; az ülések elnökségében'.rend-
szeresen megjelentek a kormány egyes tagjai, magas párt-
funkcionárius ok, és résztvett a kongresszuson a diplomáciai 
testület számos képviselője is. A magyar történészek, akik 



a Kongresszus e l őkész í t ésében a legnagyobb gondosságot t a n ú -
s í t o t t á k , t e l j e s mértékben megérdemelték m in taszerű munká-
j u k é r t a több alkalommal t o l m á c s o l t e l i s m e r é s t „ X / 

K i k e l l emelnünk, hogy a számos re fe rá tum és k o r r e -
fe rá tum m e l l e t t e l é g i d ő t i r á n y o z t a k e l ő a meghatározot t t é -
mákró l szűkebb körben t a r t o t t szakmai v i t á k szánára, a k ü l -
f ö l d i k ü l d ö t t e k r e f e r á t u m a i és k o r r e f e r á t u m a i , t ö r t é n e l m i 
nevezetességű h e l y e k , muzeumok, sz inházak l á t o g a t á s a , k i r á n -
du lások , b a r á t i l égkörben l e z a j l o t t tudományos eszmecserék 
számára, és nem akadt o l yan a lka lom, aho l a magyar vendég-
s z e r e t e t ne n y i l v á n u l t vo l na meg a legragyogóbb módon« 

A re fe rá tumoka t és ko r re fe rá tumoka t t a r t ó t ö r t é n é -
szek akadémiai f o k o z a t a i b ó l és c í m e i b ő l l á t h a t ó a tudományos 
u t á n p ó t l á s ö s s z e t é t e l e . Neves, nemzetköz i t e k i n t é l l y e l r e n -
de lkező t ö r t é n é s z e k m e l l e t t f i a t a l tudományos erőke t i s t a -
l á l u n k , a k i k már i s f i g y e l e m r e m é l t ó t e l j e s í t m é n y e k e t mutatnak 
f e l . K é t s é g t e l e n , hogy az u j Magyarország tö r téne t tudománya 
az u t ó b b i években nagy e l ő r e h a l a d á s t t e t t . K i v á l ó tudományos 
e rők , Andics E r z s é b e t , Fogaras i B é l a és Molnár E r i k akadémi-
kusok veze téséve l v i s z o n y l a g r ö v i d i d ő a l a t t sok o lyan mun-
ka j e l e n t meg, amelyek m e g k í s é r e l t é k , hogy a magyar t ö r t é n e t 
egyes k o r s z a k a i t a marx izmus- len in izmus a l a p j á n f e l t á r j á k . 
Azt i s hangsúlyoznunk k e l l , hogy a magyar t ö r t é n é s z e k vezető 
f o l y ó i r a t a , a "Századok", o l y a n s z e l l e m i energ iaközpont ,ahon 
nan erős ösztönzés i n d u l k i a t ö r t é n é s z f r o n t kádere inek moz-
g ó s í t á s á r a . 

K r i t i k a i szempontból meg k e l l jegyeznünk, hogy né-
hány s p e c i á l i s k é r d é s e k r ő l és p rob lémák ró l f o l y t a t o t t szak-
mai v i t á t ó l e l t e k i n t v e , a r e fe rá tumoka t - n y i l v á n t u l n a g y 
számuk m i a t t - a Kongresszuson nem v i t a t t á k meg. Ez -a Kon-

gresszusnak k é t s é g t e l e n ü l fogyatékossága v o l t . Kevesebb több 
l e t t v o l n a ! I g y g y a k o r l a t i l a g l e h e t e t l e n v o l t egyes ké rdés -
komplexumokat k i e g é s z í t e n i , t o v á b b f e j l e s z t e n i , i l l . k o r r i g á l 
n i . Nagy hiányosságnak é r e z t ü k az t i s , hogy nem v o l t egy 
o l yan á t f ogó i r ánymu ta tó r e f e r á t u m , amely a mai magyar t ö r -
ténet tudomány á l l a p o t á t , p e r s p e k t í v á i t , t e r v e i t és c é l j a i t 
i s m e r t e t t e vsfcina. Rendezési h iba v o l t Molnár E r i k a lapve tő 
e l m é l e t i r e f e r á t u m á t / " I . V . S z t á l i n , A szoc ia l i zmus közgaz-
daság i p rob lémá i a Szovjetunióban, cimü müve és a magyar t ö r -
téne t tudomány" / a Kongresszus végére hagyn i , e l őszö r i s 
a z é r t , mert ez a r e f e r á t u m u j megv i l ág í t ásba he l yez te a ma-
gyar t ö r t é n e t sok e l v i j e l e n t ő s é g ű k é r d é s é t , másodszor ped ig 
a z é r t , mert ez t a r e f e r á t u m o t sem k ö v e t t e v i t a , h o l o t t a t é 
ma ez t f e l t é t l e n ü l megkövete l te v o l n a . 

Molnár E r i k re fe rá tumában meggyőzően m u t a t t a be , 
hogy a t e r m e l é s i v i szonyok és a t e rme lőe rők j e l l e g e k ö z ö t t i 
f e l t é t l e n összhang gazdasági t ö r vénye csak l a s s a n t ö r t magá-

X/Az ezután következő részben Leo S te rn a Kongresszus re fe rá -
t uma i t es k o r r e f e r á t u m a i t s o r o l j a f e l . / S z e r k . / 
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nak utat Magyarországon és hogy a magyar feudális arisztokrá-
cia a Habsburg-monarchia reakciós rendszerére támaszkodva, 
erős ellenállást fejtett ki a törvény hatóerejével szemben. 
Gyümölcsöző vita kiindulópontja lehetett volna Molnár máso-
dik tétele is, amely szerint az 1848/1849-es szabadságharc 
nem eredményezte a feudalizmus felszámolását, nem vitték vé-
lig^azaz a magyarországi kapitalizmus arra az útra lépett, 
amelyre az orosz fejlődés. Érdekes vitatéma lett volna még 
Molnárnak az a kérd.ése is, hogy Magyarországot a Habsburg-mo-
narchia uralma alatti gyarmatnak lehet-e tekinteni, valamint 
több más kérdés is. így pl. az, hogy milyen sajátosságai vol-
tak a modern kapitalizmus gazdasági alaptörvényének a tőkés 
Magyarországon, milyen sajátos fejlődésen ment át Magyaror-
szág, mint nemzetiségi állam, amelyben az uralkodó osztályok 
a többi népeket - főként a szlávokat - elnyomták és kifosz-
tották, valamint Molnárnak ezekből a sajátosságokból folyó má-
sik tézise, mely szerint Magyarország uralkodó osztályai tul 
gyengék voltak ahhoz, hogy Önálló külpolitikát folytassanak 
és ez ért kénytelenek voltak a világpolitika konjukturális 
helyzetének megfelelően az erősebb imperialista hatalmak -
hol a Habsburg-monarchia, hol Anglia, Amerika, vagy Németor-
szág - uszályába szegődni. 

A fentebb emiitett fogyatékosságokra A.M. Pankratova 
nyomatékosan rámutatott, akinek erçs tudományos egyénisége 
a Kongresszusra nagy hatást tett. Általában hiányoltuk, hogy 
Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődésének kérdésével a 
Kongresszuson csak kevéssé foglalkoztak és hogy a magyar tör-
ténet kezdeteiről és a középkori Magyarországról nem voltak 
referátumok, ami természetesen csak a programm máshelyütt 
való megrövidítésével lett volna lehetséges, 

A Kongresszust nagy tudományos értékkel gyarapították 
a Szovjetunióból és a népi demokratikus országokból jött kül-
döttek korreferátumai és hozzászólásai. Külön kell kiemel-
nünk A.M. Pankratova általánosan nagy tetszést aratott elő-
adását "ilz I905-I907. évi első orosz forradalom nemzetközi 
jelontőségé"-ről, valamint J. Tarle beszámolóját "Az 1514,évi 
magyar parasztfelkeléséről és a magyar nép Habsburgok elleni, 
Rákóczi vezette szabadságharcának 250. évfordulója alkalmából 
tartott "Rákóczi és az európai nagyhatalmak" c. előadását, 

A Kongresszus folyamán több eszmecsere volt a külföl-
di küldöttekkel, amelyeket különböző részletproblémák megvi-
tatásának szenteltek. Ezeken a megbeszéléseken több, egyhan-
gúan elfogadott határozati javaslat született. 

A Szovjetunió és a népi demokratikus országok képvi-
selői közvetlen kapcsolatban álltak a magyar történészekkel, 
ismerték a Kongresszus tematikáját és igy módjuk volt külön 
korreferátumokat tartani. Ezzel szemben a Német Demokratikus 
Köztársaság küldötte nem ismerte előre a tematikát és igy a 
vitákon való részvételen kivül nem léphetett fel külön kor-
referátummal. Ezt a hiányosságot pótolta részben az a körül-



>326 . 

mény, hogy saját levéltári kutatásai alapján egy külön meg-
beszélésen mindkét fél részére eredményes eszmeserét folytat 
hatott azokkal a magyar történészekkel /Benda Kálmán, Kató 
.Istváns Bonis György, Varga Zoltán, Mátrai László, Paulinyi 
Oszkár, Barta István és mások/, akik az 1794. évi magyar ja-
kobinus-mozgalom rendkívül érdekes és bonyolult problemati-
kájával foglalkoznak. 

Mi tehát a Magyar Történészkongresszus tudományos 
mérlege és milyen tanulságokat vonhatunk le belőle a Német 
Demokratikus Köztársaságban folyó tudományos munkákra vonat-
kozóan? 

Nem lehet feladata ennek a beszámolónak, hogy mélyeb-
ben tárgyalja az egyes referátumokat és korreferátumokat,bár 
az érdekes és újszerű problémafelvetés, az ismertetett tény-
anyag és az elvi értékelés szempontjából több kérdést ki kel-
lene emelnünk. A Magyar Tudományos Akadémia a referátumokat 
rövidítve vagy teljes terjedelemben" a legfontosabb világ-
nyelveken kiadja és igy ezek hozzáférhetőek lesznek a tudomá-
nyos világ számára. 

A Történészkongresszus különös jelentősége az, hogy 
kétségtelenül fordulatot indit meg haladó történeti kutató-
munkánkban. Az egyes népi demokratikus országok történészei 
kezvlik leküzdeni eddiçi elszigetelt munkamódszerüket és a 
szovjet történettudomány vezetésével Szervezett, tervszerű, 
közös munkára térnek át, A Kongresszus nagy felismerése volt, 
hogy nemcsak az Írókat, hanem a történészeket is Maz emberi 
lélek mérnökeinek" lehet .nevezni, há }vedig nacionalista, so-
viniszta és imperialista érdekek szolgálatában állnak, akkca? 
"az emberi lélek megrontói", • amint ezt a régi•u.n. klasszi-
kus német történetírás és a mai kozmopolita angol-amerikai 
történetírás nagyon is jól tanúsítja,» 

A Kongresszus másik nagy felismerése az volt, hogy a 
nemzeti mu.lt nagy alakjainak jelentőségét minden .oldalról 
meg kell világítani. • k * '• . •-. ••• . ;.• 

Ifjúságunkat nemzeti multunk nagy eseményeinek és 
alakjainak példáján a hazafiság és a proletámemZetkÖziség 
szellemében kívánjuk nevelni. Itt óvakodnunk kell. a kritikát-
lan aktualizálástól, az események és nagyjaink romantikus-
idealizálásátol, mert ez még a marxistáknál is felidézheti 
azt a veszélyt, hogy a polgári nacl nalizmusba tévednek.. Vo-
natkozik ez a magyar történelem nagy alakjaira?. I. Istvánra, 
I V . Bélára, Hunyadi Jánosra, I. Mátyásra,- Bocskaira, Sethlen-
re -, Zrínyire, Rákóc zira, S„z é chenyire é s Ko s sulìhrR es akugy, 
mint más nép nagy -alakjaira* mivel1-a bennük rejlő ellentmQn-
dásokat csak osztály-, idő- és érdékkoriátaikból, a korabe-
li gazdasági, társadalmi, politikai és ideológiai viszonyok 
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konk ré t t ö r t é n e t i v i z s g á l a t á b ó l e lemezhet jük k i . A ha ladó 
magyar t ö r t é n é s z e k e l " . t t az a nehéz f e l a d a t á l l , hogy meg-
r a j z o l j á k a magyar t ö r t é n e l e m nagy eseményeinek éü a l a k j a i -
nak p o z i t i v , ha ladó és e lő remuta tó v o n á s a i t , de ne tévesszék 
szem e l ő l a n e g a t i v , az e l lentmondásos és a r e a k c i ó s momen-
tumokat sem. Ez o l yan f e l a d a t , amelyet csak a szomszédnépek 
t ö r t é n é s z e i n e k b a r á t i együt tműködésével o ldhatnak meg, ame-
l y e k e t a z e l ő t t a magyar "u ra l kodó nemzet" e l nyomo t t , m in t 
p l . a cseh, a s z l o v á k , a román és a d é l s z l á v népeket . Muta-
t i s mutandis hasonló f e l a d a t á l l a ha ladó német t ö r t é n é s z e k 
e l ő t t i s a nagy nemzet i k u l t u r h a g y a t é k f e l t á r á s á n á l , a német 
t ö r t é n e l e m j e l e n t ő s eseményeinek t á r g y a l á s á n á l , amelyek p o z i -
t i v j e l e n t ő s é g é t népünk mai küzdelmeinek szempont jából még 
t á v o l r ó l sem i smer ték f e l k e l l ő e n . E m e l l e t t n-m szabad e l -
f e l e j t e n ü n k , hogy a.német m ú l t r a az összes szomszédnépekkel 

- f ő k é n t a sz l áVokka l - szemben erős p o l i t i k a i és e r k ö l -
c s i t e h e r t é t e l nehezed ik , A haladó német t ö r t é n é s z e k f e l a d a -
t a , hogy ez t a t e h e r t é t e l t közös e r ő f e s z í t é s s e l e l t á v o l í t s a 
és örvendetes t é n y , hogy a S z o v j e t u n i ó és a nép i demok ra t i -
kus országok t ö r t é n é s z e i ebben a legmesszebbmenő támogatásuk-
r ó l b i z t o s í t o t t a k bennünket . A sz láv szomszédnépek e l í e n i 
sokévszázados német f e u d á l i s és i m p a r i a l i s t a ag ressz ió egész 
t ö r t é n e t é t nekünk, haladó német tö r ténészeknek k e l l m eg t i s z -
t í t a n u n k a közösen f e l t á r t o b j e k t i v t ö r t é n e t i i gazság a l a p j á n , 
ahogyan azt a haladó magyar t ö r t é n é s z e k s i ke resen megk í sé re l -
t é k . Konkrét á t f ogó anyag a l a p j á n mu ta t t ák meg, "hogy 'à magyar 
nép hosszú t ö r t é n e t i f e j l ő d é s e fo lyamán b á t r a n h a r c o l t sza-
badságáért és f ü g g e t l e n s é g é é r t és.hogy e harc s i k e r é t a ma-
gyar n é p i tömegek m e l l e t t a szomszéd népek a k t i v i t á s a i s meg-
h a t á r o z t a , mert közösen h a r c o l t a k a közös e l l e n s é g e l l e n . A 
ha ladó német t ö r t é n e t í r á s n a k i s f e l a d a t a , hogy a német n é p i 
tömegeknek a szabadságért és a f ü g g e t l e n s é g é r t f o l y t a t o t t 
h a r c á t e l ő t é r b e á l l í t s u k , mert ez t a német p o l g á r i t ö r t é n e t -
í r á s vagy meghamis í to t t a vagy e l f e r d í t e t t e vagy e l h a l l g a t t a ; 
a német tö r téne lemben i s k i k e l l mutatnunk, hogyan mosta f e -
hé r re a múl tban a német p o l g á r i t ö r t é n e t í r á s az u r a l k o d ó osz-
t á l y o k nemzetáru ló p o l i t i k á j á t és hogyan t e s z i e z t ma i s .Meg -
győző o k f e j t é s s e l k e l l bemutatnunk, hogy Németországban i s . 
csupán a f o r r a d a l m i munkásosztá ly v o l t az, amely a nemzet i 
szabadságnak és a függe t lenségnek az u ra l kodó o s z t á l y o k á l -
t a l e l d o b o t t z á s z l a j á t a német nép bo ldog jövő jébe vezető 
u t o n magasra eme l te . 

A Német Demokrat ikus Köztársaság munkásai és pa -
r a s z t j a i k i h a s z n á l v a a Szov je t Hadsereg t ö r t é n e l m i győzelme 
köve tkez tében t e r e m t e t t kedvező b e l - és k ü l p o l i t i k a i h e l y z e -
t e t , m e g i n d í t o t t á k a ha r co t a. nemzet i ú j r a e g y e s ü l é s é r t , Né-
metország szabadságáért és f ü g g e t l e n s é g é é r t , az egységes, de -
mok ra t i kus és békeszere tő Németországér t . A Német Demokra t i -
kus Köztársaság i s b e l é p e t t a S z o v j e t u n i ó á l t a l v e z e t e t t im-
p e r i a l i s t a e l l e n e s és demokra t i kus béketáborba és szoros kap-
cso la tban és együttműködésben a béke tábor o r s z á g a i v a l , s i k e r -



r e i l é p e t t a szoc ia l i zmus épí tésének ú t j á r a . A haladé német 
tö r ténészeknek - a német nép p o l i t i k a i tanácsadó inak és neve-
l ő i n e k - e l ső rendű f e l a d a t u k h o z z á j á r u l n i ahhoz, hogy az á l -
d a t l a n m u l t a t egyszersmindenkorra e l temessék, hogy a békésen 
e g y e s i t e t t német nemzet p o l i t i k a i l a g m e g t i s z t u l v a és t ö r t é -
n e t i m ú l t j á b ó l adódó u j t a n u l s á g o k k a l megerősödve, végre 
a béke, a demokrác ia, a ha ladás , a k u l t u r a és a humanizmus 
ú t j á r a l é p j e n , mind a maga, m i n d a z összes békeszerető népek 
j a v á r a , xy 

A bemuta to t t t e m a t i k á b ó l , p r o b l e m a t i k á b ó l és a Magyar 
Tör ténészkongresszuson h o z o t t h a t á r o z a t o k b ó l t i s z t á n l á t h a t ó , 
hygy ez a Kongresszus va lóban f o r d u l ó p o n t o t j e l e n t a haladó 
tö r téne t tudomány szempontjából«- A Német Demokrat ikus K ö z t á r -
saság in tézményeinek behatóan k e l l f o g l a l k o z n i u k a Kongresz-
szvis l e f o l y á s á v a l , p r o b l é m á i v a l s h a t á r o z a t a i v a l és ezeket 
meg i s k e l l v i t a t n i u k , hogy meg fe le lő köve t kez te téseke t von-
hassunk l e a Német Demokrat ikus Köztársaság haladó német t ö r -
ténet tudománya számára , 

M indeneke lő t t be k e l l kapcsolódnunk abba a közös 
munkába, amelyet a Magyar Tör ténészkongresszus e l h a t á r o z o t t 
a m e g j e l ö l t t á r g y ú gyűj teményes k ö t e t e k r e vonatkozóan. Nagyon 
r ö v i d i dőn b e l ü l közölnünk k e l l a s z o v j e t , a l e n g y e l , a ~ s e t i 
és a magyar t ö r t é n é s z e k k e l , hugy a igémet PémokraTiTTüs K ö z t á r -
saságban k i ; d o l g o z z a " i ' e l az* e l ő i r á n y z o t t temKkatT 'Olyan e r e -
d e t i tanulmányok jönnek t e k i n t e t b e , me lyekneFTër jede lme nem 
h a l a d j a meg a ké t i v e t és amelyek i de jében e l k é s z ü l n e k , hogy 
a meghatározot t a l ka lmak ra t e r v e z e t t ciTcEgyüjtemények h a t á r -
i d ő r e megjelenhessenek. 

Meg k e l l a l a k i t a n u n k továbbá a Német Tudományos Aka-
démia kere tében működő Tör téne t tudomány i I n t é z e t e t , mert 
csak i g y küzdhe t jük l e az egyes k u t a t ó i n t é z e t e k á l d a t l a n e l -
s z i g e t e l t s é g é t és csak i g y i n d í t h a t j u k meg az egész Német 
Demokrat ikus Köztársaságra k i t e r j e d ő t e r v s z e r ű t ö r t é n e t i ku-
ta tómunká t , 

A magyar p é l d á b ó l l á t h a t j u k , hogy m i l y e n gyümölcsöző 
a tö r téne t tudomány f e j l ő d é s e számára e g j a laposan e l ő k é s z í -
t e t t t ö r t énészkong resszus . Tanu l j unk ebi 31 és a haladó né-
met t ö r t énészek e l é i s t űzzük k i cé lkéné egy i l y e n j e l e n t ő s 
tö r ténészkongresszus megrendezését, 

x / Az i t t következő részben a Kongresszuson e l f o g a d o t t h a t á -
r o z a t o k a t k ö z l i a c i k k . / S z e r k . / 
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SÁNDOR VI IMO S s 
x/ Lenin Ausztria-Magyarországról, ' 

Lenin, Marx és Engels ügyének és tanításának folyta-
tója, rendkivül sokoldalú tudorlányos munkássága során, párat-
lan nódon gazdagította a marxizmus-leninizmus tudományát és 
ezzel szoros kapcsolatban a történettudományt. Lenin nagy tör-
téneti munkái - a marxizmus-leninizmus alkalmazásának és to-
vábbfejlesztésének páratlan müvei - éppenugy szoros kapcso-
latban állnak az élettel os a proletariátus forradalmi érde-
keit szolgálják, mint a számos munkájában előforduló történeti 
vonatkozások. 

Amit Lenin, a marxizmus továbbfejlesztője a történet-
írástól követelt, hogy "az események minden megítélésénél köz-
vetlenül és nyíltan- egy bizonyos meghatározott társadalmi cso-
port álláspontjára helyezkedjünk" /Müvei I.k. 424.1,/ - azt 
Lenin, a történetírás rjesteri müvelője valóra váltotta. Törté-
neti munkái és megállapításai s utmutatás és mintakép a marxis-
ta-leninista történetírás számára - éles fegyver a proletariá-
tus forradalmi harcában ós a szocialista építésben, 

Lenin történeti müveiben, valamint Oroszország és más 
nemzetek történetére vonatkozó egyes megállapításaiban a sajá-
tos lenini módon a történeti fejlődés nagy perspektíváit, a 
nagy összefüggéseket, a társadalmi fejlődés törvényeit ragadja 
meg ugy, amint azok a forradalmi munkásmozgalom érdekeit szol-
gálják. 

Két nagy történeti nüv'éí "A kapitalizmus fejlődése 
Oroszországban0 és "Az imperializmus, mint a kapitalizmus 
legfelsőbb foka" - bár több szempontból különböznek egymás-
tól, mint pl, a megvizsgált történelmi anyag körét illetően, 
amely az elsőben Oroszországra terjed, míg a másodikban szá-
mos tőkés országéra vagy abban, hogy az elsőben ihkább a 
marxizmus tanításainak szélesebb kifejtése és az oroszországi 
viszonyokra való alkalmazása;áll előtérben, míg a másodikban 
"a marxista irodalomban először, sokoldalúan és mélyen ele-
mezte az imperializmust" ami "hatalmas hozzájárulás volt az 
alkotó marxizmus kincsestárához" /Tézisek a SzKP fennállásá-
nak 50. évfordulójára/ - a különbözőségek mellett összefüggő 
egységet alkotnak, amely a kapit alizmus fejlődési történetén, 
ennek kezdetétől, a kapitalizmus általános válságának kibon-
takozásáig vezetnek -végig. Egységet alkotnak abból a szempont-
ból is, hogy a forradalmi elmélet győzelméért, a marxizmus el-, 
lenségeivel folytatott harcban születtek. 

Mindkét korszakalkotó klasszikus munkája a kapitaliz-
mus történetének tanulmányozásához, az utmutatások kimeríthe-
tetlen f orrása, Marx és Engels valamint Sztálin munkáival 
együtt a kapitalizmus történeti kutatásának nélkülözhetetlen 
vezérfonala. 

x/ A Lenin Intézetben f.év február 25.-én tartott előadás. 



"A kap i t a l i - znus f e j lode so* Ore sz órsz ágban " sz éle s 
konk ré t a n y a g a támaszkodva, mélyen elemezte a k a p i t a l i z n u s 
• fe j lődésénak törvényszerűségeit. A tényanyag és az e lenzés 
szoros kap-c ö ó l a t a kü lönösen alkalmassá- t e s z i , hogy az a l a p -
v e t ő kérdésekben b á r n e l y ország k a p i t a l i s t a f e j l ődésének ku-
t a t ó i szánára r é s z l e t e s Ú tmuta tássa l s z o l g á l j o n , Különösen 

-nagy • j e l an tosé gü .-Magyar obsZ éfe agrárfej. l .ődésónek-tí inu!kiányo-zá-
sa és é r téke lése szempont jábó l , mert. Magyarcrszág--;agráö?^tá!f'sa-
cialrr i szerkezete és agrárkap i t a l i s t a f e j l ő d é s e - a ü i n t Len in 
megá l l ap í t o t t a - le 'gközelbbb á l l t az oro s z o r s z - é f ^ v i s z e B y j ' k -
ho'zV- - A Aia g^ár-ör sZ ág i - j r árkap-l-t'áid st a f-è j 1 ő d-é- s ; t ör-té-íié teri&k 
kutatásában. Len in e .munkájának a l apve tő , i ránymuta tó szerepe 
v o l t és van . E m e l l e t t a magyar o rszág i k a p i t a l i z m u s egésze 
f e j l ő d é s i t ö r vénye inek kuta tásához i s v e z é r f o n a l a t ade Az 
i p a r i k a p i t a l i z m u s f e j l ődésének ha.ro n szak a s z a , - a be lső p i a c -
nak és a : g y á r i p a r f e j l ődésének p r o b l é n á i f többek k ö z ö t t azok~ 
a Len in á l t a l r é s z l e t e s e n k i f e j t e t t kérdések, amelyek a haza i 
i p a r i . k a p i t a l i z n u s t ö r t éne tének fe ldo lgozásához p ó t o l h a t a t l a n 
seg í t sége t , n y ú j t a n a k . A n é l k ü l , hogy r é s z l e t e s adatokat szük-
séges lenne f e l s o r o l n b n , m e g á l l a p í t h a t ó , hógy a magyar ma rx i s -
t a t ö r t é n e t í r á s eredményei k ö z ü l , számos Len in e munkájának 
köszönhe t i s z ü l e t é s é t , 

Amig MA k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e Oroszországban" a monopo-
l iumok e l ő t t i k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s problémáinak megoldásához 
n y ú j t u t m u t a t á s t , addig az impe r i a l i zmus korszakába, v a l ó á t -
ienetnek és az imper ia l i zmusnak az e l s ő v i l ághábo rú közepé ig 

t e r j e d ő f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t i k u t a t á s a a lapvetően Leninnek 
"Az i m p e r i a l i z m u s , mint a k a p i t a l i z m u s l e g f e l s ő b b f o k a " c i nü 
munkájára támaszkod ik . Leninnek ez a munkája nemcsak az impe-
r i a l i z m u s k i a l aku lásának és f e j l ő d é s é n e k á l t a l á n o s t ö r v é n y -
szerűsége i t i l l e t ő e n ad u t m u t a t á s t a magyar t o r E e n e t i k u t a t á s 
számára, hanem k i i s j e l ö l i Ausz t r ia -Magyarország h e l y é t a 
v i l á g i m p e r i a l i z n u s rendszerében. Rendk ívü l nagy seg í t sége t 
ad e munka Magyarország f é l g y a r m a t i függősége e l v i k é r d é s e i -

n e k t i s z tázásához Í S . ., „u: . 

* ' " E ké t nar;y t ö r t éne t i : l nun l cá já m e l l e t t Len in l eggyak -
rabban Oroszország t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z o t t , T ö r t é n e t i é r -
dek lődés i köre e m e l l e t t - ha á l t a l á b a n neri i s összefüggő 
rendszerességgel - más országok t ö r t é n e t é r e i s . k i t e r j e d t , é s 
a l i g van t a l á n a f ö l d n e k országa vagy népe, melynek egy i k vagy 

.-másik t ö r t é n e t i eseményét œ g nen v i l á g í t o t t a v o l n a . 

Amikor Len in v a l a m e l y i k k ü l f ö l d i ország, t ö r t éne tének 
egy ik vagy másik eseményével f o g l a l k o z o t t , ez t l eg inkább 
azé r t t e t t e , hogy összehason l í tsa ' át o roszország i f e j l ő d ó s meg-
f e l e l ő j e l e n s é g é v e l , hogy seg í t ségükke l élesebben v i l á g í t s a 
meg az o roszo rszág i v i s z o n y o k a t , hogy közelebb hozza és é r t -
hetőbbé tegye az o roszo rszág i és a nemzetközi munkásmozgalom 
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szánára« Azt, hogy valanolyik ország történetének nelylk prob-
lémájával foglalkozott, mindig az élet naga vetotte fel, a 
problémákat a nunkásnozgalon érdekei jelölték ki, Lenin a 
külföldi országok történetével való foglalkozást azért tekin-
tette hasznosnak és fontosnak, nert "a különböző országok po-
litikai és gazdasági fejlődésének, valamint marxista programi-
juknak összehasonlítása, roppant nagyjelentőségű a marxizmus 
szempontjából, mert kétségtelen, hogy a modern államoknak kö-
zös kapitalista jellegük és közös fejlődési törvényük van." 
Ehhez hozzáfűzte, hogy "az eféle összehasonlítást hozzáértés-
sel kell végezni. Elemi feltétel, annale tisztázása, vájjon 
összehasonlithatók-e, az Összehasonlítandó országok fejlődé-
sének történelmi korszakai. ,, ''/Lenin; Válogatott Müvek,Lkc 825-827.1./ Leninnek e figyelmeztetése, amennyire magától ér-
tetődő, mégis számos, •. hazai történetírásunkban fellelhető 
hiba forrására mutat rat 

Lenin Oroszország történetének más országok történe-
tével való összehasonlítása során, a Magyarország történeté-
ből vett adatokat és eseményeket elsősorban az oroszországi 
agrárfejlődés megvilágítására használta fel - mert Magyaror-
szág agrárfejlődése - mint már említettem - a legközelebb 
állt Oroszországhoz. A magyar agrárfejlődés adatait haszhál-
ta fel többek között "Az agrárkérdés és a Marx-kritikusok" 
/5.k. 141.1./ "A modern földmüvelés tőkés rendszere" /lß„k<» 
4-05-410,1./ "A vas a parasztgazdaságban" /19.k. 276-277.l./c. 
munkáiban. A Magyarországra vonatkozó adatokhoz fűzött megál-
lapításai utnutatást adnak a magyarországi agrárfejlődés tör-
ténetének feldolgozásához, 

Ausztria-Magyarország - a monarchia - társadalmi és 
politikai rendszere tekintetében, és elsősorban mint eoknen-
zetiségü államalakulat mutatott fel az oroszországihoz ha-
sonló - de attól sok tekirtetbeh el is térő viszonyokat. "A 
keleteurópai államok - Oroszország, Ausztria, Törökország,,, 
az állomok nyugateurópai 'Já'/ csoportjától gyökeresen el-
térő képet mutatnák, - állapítja meg Lenin. Ennek a 1 áron ál-
lamnak mindegyikében a lakosság több mint fele, 57 %-a a 
"másnemzetiségü".,.lakossághoz tartozik."/23,k, 300-301,1,/ 

Nagy általánosságban megállapíthat juk, hogy a törté-
nelmi kérdések közül: Magyarországgal kapcsolatban az agrár-
kérdés - az osztrák-magyar monarchia vonatkozásában: a nemze-
tiséégi kérdés volt az a két problémakör, amelyből kiindul-
va Lenin 1917 előtt - a forradalmi munkásmozgalom által fel-
vetett konkrét kérdések tisztázása céljából, Magyarország, il-
letőleg az osztrák-magyar monarchia történetének egyés kérdé-
séhez közeledett és ezeket a marxizmus-leninizmus fényével 
megvilágította« 



Leniniek az osztrák-magyar monarchia történetét 
érintő megállapításai - amelyek általában nem nagy számúak, 
de igen nagyjelentöségüek - lényegében két problémakörrel 
foglalkoznak. Az egyik; a.polgári forradalom,- a másik: az 
osztrák-magyar monarchia létrejöttének és nemzetközi jelentő-
ségének kérdése. 

Lenin - az osztrák-magyar monarchia és Oroszország nem-
zetiségi viszonyainai összehasonlítása kapcsán megállapitot--
ta, hogy Ausztriában /az 'osztrák-magyar monarchiában/ "a bur-
zsoá demokratikus forradalom 1848-cal kezdődött és 1067-tel 
lezárult." /Válogatott M vek I.k, 825-827.1*/ 

E rendkívül fontos megállapításnak Magyar-rszág törté-
netének periodizációja szempontjából igen nagy tudományos jo-. 
lentősége van, mert megszabja a feudális és a kapitalista 
társadalmi formáció közötti határvonalat 1848-au és a kapita-
lista formáción belül 1867-et belső periodushatálként állít-
ja fel. 

Tudományos jelentőségével együtt politikai jelentősé-
ge is rendkívül fontos, 

A századeleji években ugyanis a magyarországi szociál-
demokrata párt jobboldali vezetői, a burzsoázia által leke-
nyerezett munkásarisztokráciára és a szakszervezeti bürokráci-
ára támaszkodva, a munkásmozgalmat a burzsoáziával való 
együttműködés, a parasztsággal való szövetség mellőzése, te-
hát a munkásosztály forradalmi vezetőszerepének tagadása ut-
ján, a kispolgári opportunizmus mocsarába igyekszik vinniaA munkásosztály érdekeit eláruló politikájuk igazolására, az a 
hamis "elméletet" terjesztették, hogy az 1848-1349~es forra-
dalom nem volt polgári forradalom, hogy Magyarország nem ka-
pitalista ország, s a még soronlévő polgári forradalom veze-
tőereje, és általában a polgári átalakulás előharcosa: a bur-
zsoázia,- hogy a burzsoázia "haladó" társadalmi osztály,ame-
lyet a munkásosztálynak támogatnia kell, Lenin minden alkal-
mat. felhasznált a burzsoázia "haladó" jellegének leleplezésé-
re . Többek között "A fehérkesztyűs forradalmaráok" c. cikké-
ben /8,k. 491-494.oroszul/ az 1867 utáni első magyar kormány 
miniszterelnökének, .xdrássy Gyulának szerepén keresztül mutat-
ta be azt a burzsoat, aki korábban harcolt a barrikádo'kon, az-
után államellenes bűntettekért elitélték, majd száműzetésben 
élt, végül elárulta a szabadságot, eladta a forradalmat« "A 
liberális burzsoák végleg kibékültek a trónnal es a rendőr-
séggel, maguk kerültek hatalomra és állati ke gyetlenségge1. 
nyomták és nyomják öl állandóan a munkások szabadság-és szoci-
ális reformtörekvéseit," 

Lenin nem hagy semmi kétséget afelől, hogy az osztrák-
magyar monarchiában a polgári forradalom lezáródása nem jelen-
tette a polgári forradalom befejezését - a polgári forradalom 
feladatainak megoldását, A cári abszolutizmushoz viszonyítva 
azonban az osztrák-magyar monarchiában, a polgári forrada-
lom eredményeként csaknem fél évszázada, nagyjában és egészé-
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ben /aláhúzás tő len/ megállapodott burzsoá alkotmány uralko-
dik, amelynek talajon legálisan működik a legális munkáspárt," 
k demokratikus jogok szempontjából ez lényeges különbség volt 
a cári Oroszország és a.monarchia között. Ez azonban csak ak-
kor látszik ilyennek, ha a cári Oroszország viszonyaival ha-
sonlítjuk össze. Mert a monarchiában a polgári átalakulást 
— állapítja meg Lenin - a burzsoázia és a földbirtokosok 
"a munkásoknak legkevésbbé előnyös formában valósították meg, 
olyképpen, hogy megmaradtak a monarchia is, és a nemesség ki-
váltságai is, és még rengeteg középkori maradvány." /Marx,En-
gels, marxizmus 249-250/. A monarchia alkormánya ~ ez a 
"nagyjában és egészében burzsoá alkotmány" - ;ta legszánalma-
sabb és legfukarabb alkotmány, amely nemhogy köztársaságot, 
de általános választójogot, igazi politikai szabadságot sem 
adott."/8oköt» 491-494,1. oroszul,/ 

Magyarország polgári átalakulásának befejezetlenségé-
re, a feudális maradványok továbbélésére mutat rá Lenin, ami-
kor megállapítja, hogy "a reakciós földbirtokosoknak a min-
denhatósága tekintetében "Magyarország legközelebb áll a cá-
ri Oroszországhoz, ahol a földbirtokosok szintén átmentették 
a középkorból az óriási kiterjedésű földbirtokot, 

Leninnek az osztrák-magyar monarchia polgári átala-
kulására vonatkozó megállapítágaiból világosan kitűnik,hogy 
a dualista monarchiát - bár nagyjában és egészébnv burzsoá 
államnak,- antidemokratikus, ellenforradalmi alkotásnak te-
kintette P 

Ezekben a a megállapításoknak az osztrák-magyar mo-
narchia és külön Magyarország polgári átalakulásának sokol-
dalú értékelését köszönhetjük Leninnek a polgári forradalom 
alapvető problémáit tisztázó útmutatások "történelmünk szá-
mos kérdésének megérté;-ét és helyes értékelését könnyítik meg. 

Az osztrák-magyar monarchiának, mint a világkapita-
lizmus rendszerében egységes államalakulatnak keletkezéséről 
Lenin mélyreható történelmi elemzést adott, Ennek során ki-
mutatta, hogy Oroszországban a nemzeti kérdés történeti ere-
dete és jelentősége más természetű, mint az osztrák-magyar mo-
narchiában és ennek a különbözőségnek okai részben a monar-
chia burzsoá "alkotmányából" adódtok., részben a monarchia 
létrejöttérek történelmi körülményeiben gyökereztek, 

Lenin megállapítja, hogy Ausztria-Magkorország sok-
nc'mz < ;ti sé gü aliar: alakulatáauk létre j öttében de-ntő s ze repet 
játszott, hogy "Ausztria uralkodó nemzete, a r.ém-u, a végle-
gesen 1871.-ben megalakult német állam babrirain kivül került. 
Azonkívül a magyaroknak az a kisérleteV'TogyT*n3XL^*"riemzeti 
állomot hozzanak létre, már 1849-ben összeomlott ez orosz 
jobb ágy se re g csapásai alatt,.'1 - Az 1848-as európai forradal-
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nak bukása; az osztályerőviszonyokban,- Ausztria végleges ki-
szorulása 1866-ban Németországból: a nemzetközi erőviszonyok-
ban olyan eltolódásokat idézett elő, hogy az igy előállott 
"sajátos" helyzetben - amint Lenin megállapítja:"a magyarok, 
majd a csehek is, nem az Ausztriától való különválásra, hanem 
Ausztria épségének megőrzésére törekednek, éppen a nemzeti 
függetlenség érdekében, amelyet kapzsibb és erősebb szomszé-
dok eltiporhatnának*"/Válogatott Müvek l.köt. 825-827.1./»Ez 
azt jelenti, hogy az adott-történelmi körülmények között kü-
lön-külön Ausztria is, Magyarország ig-"gyengék lettek volna 
a cárizmus fenyegető erejével szemben megállni; a cseh burzso—--
ázia pedig az 1871-ben egységes nemzeti állammá alakuló Fémet-
országtól való félelmében törekedett az 1867-ben létrejött 
osztrák-magyar monarchia "épségének megőrzésére." 

Nemzetközi szerepe szempontjából "Ausztria két köz-
ponti /dualista/ állammá alakult", amely az első világháborút 
megelőző években "három központi állammá /trialistává: néme-
tek, magyarok, szlávok/ van átalakulóban." 

A történelmi tények messzemenően igazolják, hogy Le-
ninnek az osztrák-magyar monarchia keletkezéséről és a mo-
narchia egyik összetartó erejét képező szerepéről adott mély-
reható történelmi elemzése, a kérdésnek igen lényeges pontját 
világította meg. 

Annak jellemzésére, hogy az 1867-es kiegyezés, tehát 
a dialista monarchia létrejöttében milyen fontos szerepet ját-
szott a magyar uralkodóosztályoknak a cárizmus terjeszkedésé-
től való félelme, és hogy egyben mennyire kiaknázták ezt a 
kiegyezés szükségességének igazolására, hadd idézzem Kossuth 
Lajosnak egyik leveléből a következőket: "Hallottuk nyiltan 
felállítani a doctrinát, hogy azért szükséges a közösügyi jog-
feláldozások árán is kiegyezkedni a bécsi hatalommal, mert 
csak az osztrák birodalommali szorosabb egyesülés biztosíthat-
ja hazánkat az orosz elleft.- És a nemzet megijedt és sietett 
az osztrák sas szárnyai alá bujni«"/VI»k. 38.1./ Egy másik le-
velében a következőket irja: "...vádolom önöket,.,a nemzet, 
Európa s a történelem előtt? az orosztóli félelemből elfogadott 
közösügyi transactio politikájával,» ,H/VIÍI,k. 101. 1./ S vé-
gül még egy levelében: "Az orosz hatalomra támaszkodó pánszlá-
vizmus. Kell-e mondanom, a mit mindenki.tud, amit még a leve-
gè rezgése is kiált, hogy az attóli félelem volt a korbács, 
mellyel Magyarországot a közösügyes alku süppedékeibe beleker-
gették ."/VITIa 385.1./' 

A magyar uralkodócsztályoknak a terjeszkedő cárizmus-
tól és a pánszlávizmustól való félelmét alapvetően az okozta, 
hogy Magyarország lakosságának nagyobbik fele nem magyar, jó-
részben szláv nemzetiségű volt,- hogy a cárizmus a halódó tö-
rök birodalom meghódítására törekedett, ami a török birodalom 
által leigázott szláv nemzetek felszabadulását, ujabb szláv 
államok keletkezését jelentette, 

Lenin egy másik, szintén az oroszországi nemzetiségi 
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ké rdés t é r i n t ő tanulmányában - v á l a s z t ad a r r a a k é r d é s r e , 
hogy n i v o l t az oszt rák-magyar monarchia s z e r e p e , - eu rópa i 
méretekben. Ebben az esetben nem a monarchia b e l s ő p o l i t i k a i 
sze rveze te , hanem az d ö n t i e l a k é r d é s t , hogy mi az eu rópa i 
demokrácia érdeke - "a cár izmus e r e j e és b e f o l y a s a - mondhät-
nánk: mindenható e r e j e és tú lnyomó be fo l yása e l l e n f o l y t a t o t t 
harcában" . L e n i n , Marxra h i v a t k o z i k , a k i a cárizmus és a pán-
sz láv izmus e l l e n f o g l a l t á l l á s t 1849-ben "amikor az orosz 
jobbágyokból á l l ó hadsereg e lnyomta a nemzet i f e l s z a b a d í t ó 
és f o r r a d a l m i demokrat ikus f e l k e l é s t Magyarországon," 

Az oszt rák-magyar monarchia i s , ke le t kezése i d e j é n , 
gát v o l t a cár izmus és a pánsz láv izmus e l l e n é b e n . Persze az 
1849-es Magyarország cár izmus e l lenességének és az 1867-es 
Magyarország cár izmus e l lenességének nem v o l t semmi köze egy-
máshoz, Révai József á l l a p í t j a meg "Pánszlávizmus és s z e l l e m i 
honvédelem" c . tanulmányában, hogy "az 1867-es dual izmus i s 
gát v o l t ugyan a pánsz láv izmus, a cárizmus e l l e n , de ez már 
nem egy f o r r a d a l m i nemzet müve v o l t , hanem egy nemzeté, amely 
r e a k c i ó s o s z t á l y a i n a k vezetése a l a t t be rendezkede t t , m e g t a l á l -
t a h e l y é t a f o r r a d a l o m u t á n i r e a k c i ó s Európában. " /Marx izmus 
és magyarság, 1 6 4 , 1 . / "Andrássy Gyu la , T i sza Kálmán, Apponyi 
A l b e r t , T i s z a I s t v á n p o l i t i k á j a t ovabb ra i s s z l á v e l l e n e s v o l t » 
Ső t , éppen a magyar u ra l kodóosz tá l yoknak v o l t f ő r é s z ü k abban 
, . , ' h o g y a Habsburg monarchia la tbavesse nagyha ta lm i á l l á s á -
nak t e i j e s s ú l y á t a sz láv népek nemzet i önrendelkezésének meg-
akadá lyozására . A pánszláv izmus e l l e n i harc ekkor már r e a k c i ó s 
j e l s z ó v á v á l t . Ta r ta lma a magyar nemze t i ség i elnyomás p o l i t i -
ká jának f e n n t a r t á s a és annak megakadályozása v o l t , hogy az 
e lnyomot t s z l á v nemzetek ön rende l kezés i j o g u k k a l é l hessenek . " 

Az impe r i a l i zmus korszakának k ö z e l e d t é v e l , c o i k o r a 
f o r r a d a l m i mozgalom s ú l y p o n t j a N y u g a t r ó l Oroszországba / a 
r e a k c i ó s ú l y p o n t j a p e d i g K e l e t r ő l Nyugat ra h e l y e z ő d ö t t á t , 
amikor a cár izmus már gyenge lábon á l l t s az oszt rák-magyar 
monarchiának a cár izmus t e r j e s z k e d é s é t g á t l ó szerepe e l v e s z -
t e t t e i d ő s z e r ű s é g é t , 

Len in . az e lső v i l á g h á b o r ú derekán, 1916 közepén 
i r t c ikkében i d é z i a köve tkezőke t ; " A u s z t r i a b e l s ő l e g é l e t -
k é p t e l e n " , a "Habsburg-monarchia nem egy burzsoá á l l a m p o l i -
t i k a i s ze r veze te , hanem csak a tá rsada lmon é lősködők néhány 
k l i k i i j é n e k l a z a s z i n d i k á t u s a " és ' " . . .Ausz t r i a -Magya ro rszág 
fe l számo lása t ö r t é n e l m i l e g , csak Törökország szé thu l l ásának 
f o l y t a t á s a s egyben a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s köve te lménye , " / 22 . 
k ö t . 3 2 2 - 3 2 4 . 1 . / 

A Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a Forradalom győzelmének » 
a p r o l e t á r f o r r a d a l o m l e n i n i e lmé le te d iada lának - ó r i á s i nem-
z e t k ö z i k i h a t á s a v o l t . A Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Forradalom 
egy i k következményeként h u l i o t t s zé t e leme i re a soknemzet isé-
gű osz t rák-magyar monarchia. 
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SZ. ARHANG3LSZKIJ - A. ZIMIIT - B. PORSNYEV: 
"A középkor története" tankönyvről, 

/Kommunyiszt, 1953, 17-« sz,/ 
C.ApxaHrejiijCKWM - A. 3HMHH - B. nopfflHeB'.y-QEÖHMK no 
HCTOpHH CpeflHHX BeKOB, 

A szovjet történészek egyik legkomolyabb feladata 
marxista tankönyveket és tansegédleteket imi a főiskolák 
számára. Minden uj t ankönyv—vi s sz atükrö z i a történettudomány, 
állapotát, visszatükrözi az egész-idosa^-^tru^mányos munká-
jának eredményeit és fogyatékosságait. Egy uj tankönyv mu-
tatja meg a legjobban, hogy milyen eredményeket értek.el a 
szovjet tudósok a marxista-leninista módszerek elsajátításá-
ban és hogyan tudják a konkrét történeti tényeket marxista 
szemszögből megvilágítani, 

A birált tankönyvet ugy kell tekintenünk, mint a 
szovjet tudomány által a középkor története területén elért 
eredmények összefoglalását. A tankönyv kollektiv munkájában 
résztvettek a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történettudo-
mányi Intézetének tudományos munkatársai és a Lomonoszov 
Moszkvai Állami Egyetem előadói. Ez a tankönyv először 1933-
ban, majd ujabb kiadásban 1941-ben jelent meg. Az 1952» évi 
kiadást annyira átdolgozták és kibővítették a szerzők, hogy 
nagyrészében uj könyv lett. 

A szerzőknek az volt a feladatuk, hogy az európai or-
szágok konkrét történeti anyaga alapján jellemezzék a feudá-
lis társadalmi formáció Összes fő oldalait. A J.A. Koszmin* 
szkij és Sz.D. Szkazkin vezetésével dolgozó szovjet történé-
szeknek alapjában véve sikerült ezt a feladatot megoldaniuk 
és olyan komoly, tartalmas munkát alkotniuk, amely a történe-
ti tényeket a marxista-leninista világnézet szemszögéből vizs-
gálja, 

A tankönyv első kötete két részre oszlik. Az első 
rész /a korai középkor/ foglalkozik a'római birodalom rabszol-
gatartó rendszerének válságával, a "barbár államok" megalaku-
lásával, a feudalizmus kialakulásával, a frank államban, Fran-
ciaország, Németország, Itália, Anglia, a nyugati és déli 
szlávok és Bizánc, történetével egészen a 11* sázadig. A má-
sodik rész megvilágítja, hogy miként fejlődött Nyugat-Európa 
a feudalizmus virágkorában, azaz a 11-15. században; külön í'e- . 
jegetek tárgyalják Csehország, Lengyelország, Magyarország és 
Románia, a délszláv országok és a bizánci birodalom történe-
tét. 

A burzsoá történetírás, mint köztudomásu, majdnem 

x/ A középkor története, I.köt, Szerk. J,A. Koszminszkij és 
Sz,D. Szkazkin, M. 1952. 746.1* 
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kizárólag az u,n. latin és germán országok történetével törő-
dött, s mellőzte a szláv államokat és általában Kelet-Európa 
országait és népeit. A birált tankönyv érdeme, hogy a nyugat-
európai országok története mellett elég részletesen foglalko-
zik Kelet-Európa 5-15« századi történetével, a nyugati és dé-
li szláv népek történetével és feltárja, hogy milyen szerepet 
játszottak a szláv népek az egyetemes történet folyamatában. 
A könyv mindkét része kimeritően, friss anyag felhasználásá-
val fejti ki Bizánc történetétj amely szoros kapcsolatban áll 
hazánk történetével. 

A tankönyv szerzőit az az elv vezeti, hogy a keleteu-
rópai népek történetének tanulmányozása nélkül lehetetlen 
megérteni a középkor történeti folyamatát, és igy bemutatják, 
hogy milyen nagyjelentőségű volt a szláv népeknek a római bi-
rodalommal szemben vivott harca a rabszolgatartó termelési 
mód megdöntése szempontjából. Jelentős helyet foglal el a 
szláv népeknek a német lovagok, a "latin" hóditók, a mongolok, 
törökök stb. ellen, a szomszéd feudális monarchiák hóditó tö-
rekvései ellen vivott hősi harca; és ilyen keretben fejti ki 
a tankönyv a Nagymorva birodalom, Csehország, Bulgária és a 
többi szláv állam történetét. Ezzel kapcsolatban gyakran olyan 
kevéssé ismert tényeket hoz fel, amelyekét a burzsoá történé-
szek tudatosan elhallgattak. Részletesen bemutatja a középkor-
ban a különböző szláv népek közötti kapcsolatokat, kölcsönös 
testvéri segítségüket a közös ellenség ellen vivott harc sú-
lyos éveiben, valamint a különböző népek és államok Oroszor-
szággal való kapcsolatait és Oroszországnak e népek történe-
tére kifejtett hatását. A szerzők jól szemléltetik, hogy mi-
lyen gazdasági, és politikai kulturális kapcsolatai voltak 
Oroszországnak délkeleten Bizánccal, a délszláv népekkel, a 
moldvaiakkal, a valachokkal, nyugaton Lengyelországgal, Cseh-
országgal, Magyarországgal és északkeleten a balti népekkel. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a keleteurópai né-
pek történetével foglalkozó fejezetek nem mentesek a lényeges 
hiányosságoktól, ami azt mutatja, hogy a szovjet történészek-
nek még sok tennivalójuk van ezen a területen. 

Nincs értelme a középkor történetével foglalkozó 
könyvben megismételni a Szovjetunió történetéről szóló tan-
könyvben foglaltakat, de azért a tanulók számára a tájékozó-
dás megkönnyítésére az ismertetett eseményeket időben egybe 
kellett volna hangolni Oroszország történetének ismert té-
nyeivel. Igy például, amikor először megemlítik a nyugati 
szláv törzseknek a 10. században a hóditó németek elleni fel-
keléseit, röviden utalni kellett volna arra, hogy mi volt ab-
ban az időben a helyzet a keleti szláv törzseknél és meg kel-
lett volna emlékezni a régi Oroszországban lezajlott esemé-
nyekről. 

. A középkor történetét a tankönyv mint a feudális ter-
melési mód keletkezésének, fejlődésének és bomlásának törté-
netét tárgyalja. Számos fejezet és alfejezet jellemzi a fen-
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d i l i s tá rsada lom t e r m e l ő e r ő i t és t e r m e l é s i v i s z o n y a i t , ezek 
kü lön s a j á t o s s á g a i t a különböző országokban, a különböző ko -
rokban a különböző népe imé i . De seho l sem f e j t i k i a t a n -
könyv e l é g rendszeresen és k i m e r í t ő e n a f e u d á l i s t e r m e l é s i 
mód f e j l ő d é s é n e k egyes a lapve tő k é r d é s e i t , m in t p é l d á u l a 
f e u d á l i s f ö l d t u l a j d o n n a k , m in t a feuda l i zmus gazdasági a l ap -
jának k é r d é s é t , a gazdaságonkim.! i - k é n y szer sze repé t , az 
árutermelésnek a feuda l izmusban b e t ö l t ö t t h e l y é t és sze re -
p é t , 

A l e g s i k e r ü l t e b b e n a tankönyv a r a b s z o l g a t a r t ó t á r s a -
da lomró l a f e u d a l i z m u s r a ' v a l ó átmenetet v i l á g í t j a meg. Az 
e lső ké t f e j e z e t a római b i rodalom - r a b s z o l g a t a r t ó rendszerg^ 
nek v á l s á g á v a l és a kö rü l vevő " b a r b á r " t ö r z s e k t á r s a d a l m i 
rendsze réve l f o g l a l k o z i k . Bemu ta t j a , hogy a r a b s z o l g a t a r t ó 
t e r m e l é s i mód zsákutcába j u t o t t , o te rme lőe rők t o v á b b i f e j -
lődésének akadályává v á l t 0 

A marx izmus- len in izmus az t t a n i t j a , hogy a múl tban 
a t e r m e l é s i v iszonyok csak az é l e n j á r ó t a r s a d a l m i erőknek a 
r é g i t u l a j d o n f o r m á k f e n n t a r t á s á b a n é r d e k o l t e l h a l ó erők e l -
l e n i é l e s harca á rán k e r ü l h e t t e k összhangba a t e rme lőe rők 
j e l l e g é v e l » . E n n e k m e g f e l e l ő e n . a tankönyv f e l t á r j a az e g y i k 
t á r s a d a l m i f o r m á c i ó r ó l a más ik ra v a l ó á t t é r é s f o r r a d a l m i j e l -
l egé t« À harmadik és a .negyed ik f e j e z e t a Nyugatrómai és a 
K e l e t i / B i z á n c / b i roda lomban a - 4 - 6 . században l e z a j l o t t n é p i 
mozgalmakat és " b a r b á r " h ó d í t á s o k a t t á r g y a l j a . Ezek a f e j e -
zetek e l m é l e t i s z í n v o n a l , az ékesen beszélő t ények és a v i -
lágos k i f e j t é s t e k i n t e t é b e n á tankönyv l e g j o b b f e j e z e t e i » 
I t t k i b o n t a k o z i k az e lnyomot t tömegeknek a ro thadó r a b s z o l -
g a t a r t ó tá rsada lom e l l e n i hata lmás ha rca , a rabszo lgák és a 
colonusok f e l k e l é s e i , amelyek a . róma i b i r oda lom p i l l é r e i t be-
l ü l r ő l meg inga t ták és l ehe tősége t n y ú j t o t t a k a "ba rbá roknak" , 
hogy k í v ü l r ő l rá tö rhessenek Rómára. Két-háromszáz é v i g t a r -
t o t t ez a f o r d u l a t o t j e l e n t ő korszak' , amelynek során a nyu-
g a t i b i r o d a l o n r o m j a i n " b a r b á r " á l lamok j ö t t e k l é t r e , a ke-
l e t i b i r oda lom p e d i g a sz láv t ö r z s e k b e t ö r é s e i n e k s z i n t e r e 
l e t t . 

Mindössze azt r ó h a t j u k f e l h i b á u l a .szerzőknek ,£ogy 
nem f e j t e t t é k k i e l é g ' a l a p o s a n , hogy á " b a r b á r o k " szövetsége 
a f e l k e l t r abszo lgákka l íiem á római b i roda lom k ü l s ő és be lső 
e l l e n s é g e i n e k v é l e t l e n egyesü lése v o l t , hanem ennek meg v o l -
t a k a mély t á r sada lm i -gazdaság i g y ö k e r e i . H iszen a ' r ó n a i r a b -
szolgáié - a római tá rsada lom f o t e r m e l ő e r ő i - tegnap nég 
a^ok a " b a r b á r o k " v o l t a k , a k i k e t e rőszakka l k i s z a k í t o t t a k sa~ 
jaü t á r s a d a l m i k ö r ü k b ő l , a szabad "ba rbá rok " p e d i g , még ha 
a római- h a t á r o k t ó l t á v o l es tek i s , p o t e n c i á l i s a n a ho lnap rab -
s z o l g á i vol tai- :- Az természetes , hogy mikor Róma meggyengült 
és s z é t h u l l o t t , -ezek e g y e s ü l t e k . Ez t a tankönyv meg i s e m l i -
t i , de nem f e j t i k i és nem t e s z i a rabszo lgák és a "ba rbá rok " 
szöve tségé rő l f e l h o z o t t konk ré t t ények elemzésének a l a p j á v á , 

A római b i r oda lom bukásának prob lémájához he l yes 
módszer re l nyú lnak a szerzők és ennek köszönhető , hogy he lyes 
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kópét nyújtónak a feudalizmus kialakulásának útjáról. Marx 
és Engels útmutatásait követve hangsúlyozzák, hogy tarthatat-
lanok a "romanista" és "germanista" burzsoá történészek elmé-
letei. Ezek a tudósok azon vitatkoznak, hogy a feudalizmus a 
római vagy a "barbár" rendből nőtt ki, holott a valóságban a 
nyugateurópai feudalizmus azoknak a feudális elemeknek a szin-
tézise, amelyek egyrészt a római rabszolgatartó társadalomban 
alakultak ki, másrészt pedig a germán és szláv földközösségi-
nemzetségi rendszer bomlásából jöttek létre./72el./ 

Rátérve a feudalizmus kialakulásának törtért tére a 
szerzők helyesen irják:"A kizsákmányolt tömegeknek a rabszol-
gatartó birodalmat megrendítő forradalmi' mozgalmai és a "bar-
bár" hóditások következtében az egész társadalmi rendszer 
mélyreható átalakuláson ment át: a rab szolgatart -& rendszert, 
Európában kezdte felváltani a feudális rend, amelynek elemei 
már a rabszolgatartó rend bomlásának, valamint a germán és 
szláv népek ősközösségi-földközcsségi rendjének bomlási fo-
lyam at áb an ki al aku It ak. 

A mi feladatunk most az, hogy vizsgáljuk a feudalizá-
íódás folyamatát, a feudális rend kifejlődésének és megszi-
lárdulásának folyamatát Európában."/101. 1./ 

A szerzők világosan kitűzik a célt, de sajnos megfe-
ledkeznek róla, amikor a feudalizmus keletkezését tárgyalják 
a frank államban és később az egyes különböző népeknél - az 
angolszászoknál^ spanyoloknál, olaszoknál, szlávoknál, magya-
roknál, stb0 A feudalizmus kialakulási folyamatának kifejté-sénél hiányzik a szintézise, így az ötödik fejezetben a feuda-
lizmus kialakulását a frank államban /és a további fejezetek-
ben - a többi országban/ csak ugy tekintik, mint az ősközös-
ségi rendről « a feudális rendre való áttérést./109»l./ Bár 
a frank állam a szó szoros értelmében a római Gallia rabszol-
gatartó rendjének füstölgő romjain jött létre, az ötödik fe-
jezetben még csak említés sem történik a kevéssel előtte le-
zajlott forradalmi mozgalmakról, illetve ennek visszhangjai-
ról és következményeiről» Mintha ilyen események nem is tör-
téntek volna, csak egyszerűen azt mesélik el, hogy a frank 
földközösségből hogyan vált ki lassacskán a szabad paraszti 
tulajdon /allodium/, majd hogyan ment tönkre a szabad pa-
rasztság, és lett földje a feudális urak tulajdonává. Igaz, 
idézik Engels megállapítását, amely szerint az allodium ki-
alakulása összefügg azzal a forradalmi ténnyel, hogy a fran-
kok elfoglalták a rómaiaktól a földet, de nem elemzik egy-
ben az ezt a tételt igazoló konkrét oèrténeti tények-t, holott 
kétségtelen, hogy mikor a frankok birtokukba vették a biroda-
lom megszállt részeit, maguk is az uj életviszonyok hatása 
alá kerültek és maguk is átalakították ezeket a feltételeket. 

Tehát a-szerzők helyesen nyúltak a rabszolgatartó tár-
sadalom felbomlásának kérdéséhez, de bizonyos maradisággal ke* 
zeiték r, feudális társadalmi rend kialakulásának kérdését0 Marx és Engels rámutattak arra, hogy a feudalizmus keletkezé-
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se a "barbárok" szervezetében gyökerezik," amely csak a hó-
dítás után, a meghódított országokban talált termelőerők ha-
tására fejlődött igazi feudalizmussá,"/l/ A marxizmus klasz-
szikusainak ez a tankönyvben idézett megállapítása lényegé-
ben ellentétben áll az egész tárgyalással, mert a tankönyv 
szinte kizárólag csak arról beszél, hogy közvetlenül áttér-
tek a "barbárok" társadalmi rendjéről a feudalizmusra és ki-
kerüli a rabszolgatartó Rómától öröklött termelőerők kérdé-
sét , 

Bo kellett volna mutatni, hogy miután a feudális ter-
melési viszonyok kialakultak és uralkodóvá váltak, hosszú 
ideig a termelőerők további fejlődésének erős mozgatóerői 
voltak. Az egyes fejezetekben erről ugyan megemlékeznek a 
szerzők, de a felhozott tények nincsenek általánosítva. A 
termelőerők gyarapodását a feudális társadalomban nem rend-
szeresen, nem kimeritően jellemzik. Például a tizedik fejezet 
részletesen leírja, hogy a termelőerők növekedése a kézmű-
ipar elválásához vezetett, de hiányzik a fejlett városi kéz-
műipar technikájának, a termelőerők további növekedésének 
jellemzése és talán épp a legfőbbet nem mutatják be, mégpe-
dig azt, hogy a termelőerők növekedése révén kialakult uj 
termelési viszonyok hogyan hatoltak később vissza a termelő-
erő': növekedő s őrs vi 

Számos helyen5 pl, a . 149, 255-257, lapon, a feudá-
lis gazdaság jellemzésénél a natúrálgazdaságot helyezik elő-
térbe, Ez. tényleg a feudalizmus egyik jellemző vonása, külö-
nösen a korai feudalizmusban. Be ha ezzel a vonással kezd-
jük, akkor a feudalizmusnak a marxista elmélet által kiemelt 
fő termelési viszonyai - a tulajdon feudális formája, a ki-
zsákmányolási viszonyok - a háttérbe kerülnek és a naturgaz-
daság osztatlan uralma a feudalizmus gazdasági alapjaként 
lép elérik,, A szerzők akkor jártak volna el helyesen, ha pl. 
a tizedik fejezetben, ahol a nyugateurópai gazdasági fejlő- • 
dést jellemzik, azt a kérdést állították volna előtérbe, 
hogy a jobbágyparaszt munkája termelékenyebb, mint a rabszol-
gáé, mert a jobbágyparasztnak saját gazdasága van és már any-
nyira érdekelve van a munkában, amennyire szüksége van ah-
hoz, hogy megművelje a földet ás a feudális urnák a járadé-
kot terméséből természetben megfizesse c Ezzel mintegy ki-
hangsúlyozták volna, hogy a feudális termelési viszonyok kö-
zött már kezdettől fogva nagyobb tér nyílott a termelőerők 
fejlődése számára, mint a rabszolgatartó viszonyok mellett. 

A Kelet-Európa történetéről szóló egyes fejezetekben 
nem mutatták be, hogy a feudális földtulajdon az az alap, 
amelyre a feudális termelési viszonyok épültek. Sőt ellenke-
zőleg, a feudalizmus fogalmát elsősorban a gazdaságonkivüli 
kényszerrel és különösen e kényszer legkoncentráltabb formá-
jával - a j óbb agyrend s z r re 1 - kapcsolták össze. Konkrétan 
ez abban jutott kifejezésre.. hogy összekeverték a feudális 

1/ Marx-EngeI« vsozes müvei, 17.k. 64,1.- /oroszul/ 
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rend létrejöttét a jobbágyrendszer terjedésének problémájá-
val. Bár e két jelenség szoros kapcsolatban áll egymással, 
a feudalizmus keletkezése mégis elsősorbon a feudális föld-
tulajdon létrejöttének, a feudális ur földtulajdona követ-
keztében feudális járadék fizetésére kényszerült, függő vi-
szonyban álló parasztság kialakulásának folyamata, A paraszt-
ság erőszakos földhözkötése pedig akkor is végbemehetett,ami-
kor a feudalizmus, mint a termelési viszonyok rendszere,már 
p-yökeret vert. A gazdaságonkivüli kényszer és a jobbágyrend-
szfc-tf megerősítették a földesúr hatalmát a paraszt felett,de 
nem alkották a feudalizmus alapját, 

A szerzők nem tisztázták ezt a kérdést és igy egyes 
keleteurópai népek feudalizálódási folyamatának betetőződé-
sét igen késői időre tették. Igy pl - a könyv szerint - a 
feudalizálódási folyamat Csehországban lényegében a 12» szá-
zadra fejeződött be, mert "a parasztság zömét erre az időre 
már jobbágysorba hajtották"/44Ö.l./ A feudális földtulajdon-
ról itt szó sem esik. Zűrzavaros a romániai feudalizmus ke-
letkezésének tárgyalása is* A tankönyv azt mondja, hogy ez 
a folyamat a 15. században fejeződött be /536.1./ Ebben az 
esetben tehát összekevernek olyan különböző jelenségeket, 
mint a feudális rend kialakulása és a parasztok jobbágyi ki-
zsákmányolásának fokozódása, mely utóbbi Kelet-Európa összes 
országaiban az árugazdálkodás növekedésének behatása alatt a 
15» századtól kezdve ment végbe, 

A marxizmus-leninizmus azt tanítja, hogy a történet-
tudománynak, ha igazi tudomány akar lenni, elsősorban nem a 
királyoklcal, hadvezérekkel, egyes személyiségekkel, hanem 
az anyagi javak közvetlen termelőinek, a népi tömegeknek tör-
ténetével kell foglalkoznia«. 

A tankönyv szerzőinek általában sikerült bemutatniuk 
a népi tömegeknek a kizsákmányolók elleni harc történetét. 
Ez nagy érdeme a könyvnek. A tankönyv világoson, meggyőzően 
bemutatja, hogy a tömegeknek még a feudális elnyomás elleni 
ösztönös harca is milyen hatalmas erő. A különböző fejezetek-
ben megismertet bennünket számos nagyobb-kisebb parasztfel-
kelés történetével« Az olvasó megtudja, hogy a paraszti tö-
megek részvétele néha döntő tényező volt a külföldi hóditók 
elleni háborúkban, mint pl. Jeanne d'Arc idejében /341-342.1 .i, 
hogy a paraszti ellenállás néha hosszú ideig feltartóztatta 
a reakció nyomását, pl. Németországban, egészen a 16e század elején lezajlott parasztháború leveréséig /425t-,l»/; hogy a 
parasztfelkelések hatással voltak az állam sorsára, mint pl. 
Bizáncban /580-581.1./« Érdeklődésre tarthat számot a Norvé-
gia történetével foglalkozó rész, amely elénk tárja, hogy a 
parasztságnak átmenetileg sikerült politikai győzelmet kihar-
colnia. 

De a könyv nemcsak a parasztfelkeléseket mutatja be, 
hanem elemzi a feudális kizsákmányolás elleni paraszti ellen-
állás egyéb formáit is, Ezek a számos helyen elszórt,an ábrá-
zolt tények összességükben kiszélesítik és elmélyítik arról 

) 
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alkotott elképzeléseinket, hogy milyen hatást gyakorolt az 
osztályharc a középkori történet különböző oldalaira. Igy 
láthatjuk, hogy a feudális urak a parasztok elszánt harcába 
ütközve kénytelenek voltak korlátozni követeléseiket és meg-
határozott "szokások" mérvére szabályozni a parasztoktól kö-
vetelt szolgáltatásokat. Azt olvashatjuk, hogy bár a paraszt-
felkelések vereséget szenvedtek, de az a tény, hogy már a 
Karolingok korában lerögzítették a jobbágyparasztság feudá-
lis szolgáltatásait, ami biztosította minimális létszükség-
letüket, nagyrészt annak a következménye volt, hogy a pa-
rasztok szakadatlan oszcályharcot vivtak elnyomóik ellen, 
akik mindig a feudális járadék emelésére törekedtek /139.1./. 
Igy Franciaországban is a 9-11. században a parasztok kitar-
tó ellenállásukkal a követelések valamelyes korlátozására 
kénysze#itették a feudális urakat és ennek köszönhető hogy 
kedvezőbb feltételek alakultak ki a feudális társadalomban 
a termelőerők gyorsabb fejlődése számára /153-154.1./ 

A tankönyv áttekinti a súlyos feudális kizsákmányo-
lás elleni paraszti harc különböző formáit. Bulgáriában a 
7-11. században gyakori jelenség volt az, hogy felégették a 
bojár udvarházakat, elhajtották a szarvasmarhát, megölték a 
nagybirtokosokat. Ezt akkor az uralkodó osztály "martalóc-
ságnak" bélyegezte, de lényegében csak a leigázott paraszt-
ság osztályharcának egyik formája volt./239-240.1*/. A kéz-
művesek fokozatosan kiváltak a falusi lakosság tömegéből, 
igyekeztek elhagyni a falut, megszökni a feudális urak ha-
talmi köréből, lerázni magukról a jobbágyi elnyomás igáját, 
A jobbágyparasztok eltávozása a falvakból volt az a tenyező, 
amely közvetlenül a közópkoxí városok kialakulásához veze-
tett ./261.1./ A parasztok elmentek keresztes-hadjáratba,hogy 
ezáltal megmeneküljenek a feudális elnyomás alól; azt remél-
ték, hogy az uj földön, az uj körülmények között visszanye-
rik szabadságukat, amelytől otthon meg voltak fosztva. A pa-
rasztok szökéseit, városba távozásait, kereszteshadjáratban 
való részvételét, stb. a könyv szerzői helyesen tartják a 
feudális elnyomás elleni paraszti ellenállás különböző meg-
nyilvánulási formáinak. Az angol falvakban a 13. században 
a parasztság a legkülönfélébb formában juttatta kifejezésre 
tiltakozását,, Megtagadta a járadékfizetést, a robotszolgál-
tatást ,'ledöntötte a kerítéseket, behajtotta a gulyát a föl-
desúr által kisajátított földre, legelőre, elszökött a vá-
rosba, stb. Mindez összeütközésekhez vezetett, amelyek néha 
paraszti tömegakcióba olvadtak össze /371.1«/. A tankönyv 
több fejezetében megállapítja, hogy a parasztmozgalom gyak-
ran az "eretnekség" formáját öltötte. Tehát a feudális el-
nyomással szembeni paraszti ellenállás jellegét és formáit 
a tenkönyv széles keretek között és sokoldalúan mutatja be. 
Elég alaposan szemlélteti a középkori városokban zajló osz-
tályharcot is. 

Sajnos egyes helyeken a szerzők helytelen útra tér-
nek, túlságosan kiemelik egyes királyok és hadvezérek szere-
pét. Igy például a 63-66. és 101-102. lapon, ahol olyan fon-



- 343 -

tos kérdést tárgyalnak, mint a frank állam kialakulása, a 
frank törzsöknek egy király "uralma alatti egye sülése.Ahelyett, 
hogy előbb a törzsi szervezetről az államra való áttérés tár-
sadalmi, osztályalap ját magyarázták volna meg, és azután vá-
zolták volna az átmenet élén álló Klodvig király személyét 
és politikai ténykedését, a szerzők épp az ellenkező utat vá-
lasztották. Először leírják, hogy Klodvig, az egyik frank ve-
zér,hogyan távolította el az útjából ravaszsággal és hitsze-
géssel a többi frank vezért, hogyan hajtotta uralma alá a 
frank törzseket, hogyan erositette meg hatalmát, és csak ez-
után térnek ki a frankok társadalmi rendjére, a frank kirá-
lyok hatalmának társadalmi alapjára. A 13. fejezet első al-
fejezete "A "normán hóditás és a feudalizmus kifejlődése Ang-
liában /II-12.század/" joggal kelti az olvasóban azt a képze-
tet, mintha Hóditó Vilmos fx ancia herceg nemcsak leigázta 
- nem tudni miért - az egész országot, hanem az angolok elől 
eltitkolva szándékait, becsapással be is vezette a feudaliz-
must Angliába /351-352,1./ Csak ezután idézi a tankönyv Marx-
nak azt a megállapítását, hogy az angilai származású feudális 
osztálynak objektíven szüksége volt. egy erős kézre, hogy vég-
re tudja hajtani a parasztok jobbágysorba hajtását, szüksége 
volt "egy elég erős hadseregre, hogy bármely percben el tud-
ja fojtani a népi felkelést"/2/. 

Hasonló példa épp elég van. így a tankönyvben az áll, 
hogy Csehországban a városok as-őrt keletkeztek, mert a cseh 
királyok az államkincstár érdekében kezdtek városokat alapí-
tani /442„1,/. Az önálló cseh állam keletkezését a tankönyv 
igy "magyarázza"; ". »..1158-ban Vladiszlav f e jedelem- Barbarossa 
Frigyestől elnyerte a király örökletes címét, mert segítséget 
nyújtott neki olaszországi hadjárata idején. így Csehország 
önálló államá vált!?. /441.1./ A Romániáról szóló rész a tör-
ténelem fő cselekvő személyeiként a fejedelmeket állítja be 
/538-539, skk. 1./. A 14, fejezet számos alfejezetében a tár-
gyalás Barbarosan Frigyes, XI.'Figyes, a pápák stb.-köré van 
összpontosítva® 

A szerzőknek az volt a feladatuk, hogy az o-lap és az 
osztályharc jellemzése alapján bemutassák a feudális felépít-
ményt is, a felépítmény aktív szerepét a feudális alap megerősí-
tésében és védelmében, konkrét sajátosságait és vonásait a 
különböző országokban, a különböző időkben. Ezt a feladatot 
az állam, és jog tekintetében általában sikeresen oldották nreg. 
Hel.yesen tárták, fel a feudális alapot megszilárdító és kiala-
kító feudális j'og osztályrendeltetését, a tulajdon feudális 
formáját. Helyesen jellemezték a feudális államot, fejlődé-
sét, mind belső, mind külső fő funkcióit. 

Egészen a f r a n k á l l a m t ó l / 139 -141 .1» / számos f e j e z e t -
ben konk ré ten - f e l t á r j á k a f e u d á l i s á l lam egyes fo rmá inak pa-
r a s z t e l l e n e s i r á n y z a t á t , a királyi hatalom megerősödésének 
k ö z p o n t i p rob lémá já t a f ranc i t " monarchia p é l d á j á n m u t a t j á k 
be ; "A pa rasz tok kizsákmányolásának fokozása, aa e lnyomot t t ö -
megek. k ö z ö t t i e légede t lenség növekedése, a r r a k é n y s z e r i t e t t é k 

2/ Marx-Engels Archívum, VIII» 32401, 
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a feudális urakat, hegy megerősítsék a dolgozók elnyomását 
szolgáló osztályszervüket, az államhatalmat. A feudális urak 
/különösen a kisebbek/ a népi felkelésektől való félelmükben 
a királyi hatalom megerősítésében kerestek védelmet"/315.1./; 
a királyi hatalom fő célja volt "a hatalom megerősítése és 
központosítása a parasztok ellenállásának elfojtása céljából" 
/3I6-317.I./. A tankönyv bemutatja, hogy Franciaországban a 
gazdasági alapban mutatkozó uj jelenségek alapján a falvakban 
és városokban folyó osztályharc további kiélesedése miatt 
szükség volt az államhatalom további megerősítésére, hogy pó-
rázon tarthassák a dolgozó tömegeket. Ez az uj szakasz a ren-
di monarchia korszaka volt. Az egységes spanyol monarchia meg-
alakulását /a 15. században/ is igen ügyesen állitják kapcso-
latba a megelőző időben Spanyolországban kibontakozott paraszt-
felkelések nagy fellendülésével /484.1,/ \ 

Egészében véve a feudális állam kérdését a könyv he-
lyesen világítja meg, de több esetben nem pontosan oldják meg 
a korafoudális államok keletkezésének kérdését, mint pl„ né-
hány szláv népnél. így a lengyel állam megalakulását ugy áb-
rázolják, mint az egyes törzsek egyesülését, de az egyesülés 
társadalmi-gazdasági okait nem magyarázzák meg. Ugyanúgy a 
délszlávok első államaiakulásainak problémájánál is elszakít-
ják a kérdést a feudalizmus fejlődésének folyamat ától <./232.1./ 
A szláv népeknél egyes tömörülések jellegét a szerzők igen 
zavarosan képzelik el. Pl. Szamo fejedelemségét egy fél oldal 
keretében hol "állami tömörülésnek", hol ''törzsszövetségnek", 
hol "államalakulatnak" nevezik /194-195.1<,/ Semmit sem jelen-
tenek az olvasó számára az ilyen kifejezések s"a 7«század első 
felében a karintiai horvátok is politikai alakot öltöttek/?/'"f vagy "a szerb törzsek is kezdtek politikailag sz erveződní" 
/234-.W 

r 
A feudális társadalom ideológiájának jellemzésében ko-

molyabb fogyatékosságok vannak. A könyv leggyengébb oldala 
az eszmék története, a kultura történeüe„ Bár erről a terület-
ről elég sok értékes anyagot dolgoztak fel, de nézetünk sze-
rint sem módszertan, sem módszeresség szempontjából nem he-
lyesen. Nem ugy tárják fel a feudális társadalom ideológiai 
felépítményének aktív társadalmi szerepét, ahogy kellene„Tel-
jes mértékben megengedhető, hogy egy tankönyv a kulturáról 
áttekintő fedezeteket adjon, de a kultúrtörténet legfontosabb 
megnyilvánulásait nem szabad elszakít ani a társadalom konkrét 
történetétől, a népek és az országok történetétől. A tankönyv 
ezzel szemben a középkori kulturát egyszerűen külön fejeze-
tekben tárgyalja a könyv végén, mintegy függelékképpen^ A 
könyv szerzői a különböző korszakok és országok történetének 
kifejtésénél nem találtak helyet az ideológiai jelenségek 
számára. Ezért a különböző országok kulturális sajátosságai 
nem domborodnak ki. Bár az egész kötet kronológiailag két 
korszakra van osztva, az első részben egyáltalán nincs kultu-
rális fejezőt, hanem a második részben szereplő három kultúr-
történeti fejezet mind a két korszakot felölei» A fejezetek 
felosztási elve nem következetes. A 24. fejezet a nyugateu-
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rópai országok középkori kultúrájával foglalkozik az 5-13» 
századig , azaz másfél korszakot ölel fel/; a 25. fejezet a 
14-15. század kultúrájáról szól /tehát a második korszak fe-
léről/, de itt is csak egy országról, Itáliáról; a 26. feje-
zet a szláv népek és Bizánc középkori kulturáját tárgyalja a 
4-15. századig. __ 

A feudális ideológia vallási jellegű volt. A vallási 
nézeteknek megvolt a meghatározott intézményük - az egyház. 
Egy középkori történeti tankönyvnek marxista jellemzést kel-
lett volna adnia a vallás és az egyház történetéről, le kellett 
volna festenie a katolikus egyházat, mint egy hatalmas szer-
vezetet, amelynek fő láncszemei a nagyszámú alsópapság. Az al 
sópapság naponta, óránként hatást gyakorolt a dolgozók, az 
egyszerű emberek millióinak gondolkodására, tetteire s ideo-
lógiai veretet felülről - a pápáktól, főpapságtól, teológu-
soktól - kapott. A szerzők elégnek tartották, hogy itt-ott 
futólag ejtsenek néhány szót erről, ahelyett, hogy konkréten 
bemutatták volna, hogyan hatott a középkori vallás a tömegek 
tudatára és magatartására. 

A 24. és 25. fejezetben a szerzők figyelmüket azokra 
a jelenségekre összpontosítják, amelyek szerintük egyházelle-
nesek a középkori kulturában. Az igaz, hogy a 24. fejezetben 
van szó a katolikus egyháznak a műveltségi monopoliumért 
folytatott harcáról. Egy külön alfejezet leleplezi a katoli-
kus egyháznak a modern burzsoá történetírásban megnyilvánuló 
apológiáját. De ez nem pótolhatja azt, hogy hiányzik a vallás 
és az egyhá.z történetének és a tömegek tudatára kifejtett ha-
tásu3<naksóe2.1emzése, Nem elég pontoson fejtik ki a középkori 
kultura antifeudális és egyházellenes elemeinek társadalmi 
alapját sem. Helyesen kezdik el e z e lenek az elemeknek a jellem-
zését a népi alkotásokkal /596, 599.1«/» de már a 11-12.szá-
zadtól kezdve sürgősen a városiaknak tulajdonítják a vezető-
szerepet ebben az eszmei ellenállásban. Kit értenek a szer-
zők városiak alatt? Milyen társadalmi rétegnek tulajdonítják 
a "városi kultura" létrehozását, ha pl. :ívároei irodalom"me1-
lett külön alfejezetet hoznak "az alsóbb városi rétegek köl-
tészete" cjmmel? A városi irodalomról szóló alfejezetben a 
városiakat világosan szembeállítják a "köznéppel". A közép-
kori Róka-regény elemzéséből világos, hogy a szerzők "váro-
siak" kifejezést a "gazdag városi felső rétegek" szinonimájá-
ul használják a "köznéppel" szemben. 

Ezzel szemben a "városiak" kulturája - a szerzők ál-
lítása szerint - ugyanakkor visszatükrözte15 az egész városi 
lakosság érdekeit a maga egészében"/600,l»/, valamint a parasz-
tok érdekeit is, Ez a sok osztályt felölelő "korai városi kul-
tura", amely állítólag a polgárság körül összpontosult, al-
kotja a 24. fejezet nagyrészének tartalmát. A szerzők mester-
ségesen a "korai városi kultura" körébe utalják a legkülönbö-
zőbb ideológiai jelenségeket. Ugyanakkor elkerüli figyelmü-
ket a 11-13. századi város valóban központi alakja - a kézmű-
ves - a középkori város egész anyagi kultúrájának igazi meg-
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teremtője. A kézművesekről, a városi lakosság fő középső ré-
tegéről még emlités sem történik, ezzel szemben gyakran esik 
szó "a gazdag felső rétegekről" és az "alsó plebejusi réte-
gekről", amelyek közösen szembenállnak a feudális-egyházi kul-
túrával. 

• Mig a 24. fejezetben a felső városi rétegek kulturá-
ja még a "városi kultura" gyüjtőnép alatt szerepel, addig a 
25. fejezet közvetlenül a "polgári ideológia születé sé"-vei 
foglalkozik, bár a tankönyv - érthető okból - még igen keve-
set szól a polgárság kialakulásáról. Itt bevezetik a "korai 
polgári kultura" fogalmát /627.1./. Mivel az előző fejezet 
a 13. századdal zárul, kiderül, hogy a 14.15. századi európai 
kulturáról a. szerzők nem tartanak érdemesnek semmit sem emlí-
teni azokon a jelenségeken kivül, amelyeket feltétlenül polgá-
ri ideológiának neveznek. 

A polgárság természetesen élenjáró szerepet játszott 
ebben a korban, de nem szabad elfelejteni, hogy minden idők-
ben a kulturában a legnagyobb alkotások a népre mennek vissza. 
Amikor Dante, Petrarca, Bocaccio alkotásairól, a korai olasz 
reneszánsz festőművészeiről, építészeiről, tudósairól szól-
nak, akik halhatatlan szellemi értékekkel gazdagították az 
emberiséget, a könyv szerzői lényegében tagadják alkotásaik 
népi forrásait. A 634. oldalon azt állítják, hogy "a reneszánsz 
kulturája a kizsákmányoló osztályok, elsősorban a felfelé tö-
rő ifjú, aktiv és' harácsoló polgárság - kulturája volt". En-
nek a tételnek az alátámasztására rendkívül leegyszerűsítő 
módszert alkalmaznak: a humanisták eszméit közvetlenül a pol-
gárság kereskedelmi és ipari tevékenységéből vezetik le, 

A szovjet tudósok nem dolgozták ki eléggé a szláv né-
pek középkori kultúrájának kérdéseit és ez meg is mutatkozott 
a tankönyv 26. fejezetén. Többek között nem elemzik pontosan 
a bizáncö. kultura és a szláv népek kulturája közötti kölcsö-
nös kapcsolatokat. Részben csak a kulturális tényezők nevei-
nek feli rolására szorítkoznak. 

Nem tárgyalja a tankönyv világosan az emiitett népek 
zömének eredetét. Igy a román nép keletkezése helyett a ro-
mán nyelv kialakulásának kérdését fejtegeti /531-532.1./ A 
"törzs", "törzsi hercegség", "nép" kifejezés többizben szere-
pel a különböző fejezetekben /pl. a 1^3, 159» 251 lapon/, de 
elméletileg nem tisztázott, a szerzők még meg sem próbálják e 
történeti fogalmak ismérveinek jellemzését. A "nemzet" fogal-
mat néha nem helyesen használják. Néhány esetben a nemzetek 
kialakulásában £ö tényezőnek az ország politikai egyesítését 
tartják. A terület közösségét, mint a nemzet egyik ismérvét, . 
összezavarják az ország politikai egyesítésével /396.1./ 

Nincs ellenvetésünk a középkori történetnek a beveze-
tésben kifejtett periodizálásával szemben; de nem pontosan 
formulázzál, meg a középkor végének kérdését. A 6, oldalon a 
17. századi angol polgári forradalmat belefoglalják a közép-
kor történetébe, a 12. és 13. oldalon a középkor végére és 
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egyben az újkor elejére utalják. Mint ismeretes, nálunk a 
17. századi angol polgári forradalmat szokás az újkor kez-
detének tekinteni. Tehát, ha pontosan akarjuk megfogalmazni, 
a középkor nem az angol polgári forradalommal, hanem annak 
előestéjével zárul. Bár a bevezetésben a II.-I5. század kö-
zötti időközt helyesen a "fejlett feudalizmus korszakának" 
nevezik, ez az elnevezés miért, miért nem, hiányzik a tan-
könyv megfelelő részének címéből. 

Mulasztásnak tartjuk, hogy a szerkesztők sietve el-
hagyták az arabokról szóló fejezetet, és meg sem várták a 
keleti országok középkori történeti tankönyvének megjelené-
sét, amelyre utalhattak volna a tanulók számára. Több helyen 
említés történik az arabokról, európai hódításaikról, kultú-
rájúkról, sőt még térképet is közölnek birodalmukról, de ál-
talános jellemzést nem adnak történetükről. Ezt a hiányossá-
got részben azzal lo ho te tir-volna pótolni, hogy áttekintést 
adtak volna a középkori nemzetközi kap.c^Q]_atnkrúl_Vilyen át-
tekintés általában rendkívül fontos/. De helyesebb lett-vei-
na önálló fejezetet szentelni az araboknak, hiszen ezt a tan-
könyvet nemcsak az egyetemek, hanem a pedagógiai főiskolák 
történeti fakultásai is használni fogják tankönyv gyanánt, 
az utóbbiaknak a tantervében pedig nem szerepel külön disz-
ciplínaként a középkori keleti országok története, hanem 
mind az arabok, mind Törökország története az általános kö-
zépkori történet programmjába tartozik bele. 

Hiányzik a könyvből egy olyan fejezet, amely a bur-
zsoá történetírás kritikájával és a középkori történelem ku-
tatásában az orosz és szovjet tudósok által elért eredmények 
bemutatásával foglalkozna. Igaz, hogy egyes fejezetek bírá-
lattal illetik a burzsoá történetírást, de ez" az elv nem 
vonul következetesen végig az-egész tankönyvön, 

A könyvet általában nagy gondossággal, szerkesztették. 
A szerkesztők kétségtelenül szem előtt tartották, hogy egy tan 
könyvben minden egyes szót mérlegelni és ellenőrizni kell, 
hogy a könyvben nincsen másodrangú fontosságú dolog. Sajnos 
ennek ellenére is akad a könyvben hanyag megfogalmazás. A 10. 
fejezetben pl. vannak megfogalmazások,amelyek hamis képzete-
ket kelthetnek a kapitalizmus keletkezéséről, "A segédmeste-
rek állandó fizetett munkásokká válása" c. alfejezetben a 
szerzők a 14.-13. századi segédmestereket az előproletariá-
tussal, a Firenzében 1578-ban fellépő igazi manufakturális 
előproletariátust pedig a "plebejusi ellenzékkel" azonosít-
ják. Az anyag még nincs eléggé összefogva: Engels ugyanazon 
idézete pl. háromszor ismétlődik különböző fejezetekben /66, 
102 és 139.1./ Megesik az is, hogy ugyanazokat az eseménye-
ket ismétlik. 

Hem minden fejezet egyforma értékű a kompozíció ará- * 
nyossága, a tárgyalás pontossága, stilisztikai kidolgozott-
ság tekintetében, Ebben a szempontban legsikerültebbek a 
11, 12, 18, fejezetek, amelyek olvasmányos anyagot nyújtanak. 
De mellettük találunk olyan fejezeteket .is, amelyek nincsenek 
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oléggfc kidolgozva s szárazak és nein elég kifejezők. 
Ez az első kötet; igen vastag. Előkészületben van a 

második kötet, mely a 16* század elejétől a 17. század de-
rekáig terjedő időszakot öleli fel. Azt hisszük, hogy a kö-
zépkor történetének három része összevéve sokkal többre fog 
terjedni, mint ezer oldal. Egy ilyen vastag könyv inkább tan-
segédletnek való, mint tankönyvnek, hiszen egy tankönyvnek 
szorosra fogott anyagot kell nyújtania és szigorúan kell al-
kalmazkodnia az állami programmhoz, 

A középkori politikai történet bonyolult és változa-
tos tényeinek tanulmányozását nagyban megkönnyíti az, hogy 
a könyvhöz mellékeltek gondosan előállított, szines térképe-
ket, valamint szövegközben 32 kisebb léptékű térképet. Ezek 
jól szemléltetik az egyes népek és országok történetét. 

A középkor története az emberi társadalom fejlődése 
egységes képének alkotó része, A különböző népek és országok 
konkrét történetének tanulmányozása a feudális korszakban, 
gazdag fojprás a társadalmi fejlődés objektiv törvényeinek megértéséhez. A szovjet középkorászoknak a történelmi mate-
rializmus útmutatásait követve, szakadatlanul emelniük kell 
munkájuk elméleti színvonalát. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a burzsoá reakciós történé-
szek és filozófusok a középkor történetét az idealizmus, a 
szellemi sötétség, a fajgyűlölet eszközéül használják fel, ^ 
szovjet tudósok felelősségteljes és megtisztelő feladata,hogy 
leleplezzék az ő agyszüleményeiket és velük szemben objekti-
ven, szigorúan tudományos alapon világítsák meg az egyetemes 
történetet. El kell ismernünk, hogy a birált kollektív munka 
szerzői - a könyv fogyatékosságai mellett is - értékes hozzá-
járulással gyarapították a szovjet történettudományt. 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S 

A Csehszlovák Köztársaság története. Tankönyv a gimnáziumok 
és pedagógiai gimnáziumok IV. osztálya számára. Bratislava, 

1952, 328.1.x/ 

írták: Ján Dekan, Jozef Macek, Václav Husa, Mária Husová, 
ArnoSt Klima, Juraj DoleÉfal, Václav Král. A szlovák törté-
nelemre vonatkozó részeket kiegészítették Ján Dekan, Peter 
Ratkoà, Ján Tibensk^, Jaroslav Dubnick^, Karol Goláií, Miros-
lav Kropilák, Miro Hysko, 

Ezt a tankönyvet a cseh és szlovák töj±^^?tudoniány 
neves képviselői állitották össze, Szcyegcliz általános gaz-
dasági-társadalmi fejlodés_álmá®oiá.sfiáhál figyelembe vette 
.a-szlovák nép fejlődését is, de a szlovák nép politikai tör-
téne-t£jceT-a'~BK5sya3? államon belül elfoglalt helyére és a ma-
gyar néppel való kapcsolataira utaló külön fejezetek is 
kiegészítik. 

Mielőtt rátérnénk a tankönyv anyagának legalább fu-
tólagos ismertetésére, meg kell jegyeznünk általánosságban 
azt, hogy ez a tankönyv következetesen igyekszik alkalmazni 
a történelmi materializmus módszerét a cseh és szlovák nép 
fejlődésének menetére. A könyv fő célja, megmutatni, hogyan 
érvényesülnek a társadalom fejlődésének alapvető törvénysze-
rűségei a cseh és a szlovák nép történetében. A gazdasági 
és társadalmi viszonyok elemzéséből indul ki és ezekből ma-
gyarázza meg az osztályharc különböző szakaszait és formáit. 
Nagy gondot fordit a könyv arra, hogy a régi cseh, szlovák 
és magyar burzsoá történetírás hamisításaival, uszitó hang-
jával szemben a történeti igazságot mutassa meg a mai Cseh-
szlovákia ifjúságának. Kimutatja a cseh uralkodó osztályok-
nak a szerepét a cseh sovinizmus felszitásában, az igazság-
nak megfelelően ábrázolja a szlovák és a magyar nép kapcso-
latait, közös harcait közös elnyomóik ellen, épp ugy, mint 
a cseh és német nép közös harcait. Ezek a szempontok igen 
fontosak a mi számunkra is, hiszen a múltban a magyar és a 
csehszlovák uralkodó osztályok egyaránt a nacionalizmus és 
sovinizmus mérgével rontották meg a szomszédos népek kapcso-
latait, és ez a káros, népellenes politika éppen a történe-
lemtankönyvekben tükröződött nagy élességgel. Már az isko-

X/ 
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Iában egymás gyűlöletére nevelték az ifjúságot, elidegení-
tették egymástól, saját önző osztályérdekeik védelmére., A 
Szovjetunió meghozta szabadság ezen a téren is döntő fordu-
latot jelentett, a felszabadult magyar és csehszlovák nép 
érdekeit szolgáló történettudomány már az iskolában egymás 
megbecsülésére, egymás értékeinek tiszteletére, közös mul-
tunk igazságainak szeretetére tanit, Számunkra talán ez a 
legfontosabb tanulság, amelyet ebből a könyvből le kell 
szürnünk, egyúttal igen fontos az a segítség is, amelyet 
az uj csehszlovák történettudomány è tankönyv révén is a 
magyar történészeknek nyújt azon a téren, hogy világosabban 
lássák a megoldandó közös problémákat, közös multunk felde-
rítetlen szakaszait és a csehszlovák történészekkel váll-
vetve láthassanak hozzá a.közös feladatok megoldásához0 

A könyv az őskorral kezdi a tárgyalást, megmutatja 
azt a hatalmas utat, amelyet az ősember megtett a civilizá-
cióig. Részletesen ismerteti a Csehszlovák Köztársaság terü-
letén egymást váltogató őskori kultúrákat » Természetesen 
nem szorítkozik a leletek puszta leírására, hanem megmutat-
ja azt a gazdasági ós társadalmi fejlődést, amelyet ezek a 
leletek tükröznek., 

A feudalizmus kezdeteiről szóló fejezetben ismerte-
ti a szlávok bevándorlását a ma általuk elfoglalt területre, 
amely valószínűleg már i,u, a 2-3• század fordulóján, kezdő-
dött. Az irásos források a 6. századtól adnak részletesebb 
képet a szláv társadalomról. Ez ebben a korszakban már az 
ősközösségi szervezet bomlásának a szakaszában van, az osz-
.tályviszonyok már kialakulóban vannak. Az első sz láv állam 
a hódító avar törzsek ellen alakul ki, egy S amo nevü frank 
kereskedő vezetése alatt a 7. század közepén. Ez a szláv 
állam, amelynek magva valószínűleg'Morvaország, Nyitra vi-
déke és Alsó-Ausztria volt, még a frank birodalom támadását 
is vissza tudta verni, Somo halála után azonban valószínű-
leg kisebb egységekre bomlott * 

Ez az államalakulás már a feudális osztályviszonyok 
kialakulásának a korába esik*. E viszonyok kialakulásának 
alapvető feltétele a termelőerők olyan fejlettségi foka volt, 
amely mellett a földmüvelés már lehetővé tette a kizsákmá-
nyolást1. A termelésnek ez a fellendülése a leletanyagok alap-
ján a 8-9. századra tehető, A termelőerők fejlődése termé-
szetesen lehetővé tette egy katonáskodó uralkodó osztálynak a 
kiválását és idővel megteremtette az államalakulás feltéte-
leit. Igy alakul ki azon a területen, amely valamikor Samo 
államának a központja volt, a nagymorva birodalom. Ez a 
prefeudális állam a német expanzió ellen született œ g , 
Mojmir morva fejedelem elűzte a németbarát Pribina nyitrai 
fejedelmet és ezzel egyesitette ezt a területet. Pribinát 
Kémet Lajos a Dunántulon kárpótolta, Pribina ezen a területen 
buzgón terjesztette a kereszténységet és németes!tett. Moj-
mir utóda, Rastislav folytatta a németellenes politikát, 
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ezért hivta meg Bizáncból Konstantint és Metódot, a szláv 
liturgia megalapítóit. Az önálló szláv egyházi szervezetért 
és a morva állam önállóságáért folytatott harcot azonban 
Svätopluk fejedelem elárulta, németbarát politikát folyta-
tott országán belül, Metód ellenében a német papokat támo-
gatta és ezért, bár külsőleg meg tudta védeni országát a 
német fennhatóság ellen, az erőszakra felépített, belsőleg 
gyenge állam halála után hamarosan a német terjeszkedés 
áldozatává lesz. Jelentőségét azonban mutatja az a tény, 
hogy itt kialakuló magyar államszervezet a legtöbb ilyen vo-
natkozású fogalomnak a nevét a szlávból vette át, tehát 
szláv mintára formálódott ki. A könyv igen helyesen emeli 
ki a politikai történet során I. és II. Mojnir haladó és 
Svätopluk reakciós szerepét és méltó helyet biztosit Kons-
tantinnak és Metódnak a szláv művelődés történetében. A 
nagymorva állam belső berendezéséről, az osztályviszonyok 
jellegéről azonban nem mond semmi határozottat és ezzel a 
történotirás egyik fontos feladatára utal, hogy különösen a 
régészet eredményei és további kutatások .alapján fényt de-
rítsen az állam belső fejlődésére«, 

Ezek után a könyv áttér a cseh állam kialakulásának 
az ismertetésére * Ennek kezdetei a 10« századra nyúlnak vi sz-
sza, addig a cseh területek a nagymorva birodalom fennható-
sága alá tartoztak. Az államalakulás első évtizedeibe esik 
Vencel fejedelem meggyilkolása« Ezt az eseményt később az 
uralkodó osztályok kihasználták egy Szent Vencel-hagyomány 
kiépítésére, amelynek semmi köze sem volt a dolgozó nép ér-
dekeihez, és csak arra volt jó, hogy az uralkodó osztályok 
a huszita hagyományok ellen játsszák ki. A 11. század elejé-
ig a kialakuló cseh államot még állandó belső harcok rázzák 
meg, az egyre erősödő fejedelmi hatalom természetesen nagy 
támogatásra talál a keresztény vallásban és a papságban« 

Szlovákia területét a magyarok még nem szállták meg' 
a 10. század folyamán, egyideig /a hatvanas évektől kezdve/ 
valószínűleg egyrésze a cseh államhoz tartozott, Bole szláv 
lengyel király pedig szintén meg akarta hódítani, de végül 
is a 11. század folyamán belekerült a kialakuló magyar állam 
keretei közé. 

A könyvezek után általános képet ad a feudális osz-
tályviszonyok megerősödéséről, a nemesség kialakulásáról, 
a jobbágyság helyzetéről, rámutat arra, hogy a rabszolgaság 
intézménye, amely sohasem vált uralkodó jellegűvé, a 11-12» 
század folyamén teljesen eltűnik. A korszak a feudális szét-
tagoltság kora, de már ekkor megjelennek a kézmüves-ipar és 
a kereskedelem első formái. A politikai harcok eléggé rész-
letes ismertetése után a szerzők itt rátérnek a kultura is-
mertetésére, rámutatnak a már ekkor jelentős eredményeket 
felmutató kultura osztályjellegére» Véleményünk szerint a po-
litikai eseményeknek, a különböző trónviszályoknak ilyen 
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részletes ismertetése túlterheli a középiskolás tanulókat. 
A középiskola végeredményben még nem szakembereket nevel, 
hanem a történelemórákon a társadalom fejlődésének meneté-
re, hazafiasságra és igazi nemzetköziségre .akar nevelni. 
Épp az előbbi érdekében pedig jobb lett volna elvileg tár-
gyalni a feudális széttagoltság kérdését és a politikai 
eseményekből még inkább csak a lényegre utalni, 

A feudális monarchiáról szóló fejezetben először 
a termelőerők fejlődését ismerteti könyvünk, rámutat a né-
met és egyéb telepítés fontosságára. Ez a telepítés álta-
lános keleteurópai jelenség volt ebben a korszakban, szer-
vezői a király és az egyház melletb a nemesség képviselői 
is. Kétségtelen, hogy ez a telepités hozzájárult a mezőgaz-
daság színvonalának emeléséhez, azonban a burzsoá történet-
írás túlértékelte a telepités szerepét, azt hirdette, hogy 
ez hozta meg a mezőgazdasági termelés fontos technikai újí-
tásait is /pl. az ekét/. A régészeti leletanyag természete-
sen megcáfolja ezt a burzsoá hamisítást* A 13. század egy-
úttal az ipar, a városok fejlődésében is igen fontos., A 
könyv részletesen ismerteti a városok fejlődését és belső 
társadalmi tagozódását » 

A gazdasági fejlődés ismertetése után tér át a könyv 
ismét a politikai életre. Az uralkodó a feudális monarchia 
kiépítésére törekszik, de ebben a törekvéséber először is 
az egyházzal jut ellentétbe. Az egyház Csehországban és Ma-
gyarországon egyaránt igen jelentős kiváltságokat biztosit 
magának e.bben a korszakban. Mellette pedig az uralkodói ha-
talomnak egyre nagyobb versenytársa a nagybirtokos főnemes-
ség. II. Píemysi Ottokár uralma után a főnemesség egyre na-
gyobb tért hódit, viszont már 1309-ben legalább is részleg 
meg kell hátrálnia egy még ifjabb versenytárs, a városi 
patriciátus előtt, amely - ha csak ideiglenesen is - bizo-
«'nyos engedményeket osikar ki a főnemességtő 1, 

Qeehország megerősödése és politikai súlyának növe-
kedése, amely már az utolsó Pfemysl-uralkodók alatt jelen-
tős volt, a 14, század folyamán, a Luxemburgi dinasztia 
uralkodása idején még nagyobb léptekkel hala.d előre « János 
és főképpen IV, Károly ügyes külpolitikájuk mellett főképp 
az egyház segítségének köszönhetik hatalmuk gyarapodását. 
Károly a főnemességgel szemben kénytelen kompromisszumos 
politikát követni, jogait nem tudja lényegesen megnyirbál-
ni, a városokban viszont egyértelműen a kereskedő patriciá-
tust támogatja a céhes iparosokkal szemben.. Ez összefügg 
egész kereskedelem-politikájával, amely arra irányult,hogy 
Prágából hatalmas kere skedelni központot épitsen ki, A 
könyv nagy érdene itt az, hogy élesen szembefordul a bur-
zsoá történetírás rajzolta idealizált képpel, amely Károlyt 
Csehország édesatyja és a Német Birodalom mostohaatypaként 
ábrázolta, és rámutat arra, hogy Károly városfejlesztő po-
litikája egyúttal a német elem támogatását is jelenti. 
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Magyarországon a századforduló az uralkodói hatalom-
nak ideiglenes meggyengülését okozza, ami lehetővé teszi az 
oligarchák önállósodási törekvéseinek sikerét. Ilyen oli-
garcha a Trencsénben külön udvart tartó Csák Máté. A vámo-
sok vele szemben a királyi hatalmat támogatják, és fejlő-
désük valóban csak Csák Máté halála után van biztosítva, 
mert addig a kiskirályok feudális belháborui akadályozzák 
a városok gazdasági erősödését és fellendülését. A tan-
könyvnek ebben a részben élesebben kellett volna elitélnie 
Csák Máté reakciós szerepét, a központositással szemben el-
foglalt helytelen álláspontját. Csák Máté alakja ugyanis a 
szlovák burzsoá történetírásnak igen kedvelt ütőkártyája 
volt, alakjának helytelen értékelése pedig még az uj marxis-
ta magyar történetírásban is kisértett. Az ilyen káros il-
lúziók gyökeres felszámolása csak növelné a tankönyv érde-
meit,, 

A 14. század Csehországban a feudális állam virág-
kora, de a válság jelei már ekkor megmutatkoznak» A népi 
tömegek ellenállása a feudális kizsákmányolással szemben 
különböző eretnek-mozgalmak formájában folyik. A feudális 
kultura hatalmas alkotásokat hoz létre az uralkodó osztá-
lyok érdekeit szolgáló művészeti ágakban, de ugyanakkor már 
a fennálló rend bírálata is szóhoz jut, természetesen a val-
lásos irodalmon belül, 

A feudalizmus válsága a 14-15. század fordulóján 
éleződik ki. Minthogy az egyház ekkorra a legnagyobb föld-
birtokos, a legkíméletlenebb kizsákmányoló, a népi tömegek 
haragja elsősorban az egyház ellen fordul. De az egyház el-
len fordul az egyre nagyobb földbirtokokra vágyó nemesség 
is. Persze a nemesi osztályon belül is élesednek az ellenté-
tek a nagybirtokos arisztokrácia és a köznemesség, a lovagok 
között. A város, amely idegen elem a feudális társadalmon 
belül, összeütközésbe kerül a feudális uralkodó osztályok-
kal, de a városon belül is éles osztályharc dui a patrieiá-
tus, a kézművesek és a városi szegény nép közt; ez a harc 
Csehországban nemzeti formákat is ölt, lévén a patriciátus 
zömében német, a kézműves réteg és a szegények pedig csehek, 
Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy "a feudalizmus válsága" 
kifejezés ebben a korszakban talán korai. A csehszlovák tör-
ténészek között is vannak, ma számosan, akik ellenzik ezt a 
megfogalmazást. A kérdés mindenesetre még alapos kutatást 
és széleskörű megvitatást igényel. 

A.Z osztályellentétek kiéleződésének időpontjában 
lép fel Hus János, a népből kikerült tudós és pap. aki ret-
tenthetetlen bátorsággal képviselte a nép érdekeit a kizsák-
mányolás ellen és tanításainak igazságát halálával pecsétel-
te meg. Hus fellépése ideológiai sikon is kiélezte az osz-
tályéi lentéteket . Halála után a városi .és falusi szegénye-
ket, a kézműves iparosokat és a főnemesség egy részét egy-
befoglaló széles egyházellenes koalíció alakult ki, amelyben 
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a döntő ss e rop '«emészetesen a hegyekben gyülekező, forra-
daini népé, a jobbágyoké és a városi szegénységé, Amikor 
a nemzetközi reakció a pápa szervezésével keresztes hadjá-
ratot indit a csehországi forradalni mozgalom ellen, a nép 
egy délcsehországi lovagnak, Jan diákénak a vezetése alatt 
eredményesen száll szembe az intervencióval. Mihelyt azon-
ban a külső veszély elmúlik, a városi iparos ellenzék a 
háttérbe szőritja a szegénységet és a maga kezébe keriti a 
vezetést. Táborban és egyéb központokban megvalósítja a 
fogyasztási konmuniznust, de elsősorban a hadi helyzetre 
való tekintettel, A termelőeszközök társadalmasításáig per-
sze a kézműves-iparos polgárság nem tudott eljutni, A városi 
polgárság érdekeit képviselő 2izka minden kompromisszumot 
elhárító politikája megnyerte számára a szegénység támogatá-
sát is. Halála után azonban az egykori egységfront, amely 
már eddig is ingatag lábakon állt, teljesen megbomlik. A 
nemzetközi reakció kihasználja a huszita tábornak ezt a bel-
ső bomlását, elszigeteli a haladó tábort, megegyezik az áru-
ló városi polgársággal és a lovagokkal, utána pedig fegyve-
res erővel veri le a megmaradt huszita erőket. 

A huszita mozgalom mégis a cseh történelem legfénye-
sebb korszaka, ahogy Gottwald elvtárs mondotta. A mozgalom 
elsősorban társadalmi mozgalom volt, a feudális társadalom 
megreformálásáért harcolt, persze az igazságosabb társadal-
mi rendért küzdő szegénység mozgalmát a polgárság ki tudta 
használni a maga osztályérdekei szempontjából. Ugyanakkor 
nemzeti harc is volt ez a német befolyás ellen. A husziták 
a szomszédos országokban is terjesztették eszméiket, és ezek 
az eszmék nagy visszhangra találtak mindenütt a feudális 
rend által elnyomott tömegekben. A kulturális fejlődés terén 
is nagy fejlődést jelentett a nemzeti nyelv jogainak hangsú-
lyozása. Ezért van az, hogy a későbbi cseh történelem során 
a haladó mozgalmak mindig visszatértek a huszitizmus forra-
dalmi hagyományaihoz és ezekből merítettek erőt. 

A huszita forradalmi mozgalom leverése után Csehor-
szágban elúrhodik a reakció. A huszita harcosok kón$?el.ének 
elxaenékilni hazájukból, számos helyen találjuk őket idegen 
szolgálatban. A néptömegek csalódtak a huszita mozgalomban, 
ezt a csalódást és a nép kérlelhetetlenségét az uralkodó 
feudális reakcióval szemben fejezi ki Petr Chelbick^, a 
délcsehországi gondolkodó, a cseh ̂ testvérek felekezetének 
megalapítója. A tankönyv Chelòickyt utópikus szocidlístának 
nevezi. Véleményünk szerint ez a kifejezés itt helytelen,az 
utópikus szocializmus egy meghatározott későbbi kcrszak ter-
méke. Helyesebb volna a szocializmus előfutárának nevezni, 
ez a kifejezés Kautsky könyve óta meghonosodottnak tekinthe-
tő, A huszita mozgalom hatása természetesen megmutatkozott 
Szlovákiában, de Magyarország egyéb területein is, elsősor-
ban a Délvidéken ós Erdélyben > ahol 1437-ben kerül sor nagy 
parasztfelkelésre, Szlovákiában a mozgalom hatásának és 
Jiskra cseh zsoldosvezér uralmának az a jelentősége, hogy a 
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szlovák városokban a szlovák polgárság átveszi a vezetést 
a német kisebbségtől, mindenütt a cseh nyelv lesz a hiva-
talos a latin és német helyett. A cseh testvérek mozgalma 
megerősítette a jobbágyok ellenállását a földesurakkal és 
patríciusokkal szemben. A huszitizmus szlovákiai hatásának 
kihangsúlyozása a cseh-szlovák kapcsolatok haladó hagyomá-
nyainak alátámasztása szempontjából kétségkívül igen fon-
tos, és helyes az, amit a tankönyv ebben a vonatkozásban 
elmond, De utalni kellene arra is, hogy Jiskra a központo-
sított magyar állam kifejlődése szempontjából reakciós sze-
repet játszott és itteni, a Habsburgok érdekében kifejtett 
működését határozottan el kellene itélni. 

A könyv részletesen ismerteti Mátyás és Podëbrad 
György viszálykodását, amelyet a pápa szított, utána pe-
dig rátér a gazdasági viszonyok alakulására a 15. század 
végétől. A századfordulótól kezdve a nagybirtok igyekszik 
kiterjeszteni a saját kezelésében lévő földeket, kivitelre 
termel gabonát. A kivitel főképp Németországba és az alpi 
tartományokba irányul, de egy része Észak- és Nyugat-Euró-
pába is eljut. A nemesség ipari vállalatokat is alapit és 
uj lendületet kap a bányászát. Az allodiális föld kiter-
jesztése persze az osztályharc élesedésével jár együtt, a 
parasztság, ha lehetősége van rá, a városokba menekül, a 
vidék szinte elnéptelenedik. A könyv beszámol számos pa-
rasztfelkelésről és városi mozgalmakról, amelyek arra 
késztetik a feudális uralkodó osztályúkat, hogy egyre hatá-
rozottabban kodifikálják a feudális jogot. Ez egyúttal a 
városok háttérbeszorulását is jelenti, a polgárság és ne-
messég harcából a főnemesség kerül ki megerősödve és ez fog-
lal el egyre jelentősebb helyet az ország politikai életé-
ben. Ez a korszak egyúttal a művelődés szélesebb körökben 
való elterjedésének, a cseh nyelv egyre jelentősebb fejlő-
désének is a kora„ 

A Habsburgoknak a cseh és magyar trónra kerülése 
és a Habsburg-monarchia központosító törekvései súlyos 
következményekkel jártak a cseh és szlovák nép számára^Ez 
a ténye egyrészt a katolikus egyház fokozott súlyát jelen-
tette, másrészt azt, hogy az államapparátusban a német és 
magyar uralkodó osztályok kerültek az élre, a cseh és szlo-
vák nép egyre inkább az alávetett nép helyzetébe süllyedt 
alá, 1547-ben a cseh rendek megkísérlik az első ellenállást 
a központosító törekvésekkel szemben, az ellenállás élén a 
yárosok állnak, de a központi hatalom fegyveres erővel le-
védi ezt a mozgalmat és a cseh városok politikai szerepe 
még inkább csökken. A jezsuita befolyás erősödése Csehor-
szágban újból erélyes ellenállást váltott ki, II. Miksa a 
németországinál nagyobb vallásszabadságot volt kénytelen 
engedélyezni Csehországnak. Vallási köntösben ismét társa-
dalmi ellentéteknek a kiéleződéséről van itt szó. 
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A szlovák nép számára a 16. századi török hódit ás, 
amely részben közvetve, részben közvetlenül érintôtte a 
szlovákokat, súlyos megpróbáltatást jelentett. A reformáció 
viszont, a cseh irodalmi nyelv használatának széles körökben 
való elterjedése jelentősen megerősítette a szlovák nép ál-
lását a soknemzetiségű monarchiában » 

A 16>-17. század fordulóján ujabb jelentős gazdasá-
gi változások mennek végbe ezen a területen, A főnemesség 
nagybirtokai egyre nagyobb területet ölelnek fel, gazdasági 
és ennek megfelelően politikai sulyuk egyre inkább megnő, 
mig ugyanakkor a köznemesség és a városi polgárság szerepe 
Csökken» A nagy tengerentúli felfedezések, a kereskedelmi 
utak eltolódása igen negativ hatást gyakorolt a cseh ipar 
és kereskedelem fejlődésére. A cseh ipar még mindig céhi ke-
retek között mozgott, csak egyes iparágakban /főleg a tex-
tiliparban/ kezd kifejlődni a faktorális-rendszer. Az "ár-
forradalom", ez az általános európai jelenség, a bányászat, 
különösen a nemesércbányászat hanyatlása kiélezi az osztály-
ellentéteket. A könyv több példát is hoz fel az osztályharc 
erősödésére 

A gazdasági válság kiélezte az ellentéteket az ural-
kodó osztályon belül is, Igy került sor a központi kormány 
elleni fellépésre 1618-ban, ami a harmincéves háború kezde-
tét jelentette. Ez a Habsburg-ellenes harc azonban nem vált 
a cseh nép nemzeti felszabadító harcává. A városi polgárság 
és a köznemesség már nem volt elég erős, tulajdonképpen né-
hány protestáns főúrnak a hatása alatt állott, ezek pedig 
a katolikus és Habsburg-hü főnemességgel szemben egyéni ér-
dekeiket védelmezték. A nép eleinte sok helyen csatlakozott 
a harchoz, a jobbágyfelszabadítás követelése azonban a leg-
élesebb ellenzésbe ütközött az uralkodó osztályok részéről, 
ez viszont természetesen elvonta a népet a harctól, A rendi 
vezetők különben sem biztak a népi megmozdulás erejében, ha -
nem idegen segítségben és zsoldos seregekben. Igy a harc tu-
lajdonképpen az uralkodó osztály két tábora közt folyt, a 
rendi ellenállás veresége azonban a Fehérhegyi csata után 
súlyos következményekkel járt az egész csoh népreb 

A győztes Habsburgok és főnemesi cinkosaik gazdasá-
gilag tönkretették az országot, ugyanakkor egyre jobban fo-
kozódott a politikai, nemzetiségi és kulturális elnyomás« 
A nagybirtokos-klerikális reakció győzelme után hivatalosan 
is kimondották, hogy az ország a lázadás miatt elvesztette 
minden eddigi jogát és kiváltságát. A rendi gyűlésen a köz-
nemesség és a városok befolyása mái' teljesen jelentéktelen 
volt, a főnemesség uralta a terepet. 

A harmincéves háború menete egyre súlyosabb követ-
kezményekkel járt Csehország lakosságára nézve, ennek meg-
felelően egyre sűrűbbekké váltak a parasztfelkelések is. A 
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háborús k o r s z a k b ó l a főnemesség és az egyház i h i e r a r c h i a ke-
r ü l t k i megerősödve, n i g a köznemesség és a po lgá rság meg-
g y e n g ü l t . A hosszú háború és az elnyomás fokozódása te rmésze-
tesen a jobbágyság szempont jábó l j á r t a legsú lyosabb k ö v e t -
kezményekkel , a n a g y b i r t o k k ö n y ö r t e l e n ü l fokozza a jobbágyok 
k i zsákmányo lásá t , n ö v e l i a r o b o t o t v a l a m i n t a p é n z b e l i és 
t e rmésze tben i s z o l g á l t a t á s o k a t e g y a r á n t . Ehhez az elnyomás-
hoz j á r u l a nemze t i ség i és k u l t u r á l i s elnyomás, amely a cseh 
nép l e g j o b b f i a i t az emigrác ióba k e r g e t i . Komensky ekkor ke -
r ü l Magyarországra, s á r o s p a t a k i működését a könyv k ü l ö n k i -
hangsú lyozza, 

A harmincéves háború u t á n a pa rasz tság fokozódó e l -
nyomása egyre u jabb f e l k e l é s e k r e , ha rcok ra v e z e t . Ezeknek a 
sorába t a r t o z i k a sz lovák JánoiSík harca i s , a k i r é s z t v e t t 
I I . Rákóczi Ferenc szabadságharcában, ennek bukása u tán pe-
d i g k i s csapata é l é n h a r c o l t a f ö l d e s u r a k e l l e n . Ezeknek a 
harcoknak i g e n nagy a j e l e n t ő s é g ü k , mert k i m u t a t t á k az t ,hogy 
a cseh és sz lovák nép nem a d j a meg magát e lnyomóinak, A küz-
delem f ő k é n t a német és magyar u ra l kodó o s z t á l y o k k é p v i s e l ő i 
e l l e n i r á n y u l t , és ennek során gyakran megmutatkozot t a cseh 
és sz lovák do lgozó nép nemzetköz i s z o l i d a r i t á s a a magyar és 
német n é p p e l , 

A könyv ezu tán r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i az o s z t á l y h a r c 
különböző eseményeit sz lovák t e r ü l e t e n , hangsú lyozza, hogy a 
magyar rendek ugyan az o rszág f ü g g e t l e n s é g é é r t harcor-'/.ak, de 
ugyanakkor a t ö r ö k ö k k e l és azok n y u g a t i szöve tségese i ve l á l l -
t a k kapcso la tban , a harcok f e u d á l i s v e z e t ő i p e d i g a maguk osz-
t á l y é r d e k e i b e n i gyekez tek k i h a s z n á l n i az eseményeket,, A hosz-
szas harcok j e l e n t ő s mértékben akadá lyoz ták Magyarország gaz-
daság i f e j l ő d é s é t , a s z l o v á k i a i városok ennek köve tkez tében 
már nem t u d t a k ú j b ó l f e l j u t n i a r r a a s z í n v o n a l r a , amelyen a 
k o r á b b i századokban á l l t o k , A Habsburg -e l lenes f ü g g e t l e n s é g i 
harcok é r t é k e l é s e k é t s é g t e l e n ü l i gen nehéz probléma éppen a 
nemesség veze tő szerepére v a l ó t e k i n t e t t e l . De t a l á n mégis 
p o z i t i v a b b a n k e l l e n e é r t é k e l n i ezeket a hábo rúka t , h i szen az 
idegen gya rmatos í tás e l l e n i r á n y u l t a k , minden nemesi k o r l á t o -
zo t t ságuk m e l l e t t i s . 

A következő f ő f e j e z e t b e n a tankönyv a t ő k é s te rme lés 
k e z d e t e i r ő l számol be, rámuta t a m a n u f a k t u r á l i s t e rme lés e l -
t e r j e d é s é n e k j e l e n t ő s é g é r e , A cseh tar tományokban ez a f e j -
l ődés már e léggé nagy méretekben f o l y i k , A k ö z p o n t o s í t o t t ab-
s z o l ú t á l l a m támoga t ta a k a p i t a l i z m u s k i f e j l ő d é s é t , Magyaror-
szágon azonban, aho l a nemesség m e g t a r t o t t a veze tő sze repé t , 
a kormányzat nem f o l y t a t o t t i l y e n ipar támogató p o l i t i k á t , ha -
nem egyre n y í l t a b b a n zsákmányol ta k i Magyarországot , m in t 
nyersanyagot adó t e r ü l e t e t . Ennek v o l t a következménye az, 
hogy a gya rma t i sorban t a r t o t t sz lovák jobbágyság még az 
ugyancsak t e l j e s e n k i zsákmányo l t cseh jobbágyságnál i s v i -
szony lag súlyosabb h e l y z e t b e n van . 
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A könyv részletesen ismertei;! a cseh manufaktura-
ipar' eredményeit, a munkások helyzetét, és ugyanakkor rámu-
tat arra, milyen súlyos következményekkel járt a Habsburgok 
gyarmatosító politikája többek között a szlovák népre is„ 
Mária Terézia c s u p á n , a mezőgazdaság fejlődését volt hajlan-
dó előmozdítani« Természetes, hogy mind Csehországban,mind 
Szlovákiában ebben a korszakban egyre hatalmasabb paraszt-
felkelésekre kerül sor, amelyek végül is arra kényszeritik 
a kormányzatot, hogy bizonyos részleges javításokat eszkö-
zöljön a jobbágyság helyzetén. Talán itt kelleme megjegyez-
ni, hogy a Habsburg-gyarmat >sitás kérdése, amely a marxista 
magyar történetírásban is általánosan elfogadottnak számí-
tott, felülvizsgálatra szorul, pontosabban kellene megvizs-
gálni, milyen jellegű is volt a Habsburgok gazdaságpolitiká-
ja Magyarországon. Ennek a kérdésnek a tisztázása elősegíte-
né az eredeti tőkefelhalmozás kérdésének a megoldását is, 
amelyet a tankönyv nem tárgyal meg, A tőkés viszonyok kezde-
te persze ideológiai téren is a megfelelő következményekkel 
jár; a 18, században, nár annak első felében megindul a 
szlovák nemzeti öntudat kialakulása, Bél Mátyás, Krnan Dáni-
el, a század végén pedig Bernolák, Bajza és Pándli ennek az 
öntudatosodásnak a kifejezői* Fellépésük bírálatot jelent 
elsősorban a fennálló feudális viszonyok felett. Ez a feje-
zet lényegében véve a 18, század végén fellépő és jelentős 
szerepet játszó emberekkel foglalkozik, ezért véleményünk 
szerint helyes volna a későbbi korszakban tárgyalni, A feje-
zet mostani elhelyezéséből különben is az a furcsaság kelet-
kezik, hogy a szlovák megújhodás képviselőit jóval korábban 
tárgyalja a körsjv, mint a cseh nemzeti megujulós nagy alakja-
it, s ezzel teljesen elmossa azt a tényt, hogy a cseh társa-
dalom nemcsak a szlovákhoz viszonyítva, hanem a Habsburg-mo-
narchia többi szláv népe között is a legfejlettebb volt, és 
éppen ezért ideológiai téren is az első volt, tehát a törté-
neti fejlődés helyes megismerése érdekében is korábban kel-
lene tárgyalni, mint a szlovák nemzeti öntudatosodásta 

A kapitalizmus kezdeteinek a korát a könyv az 1781« 
1860 közti időre teszi. Ezt az elhatárolást nem tartjuk he-
lyesnek, mert ezzel elsikkad az 1848-as polgári forradalom 
jelentősége, ugy tűnik, mintha ennek a forradalomnak csak 
epizódszerepe lett volna, holott a történelmi materializmus 
elmélete arra tan.it̂  hogy a társadalmi-gazdasági formációk 
váltakozása forradalmi uton szoKott végbenenni, igy tehát 
az 1848-as forradalomnak lényeges helyet kell biztosítani a 
tőkés társadalmi rendre való átbérésben, Nyilvánvaló, hogy 
a csehszlovák történészek időközben lezajlott vitái a perio-
dizáció kérdéseiről lényegesen módosítják majd a tankönyvnek 
ezt a beosztását, A könyv ismerteti a jobbágyság felszabadí-
tásának hatását Csehországban és Magyarországon, a francia 
polgári forradalom befolyását és a századforduló nagy pa-
rasztfelkeléseit egészen az 1831. évi kelet sz lováki ai kole-
ra-lázadásig. Ezeknek az volt a tanulságuk, hogy a feudális 
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termelési mód az uralkodó osztály számára már nem elég elő-
nyös, a kizsákmányolt osztály számára viszont egyenesen el-
viselhetetlen. Még Magyarországon is, annak gazdasági elma-
radottsága ellenére a feudalizmus bomlóban van, Csehország-
ban viszont a fejlődés már viszonylag jelentős létszámú,gaz-
daságilag nagy nyomorban élő proletariátus kialakulására ve-
zet. Ez a folyamat annyira megijeszti a kormányköröket,hogy 
egyideig a manufaktúrákkal szemben megpróbálják újból a cé-
hes ipar támogatását, a termelőerők egyre gyorsuló fejlődése 
azonban hamarosan végetvet ennek a kísérletnek. A manufaktu-
ra-ipar mellett Csehországban már a gyári nagyipar is jelent-
kezik. A proletariátus persze még Csehországban sem elég 
erős számbelileg, hogy a nemzeti felszabadító mozgalom élére 
álljon. A cseh nép érdekeit a c&eh nemesség kívánja képvisel-
ni» .amely ellenzékben van a metternichi rendszerrel szemben. 
Valójában ez a hazafias álarcba öltözött ellenzékiség csak 
a népi tömegek elámitására szolgált, amikor a nemesség s 
cseh nép érdekeiről beszélt, mindig csak a. kiváltságos osz-
tályokat tartotta szem előtt, a néphez nem volt kapcsolata. 

A 19. század közepéig tartó korszakot a nemzeti meg-
ujulás korszakának szokták nevezni. Ennek a mozgalomnak, 
mint I.V. Sztálin tanitja, sajátos nyelvi jellege van. Ennek 
az a magyarázata, hogy a cseh nyelvet több mint száz éve tu-
datosan állandóan háttérbeszoritották, a cseh nép legjobb 
fiait száműzték, a cseh értelmiség nem mondhatta meg a nép-
nek az igazat. A 18. század végén a jobbágyság felszabadítá-
sával és egyéb, a belső piac kialakulását előmozdító rend-
szabályokkal viszont létrejöttek a cseh burzsoá nemzet kia-
lakulásának előfeltételei. Minthogy ennek a nyelvi közösség 
az egyik döntő ismérve, a cseh nyelvet pedig .annyira elnyom-
ták, érthető, hogy a nyelvkérdés kerül előtérbe. A tankönyv 
ezekután ismerteti a cseh nyelvi és kulturális megujulás 
adatait, a cseh tudomány, irodalom és művészet fejlődését. 
Ezt a részt véleményünk szerint erősen ki kellene bőviteni? mert mostani formájában inkább csak utal a nemzeti megujulás 
egyes szereplőire és problémáira, de nem ad valamelyest is 
teljes képet. Holott a tankönyv nevelő hatásának éppen a 
kultúrtörténet tárgyalásánál, a haladó nemzeti hagyományok 
feltárásánál igen nagy lehetőségei vannak0 A kulturális fej-lődés bemutatásának nevelő hatását jobban fel kellene hasz-
nálni és itt több anyagot nyújtani. Kérdéses az is, vájjon 
helyes-e Palackyt teljesen haladó jelenségnek beállítani3 I'gaz, hogy a könyv a későbbiekben rámutat még Palacky politi-
kai hibáira, de 1848 előtti működésének a hiányosságait is 
meg kellene mutatni, ahogy ezt a szovjet történészek /pl0 Udalcov/ meg is szokták tenniö 

A kulturális síkon folyó harc természetesen csakha-
mar általános nemzeti mozgalommá nőtt ki, amelyben a vezető-
szerepet a .német nagyburzsoázia ellen harcoló cseh iparosok, 
kereskedők, kistermelők vitték. A kispolgárság a többi osz-
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tályt is meg tudta nyerni ennek a cseh piacért folyó harc-
nak. A cseh burzsoázia azonban jól tudta, hogy az osztrák 
birodalom fennállása kedvező a kapitalizmus fejlődésére és 
ezért nem törekedett arra, hogy ezt a soknemzetiségű álla-
mot szétrobbantsa, hanem csak arra, hogy az államon belül 
nagyobb részesedést kapjon az uralomból. Ennek az ideológi-
ai tükröződése az u.n, ausztro-szlavizmus, amely a prágai 
Szláv Kongresszusban jutott el tetőpontjára. Helyes lett 
volna, ha a tankönyv itt utalt volna már a cseh radikálisok 
szerepére, akik ellenezték az ausztroszláv koncepciót és a 
függetlenség forradalmi uton való kivívása mellett foglal-
tak állást. 

Az 1846-47-es évek válsága és az ennek következté-
ben ujult erővel fellépő parasztmozgalmak még a nemességet 
is arra a belátásra bírták, hogy véget kell vetni a fenn-
álló feudális elnyomásnak, a nemesség már korábban is fel-
vetette a robot eltörlésének eszméjét7 természetesen önkén-
tes alapon és megváltással. Ez a megoldás viszont nem elé-
gítette ki a parasztságot, 

A szlovák nemzeti mozgalom sokkal nehezebb körülmé-
nyek között született. Képviselői itt is elsősorban a kis-
polgári értelmiségből és a városi és falusi kispolgárságból 
kerültek ki. Az értelmiség érezte a legsúlyosabban a nemze-
ti, elnyomatást , ugyanakkor még igen szoros kapcsolata volt 
a néppel, hitt a szlovák nemzet jövőjében,' a szláv népekre 
támaszkodott, különösen a csehre, amellyel még az irodalmi 
nyelve is közös volt. A szlovák -nemzeti öntudat kifejlődé-
sében épp ugy, mint a csehében, nagy szerepet játszott az 
orosz nép Honvédő Háborúja és a Napoleon felett aratott győ-
zelme. Ez a szlovák megujulás kétségtelenül haladó volt,Ali 
ez elsősorban a Stur-féle nemzedékre,, 

A magyarországi nemzetiségek közös főellensége a 
Habsburg-abszolutizmus volt, ez ellen kellett volna össze-
fogniok. A magyar középnemesség viszont nem volt hajlandó 
feláldozni Magyarország egységét, sőt inkább kihasználta a 
helyzetet a többi nemzetiség elmagyarositására» 

így következett be 1848. A könyv először a cseh ra-
dikálisok mozgalmait ismerteti, A cseh liberális burzsoázia 
az elejétől kezdve igyekezett a mozgalmat mérsékelt irányba 
terelni, utólag befolyása alá kerítette az u„n0 Szent Vencel Bizottságot, amelyet á radikálisok alakítottak meg a cseh 
nép érdekeinek képviseletére, A Bizottság küldöttsége?amely Bécsbe vitte a követeléseket, már a burzsoázia befolyása 
alatt állott, és minthogy a magyar küldöttségnél később, 
március 19. után érkezett csak Bécsbe,' sokkal kevesebbet 
tudott csupán elérni, mint a Kossuth-vezette magyar küldött-
ség. 

A forradalmi mozgalom 1848 tavaszán a vidékre is 
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kihatott, a cseh radikálisoknak azonban nem volt olyan prog-
ramijuk, amellyel magok mellé tudták volna állítani a nép 
széles tömegeit, nem látták elég átfogóan az agrárkérdés 
jelentőségét. Szlovákiában Jankó Král', a költő sokkal éle-
sebben vetette fel ezt a kérdést, a magyar kormány azonban 
épp ezért hamarosan börtönbe zárta. 

A szlovák mozgalom vezetői általában nem fogadták 
fenntartás nélkül a forradalmat, különösen azért, mert lát-
ták, hogy az uj magyar kormány nem hajlandó kielégíteni kö-
veteléseiket. Agitációjukra, amelyben az agrárkérdést is 
felvetették, a magyar kormány statáriummal felelt, úgyhogy 
a mozgalom vezetőinek Csehországba kellett menekülniök,ahol 
nagy lelkesedéssel fogadták őket. 

Itt a nemzeti liberálisoknak egyre jobban sikerült 
a mozgalomnak nemzeti jelleget adni és elsikkasztani társa-
dalmi követeléseit. Ezt nagymértékben elősegítette a frank-
furti birodalmi gyűlés elleni agitáció. Amikor juniusban 
összeült a Szláv Kongresszus, a cseh burzsoázia állt a 
Habsburg-birodalom szláv népeinek az élére, A Kongresszus 
Szózata kiáll a Birodalom mellett, csak azon belül kiván bi-
zonyos polgári szabadságjogokat. A Kongresszus további mene-
tét azonban lehetetlenné tette a prágai nép forradalmi fel-
kelése, amelyet Windischgrätz provokációi robbantottak ki, 
A liberális burzsoázia azonnal szembefordult a forradalom-
mal, a radikálisok pedig nem tudták a vidék segitségét meg-
szervezni, igy a forradalom hamarosan elbukott, azonban igy 
is felkeltette a haladó európai közvélemény figyelmét, Marx 
a felkelés kudarcáért részben a németek helytelen politiká-
ját okolta, 

A prágai felkelés leverése után a liberális bur-
zsoázia már nyíltan láthatott hozzá a Habsburg-birodalom 
megmentésének politikájához, A cseh képviselők a birodalmi 
gyűlésben a kormány mellett szavaztak pl. a jobbágyi terhek 
megszüntetésének a kérdésében. Ők javasolták a birodalmi 
gyűlés áthelyezését Kronérái2ba /Kremsierbe/, A szlovák ve-
zetők közben ismételten megpróbálkoztak azzal, hogy a szlo-
vák népet a magyar szabadságharc ellen fordítsák, A kormány-
nyal szövetségben természetesen nem hangoztathattak radiká-
lis követeléseket, amelyekkel az agrárkérdés felemás elinté-
zése miatt elégedetlen tömegeket a maguk oldalára vonhatták 
volna. Sok szlovák a magyar csapatok soraiban harcolt, mások 
pedig bizalmatlanul tekintettek mindkét félre. 

A szlovák támadások - szervezőik szubjektiv állás-
pontjától függetlenül - objektive a bécsi ellenforradalmat 
segítették és még akkor sem vezettek a kivánt eredményre, 
.amikor a magyar szabadságharc megbukott. A mozgalom vezetői 
becsületes emberek voltak, de ártottak a szlovák nemzeti ér-
dekeknek, mert a fő ellenség a bécsi abszolutizmus volt, ez 
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ellen kellett volna fordulniok. 
A könyv ismerteti Marx és Engels állásfoglalását a 

forradalom kérdésében. Rámutat arra, hogy a helytelen nem-
zetiségi politika volt a forradalom kudarcának egyik fő oka. 
A forradalom veresége késztette a cseh értelmiség egy részét 
arra, ipgy résztvegyen Bakunyin összeesküvésében. Tapaszta-
latlanságuk magyarázza, hogy elfogadták Bakunyin helytelen 
javaslatait, hiszen 1849 tavaszán a forradalom objektiv fel-
tételei nem voltak meg. A forradalom legfőbb vívmánya a feu-
dális szolgáltatások, megszüntetése volt'j olyan vivmány, ame-
lyet az utána beköszöntő abszolutizmus sem tudott megsemmi-
síteni. 

Az 1860-1890 közti korszakot a tankönyv a kapita-
lizmus megerősödése és a munkásmozgalom korának mondja.Rész-
letesen ismerteti a gazdasági fejlődést Csehországban, rá-
mutat a magyar ipar fejlődésének akadályaira, a magyar gaz-
dasági fejlődés sokkal lassúbb ütemére.. Az 1873-as gazdasá-
gi válság következményeinek ismertetése után a dolgozó töme-
gek helyzetéről ad számos adattal alátámasztott képet, Cseh-
ország és Szilézia egyre inkább ipari jellegű területté vá-
lik, mig Szlovákia területén még mindig a mezőgazdaság domi-
nál. 

A cseh burzsoázia a hatvanas években igyekezett a 
Habsbhrg-birodalmat átalakítani föderális állammá, és arra 
számított, hogy a birodalmi gyűlésben alkalma nyilik erre. 
Amikor azonban kiderült, hogy a-föderativ megoldás helyett 
egyre inkább a.dualista koncepció kerül előtérbe, a cseh 
burzsoázia a passzivitás politikáját választotta® 1866-ban 
ugyan a magyar.uralkodó osztállyal ellentétben lojális volt 
a Monarchiával szemben, a kormányzat mégis attól tartott, 
hogy a meggyengült államot a magyarok ellenállása megdönthe-
ti, ezért igyekezett a magyaroknak engedményeket tenni, a 
lojális cseh burzsoáziát viszont nem vette figyelembe, Igy 
került sor 1867-ben a kiegyezésre, 

A dualizmus a cseh burzsoázia politikájának veresé-
gét jelentette, a burzsoázia viszont csak arra volt képes, 
hogy demonstrativ moszkvai vándorútjávai, amelyen a cseh 
burzsoá vezetők mind résztvettek, kimutassa azt, hogy a ki-
egyezés a cárizmus karjaiba kergeti. 

A tankönyv ezután a cseh munkásmozgalom kezdeteiről 
emlékezik meg, az I. Int emaci onálénak jelentős hatásáról, 
A porosz-francia háború hatására a bécsi kormány a csehekkel 
is ki akart egyezni Magyarország mintájára, azonban Porosz-
ország biztosította Ausztriát, hogy nincsenek ellenséges 
szándékai, a német és magyar nacionalisták pedig élesen elle-
nezték a kiegyezést és igy a tárgyalások sikertelenek marad-
tak. 
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Ekkoriban a régi liberális párt, az u.n. ócsehek 
mellett megalakult az ifjucseh párt is, amely nen volt haj-
landó együttműködni a nemességgel, viszont igyekezett a 
munkásosztályt a maga oldalára állítani. Az ócsehek 1879-
ben felhagytak a passziv politikával és csekély engedmények 
fejében támogatták a kormányt, ez viszont arra vezetett, 
hogy parlamenti képviseletük hamarosan teljesen jelentékte-
lenre csökkent le. A parasztság az ifjucseheket támogatta, 
idővel pedig önálló párttal állott elő. A munkásmozgalmat 
a kormány kegyetlenül üldöztej különösen Csehországban, a 
szociáldemokrata párt azonban az üldözés ellenére egyre na-
gyobb tért hódított. 

A szlovák burzsoázia látta, hogy 1849 után a kor-
mány semmibe sem veszi követeléseit, ezért 1861-ben vissza-
tért arra a politikára, hogy a szlovák kérdést a magyar ál-
lam keretén belül oldja meg. Ezt a fordulatot többek között 
egyes vezető magyar politikusoknak a nemzetiségi kérdésben 
elfoglalt álláspontja váltotta ki. A szlovák burzsoázia me-
morandummal fordult a magyar országgyűléshez, majd ismét a 
bécsi kormányhoz, követeléseit azonban nem tudta széles de-
mokratikus alapra fektetni, eltért 1848 forradalmi hagyomá-
nyaitól. Az uralkodó osztály képviselői látták, hogy a poli-
tika mögött nem áll ott teljes súlyával a szlovák nép, ezért 
cinikusan kezelték a kérdést. 

A kiegyezés után a szlovák burzsoázia egy része uj 
programmal lépett fel, közigazgatási autonómiát követelt 
és az ifjúság nemzeti nevelését. Ezzel szakadás állt be a 
szlovák burzsoázia táborában. Ezt használta ki a magyar 
uralkodó osztály az 1868-as nemzetiségi törvény meghozatalá-
ra. Ez a törvény az uralkodó osztály nemzeti és osztályönzé-
sének kifejezése volt. A dzsentri félt a nemzetiségi értel-
miség konkurrenciájától és ezért mindenfelé a nemzetiségi 
veszély jelszavát hangoztatta, a törvény rendelkezéseit so-
hasem léptette életbe. A szlovák nép társadalmi elnyomásához 
most a nemzeti és kulturális elnyomás is hozzájárult. 

Mig a szlovák munkásmozgalom ebben a korban a magyar-
országi munkásmozgalom keretében már fejlődésnek indul, a 
szlovák burzsoázia politikája ^gyikNíereséget a másik után 
szenvedi, a passziv ellenállást' látja az egyedüli kiutnak. 
Sajnálatos, hogy a szlovák munkásmozgalom kezdeteiről és a 
magyar munkásmozgalomhoz való viszonyáról a tankönyv alig 
mond valamit, holott ez a téma még ilyen szűkre szabott kere-
tek között is alaposabb tárgyalást igényelt volna, 

A korszak kulturális fejlődését ismét külön fejezet 
mutatja be, ezúttal viszonylag bővebb, mint az 1848 előtti 
korszakról. De- nem tudunk itt egyetérteni Masaryk értékelé-
sével. A könyv a realisták egyik legjelentősebb képviselő fő-
ként emlegeti, elismeri, nagy hatását politikai programijuk-
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ra és ezzel lesárja az értékelést, holott élesen meg kel-
lett volna mutatni Masaryk népellenes állásfoglalását, amire 
csak egy jellemző idézetet hoz a könyv, de nem füz hozzá 
megjegyzést., A masaryki legenda még mindig igen erős ma,kü-
lönösen az értelmiség körében, épp ezért a tankönyvnek is 
sokkal élesebben kellene leszámolnia vele.. 

Az imperializmus és az első világháború előestéjé-
nek korában /1890-1914-/ az imperializmus fejlődésének sajá-
tosságai az Osztrák-Magyar Monarchiában is megmutatkoznak. 
A tankönyv igen bőven, sok adattal ismerteti a gazdasági 
fejlődést, a városi lakosság arányszámának növekedését, a 
kivándorlást stb. Utána rátér az osztrák és magyar szociál-
demokrácia fejlődésének ismertetésére. Az osztrák szociálde-
mokrácia egyre inkább a revizionizmus útjára lépett, a nem-
zeti kérdést nem tartotta fontosnak, viszont nagy agitációt 
folytatott az általános választójogért« Még az ifjucsehek 
is az általános választójog mellett voltaic. Amikor a reform 
révén a szociáldemokrácia képviselői is bekerültek a biro-
dalmi gyűlésbe, elvetették ugyan a burzsoá pártok államjogi 
felfogását, azonban, ennek, a helyére nem állították a nemzeti 
önrendelkezés elvét, Ezt a hibát a burzsoázia kihasználta, 
nemzeti munkáspártot alapított, a későbbi nemzeti szocialis-
ta pártot, amely elveti'az osztályharcot. Mellette még más 
pártok is alakulnak, katolikus, radikális-államjogi, amely 
élesen fellépett a szociáldemokrácia ellen, agrárpárt és 

I még kisebbek, ezeknek azonban nem volt ilyen jelentőségük 
/ezek közé tartozott Masaryk néppárt ja/. A tankönyvnek itt 
az a hiányossága, hogy erősen hangsúlyozza ugyan a szociál-
demokrácia helytelen állásfoglalását a nemzeti kérdésben, 
de nem mutatja meg, milyen súlyos volt a nemzeti elnyomás, 
s hogy éppen ez tette olyan fontossá a nemzeti kérdés felve-
tését, 

A tankönyv ismerteti az 1.905-ös orosz forradalom 
nagy hatását. A szociáldemokrácia azonnal nagy agitációt in-
dított az általános választójogért. A munkásság tüntetései 
és sztrájkjai októberben éo novemberben érték el tetőpont-
jukat, az uralkodó és a burzsoázia ijedelmében hajlandó volt 
engedményekre9 Prágában az általános ausztriai.sztrájkkal kapcsolatban kétszázezres tömeg tüntetett, A szociáldemokrá-
cia azonban nem tudott mit tenni, további követelések he-
lyett megelégedett az általános választójoggal, és a burzsoá 
pártokkal közös kiáltványban intette nyugalomra a népet* 

A tankönyv két bekezdést szán mindössze az orosz 
forradalom hatásának, holott ez a téma is bővebb tárgyalást 
és több adat felsorolását érdemelte volnae 

Az 1907-es választásokon a szociáldemokrata párt 
kapta viszonylag a legtöbb szavazatot az agrárpárt és a ka-
tolikusok előtte Az ifjucsehek a negyedik helyre n? rultak 
vissza, a burzsoá politika irányitója az agrárpárt lett. 
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A választási eredmény alátámasztotta a szociáldemokrata párt 
reformista nézeteit. A párt azonban éppen e miatt az állás-
foglalás miatt elvesztette a tömegek bizalmát, 1911-ben el 
is vesztett számos szavazatot. 

Az ausztromarxizmus erősödő hatása megmutatkozott ab-
ban is, hoc:'* a párt az 1909-ben tartott IX. kongresszuson el-
fogadta Bauer elméletét a kulturális autonómiáról, ezzel le-
mondott a nemzeti önrendelkezés jogának marxista követelésé-
ről. A pártvezetőség a cseh nemzet jövőjét csak a Habsburg-
monarchia keretein belül tudta elképzelni. Éppen ezért, mert 
nem volt képes a nemzeti kérdés marxista szellemű megoldásá-
ra, nem tudott a nemzeti felszabadító harc élére állni, 

A magyarországi szociáldemokrata párt opportunizmu-
sának elitélése után a könyv ismerteti a szlovák munkásmoz-
galom kezdeteit és a szlovák szociáldemokrata párt megalakí-
tását 1905-ben. Ez a párt alapjában átvette a magyarországi 
szociáldemokrata párt opportunista programmját. Ennek a part-
nak helytelen állásfoglalása a nemzeti kérdésben arra kész-
tette a szlovák szociáldemokrata pártot, hogy bizonyos mér-
tékig együttmümöködjék a szlovák burzsoá pártokkal és mérsé-
kelje az ellenük folytatott harcot. A munkásosztály öntuda-
tosodása viszont arra kényszeritette a burzsoá pártokat,hogy 
felhagyjanak eddigi passzivitásukkal. A klerikális szlovák 
néppárt mellett megjelenik a burzsoa-demokratikus hlasista 
párt /a Hlas c. folyóirat után nevezték igy magukat,/ 

A világháború kitöréséig a cseh burzsoázia nem gon-
dolt a Monarchia felrobbantására.vAzonban a német imperializ-
mus befolyásának megerősödése aggodalmat keltett a cseh bur-
zsoáziában és ezért az első világháború alatt egy része már 
a Monarchia felbomlasztására spekulál. A cseh és szlovák nép 
természetesen a háború kitörésének pillanatától kezdve kimu-
tatta ellenszenvét a Monarchiával szemben, amelytől nem vár-
hatta jogos követeléseinek teljesítését. Ezt az ellenállást 
használta ki a nyugati hatalmak szolgálatába szegődött Masa-
ryk, aki azzal hozta vissza a csehszlovák légionáriusokat a 
harctérre, hogy a szövetségesek majd felszabadítják őket, 
holott a szövetségesek kifejezetten fenn akarták tartani az 
Osztrák-Magyar Monarchiát, A Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom után a csehszlovák légiókat az intervenció szolgálatá-
ba állították. A reakció a jobboldali szociáldemokraták és 
szovjet oldalon a trockisták segítségével mesterséges ellen-
tétet provokált a legionáriusok és a helybeli szovjet szer-
vek, valamint a lakosság közt, a legionáriusok azonban már 
1919-ben felismerték, hogy megcsalják őket. Erős forradalmi 
mozgalom indult meg soraikban, úgyhogy haza kellett őket 
szállítani. Ugyanakkor mintegy 10.000 cseh és szlovák kato-
na harcolt a Vörös Hadsereg soraiban az intervenció ellen., 

Otthon is erősödött a nép harca a gyűlölt Monarchia 
ellen. A sztrájkmozgalom a Nagy Októberi Szocialista Farra-
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dalon hatása alatt még inkább megnövekedett. Ez megijesztet-
te a burzsoáziát, amely most egyre inkább Masaryk körül tömö-
rül és igyekszik megnyerni a szociáldemokrata párt jobbolda-
li vezetőségét, A nemzeti felszabadító harc élére azonban 
egyre szilárdabban a munkásosztály áll. A burzsoázia még 
I9I8 októberében sem gondol fordulatra, ezt a munkásosztály 
fellépése kényszeríti ki, amelyet a Nagy Októberi Szocialis-
ta Forradalom példája lelkesít. Október nélkül nem született 
volna meg a Csehszlovák Köztársaság. Ennek a megalapítása 
persze még nem jelentette a csehszlovák nép végleges felsza-
badulását, hanem csak annyit, hogy a német és magyar burzsoá-
zia helyébe nost a cseh és a szlovák került. A tankönyvinek 
ebben a részben határozottan meg kellene mondania,, hogy 1918 
októbere polgári demokratikus forradalom-volt, ezért nem hoz-
hatta meg a teljes szabadságot, 

A burzsoázia az általános forradalmi mozgalom hatá-
sa alatt kénytelen volt számos jogot megadni a munkásosztály-
nak, az üzemekben legalább is a munkásellenőrzést bevezetni, 
A munkásosztály elleni nyilt fellépést a forradalmi hullám 
elültének időszakára tervezte. Külpolitikájában az uj állam 
a nyugati hatalmakhoz, elsősorban Franciaországhoz csatlako-
zott, A burzsoáziának és a szooiáldemokrata Vezetés alatt 
álló kormánykoalíciónak ez az áruló kül- és belpolitikája 
I920 decemberében kiélezte a forradalmi helyzetet, egyes he-
lyeken már szovjetek alakulására került sor, A mozgalmat 
azonban, mely Szlovákiát is magával ragadta, a burzsoázia 
fegyveres erővel elnyomta. A szlovák nép forradalmi harca 
nagymértékben összefüggött a Magyar Tanácsköztársaság létre-
jöttével, A Tanácsköztársaság elleni csehszlovák intervenciót 
a csehszlovák proletariátus éle s'en-el it élte, a Magyar Tanács-
köztársaság katonái között cseh és szlovák munkások is har-
coltak az intervenció ellen, amely a csehszlovák burzsoázia 
számára szégyenletesen végződött. Igy alakulhatott meg Eper-
jesen a Szlovák Tanácsköztársaság. A szlovák népnek ezt a 
vivmányát ugyan az idegen közbelépés megsemmisítette. Az áru-
ló szociáldemokrácia azonban a szlovák nép szemében is lesze-
repelt. Igy kerül sor 1921 májusában a Csehszlovák Kommunis-
ta Párt megteremtésére, amely azóta is töretlenül védelmezi 
a csehszlovák nép érdekeit^ A tankönyv a Magyar Tanácsköztár-
saság harcait és a Szlovák Tanácsköztársaság létrejöttét, 
mint a Csehszlovák Konnunista Párt; előzményeit, később tár-
gyalja, mint az 1920-as belpolitikai eseményeket» Nézetünk 
szerint helyesebb lett volna ezt a kérdést az időrendbe be-
ágyazva, a maga hc.lyén megtárgyalni, hogy ezek az események 
igy kellő súlyúkkal szerepeljenek, ne az egykorú belpoliti-
kai eseményektől elszigetelten* 

A burzsoázia győzelme a kapitalizmus ideiglenes sta-
bilizációjának a korszakában a burzsoá viszonyok megerősödé-
sére, ez pedig általában a dolgozó osztályok helyzetének a 
rosszabbodására vezetett. Különösen nehéz volt a helyzet Szlo-



- 367 -

vákiában, amelyet a cseh burzsoázia Kárpátukrajnával együtt 
a nag a gyarmat avá akart tenni és épp ezert még a meglévő 
iparvállalatokat i3 részben beszüntette, A nép érdekeit ek-
kor csak a Kommunista Párt képviselte. Soraiban már ekkor 
vezető szerepre jutott Klement Gottwald, aki sokáig műkö-
dött Szlovákiában is és ezzel nagymértékben segítette a 
sz1ovák munkásmoz galmat. 

A csehszlovák monopcltőke? amely egyre fokozottabb mértékben kerül kivitelre Jugoszláviába, Bulgáriába, Romá-
niába, Lengyelországba és Litvániába, teljes mértékben ke-
zében tartja a kormányhatalmat és sorra hozza azokat az in-
tézkedéseket, amelyekkel visszavonja a korábban megadott 
demokratikus jogokat. Helyzetének megerősödésére igyekszik 
a német burzsoáziával is megegyezni, amit Masaryk is nagy 
örömmel támogat. Közben pedig egyre érezhetőbben jelentke-
zik a fasizmus veszélye is. Ez ellen a Csehszlovák Kommunis-
ta Párt száll sikra, 1929-ben tartott V. Kongresszusán le-
küzdötte a belső válságot, kizárta soraiból az árulókat és 
következetes antifasiszta politikát folytatott, 

A világgazdasági válság természetesen súlyosan érin-
tette a Csehszlovák Köztársaság népét is, a burzsoá pártok 
ekkor egyértelműen szembefordultak"a nép érdekeivel. Széles-
körű kormánykoalíció alakult, amely még a Hiinka-féle fa-
siszta szlovák néppártot is magába foglalta, A munkásmozga-
lom fellendülését a Kommunista Párt irányította. A burzsoá-
zia ezért minden módon igyekezett lehetetlenné tenni a párt 
munkáját, számos munkásszervezetet beszüntettek, pártfunk-
cionáriusokat letartóztattak, üldöztek, 

A fasizmus uralomrajutása Németországban, Csehszlo-
vákiában is fokozta a veszélyt. A burzsoázia kísérlete nyi.lt 
fasiszta blokk kialakítására nem sikerült, ezért a finánc-
oligarchia és az agráriusok közelednek és alakítanak kor-
mánykoalíciót. Megnő Henlein és Hlinka fasiszta pártjainak 
a szerepe, 

A burzsoázia külpolitikája továbbra is nyugati ori-
entációjú és szovjetellenes volt. A megváltozott nemzetközi 
helyzetben azonban a tömegek nyomására a Csehszlovák! Köztár-
saság elismerte a Szovjetuniót és 1935-ben szövetséget kötött 
vele, igaz ugyan, hogy ennek a szerződésnek az életbeléptét 
a Franciaország által nyújtott segitségtől tették függővé. 
Közben pedig a burzsoázia mindenképpen igyekezett megegyez-
ni Hitlerrel. 1935-ben az elnökválasztáskor a Kommunista 
Párt Bene£ jelöltségét támogatta, hogy elejét vegye a köz-
vetlen fasiszta veszélynek. Ez a támogatás korántsem jelen-
tette azonban azt, hogy a párt nera bírálta többé Beneá ko-
rábbi népellenes politikáját, A Kommunista Párt széleskörű 
programmot dolgozott ki arra nézve, hogyan kell megmenteni 
a Köztársaságot a fasizmustól. Ez a terv a nép általános gaz-
dasági és társadalmi követeléseinek kielégítése mellett kü-
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lcnös gondot fordított Szlovákia holyzotének megjavítására« 
A burzsoázia azonban elvetette ezt a tervet és igy lehetővé 
tette a Hlinka-féle néppártnak, hogy egyre nagyobb befolyás-
ra tegyen szert Szlovákiában« 

Nagyon hiányzik ezen a helyen egy fe.jezet az első 
köztársaság kulturális életéről, Sz a fejezet megmutathatná, 
hogy ideológiai téren hogyan nyomta el a cseh burzsoázia a 
többi nemzetiséget, elsősorban éppen a szlovákot. Ugyanakkor 
meg kellene mutatni azt is, hogy az uj helyzetben hogyan fej-
lődött a tudomány, az irodaion, a művészet, milyen lehetősé-
gei voltak a kulturális felvirágzásnak. 

A könyv azután részletesen ismerteti az 1938-as esz-
tendő eseményeit, rámutat a burzsoázia áruló szerepère,hang-
súlyozza, hogy a Szovjetunió volt az egyetlen állam, amely 
hajlandó volt szövetségesi kötelezettségeinek teljesítésére, 
a burzsoázia azonban a nyugati inperialisták nyomában inkább 
az árulás útját követte, 

München után megint csak a Kommunista Párt volt sz, 
amely következetesen harcolt a fasizmus ellen. A burzsoázia 
további árulása azonban az 1939 márciusi eseményekhez veze-
tett, a Csehszlovák Köztársaság, német megszállásához* Szlo-
vákiaiak a hitleri rezsim látszólag«:3 függetlenséget adott, 
egyrészt propagandacélokból, másrészt hogy a néppárt és a 
magas klérus segítségével szembeállíthassa egymással a cseh 
és szlovák népet« A Párt ekkor illegalitásba kényszerülve 
folytatta harcát a fasizmus ellen, 

A könyv ezután ismerteti a második világháború ki-
törésének előzményeit, a nyugati imperialisták erőfeszíté-
seit, hogy a fasiszta államok támadását a Szovjetunió ellen 
irányítsák. A második világháború al att Bene g emigráns kor-
mánya, amely a cseh és szlovák burzsoázia erdekeit képvisel-
te, csak régi uralnának visszaállítására törekedett, az. el-
lenállású tehát ugy akarta megszervezni, hogy abból éppen 
a nép kimaradjon, A Szovjetunió vereségében vagy legalábbis . 
nagyfokú meggyengülésében reménykedett, ezért volt hajlandó 
támogatni a hitleri elnyomó gépezet elleni harcot« 

Ezzel a. koncepcióval szemben Göttwald elvtárs Moszk-
vában megmutatta a nemzeti felszabadító mozgalom győzelmes 
útját, a fasiszta megszállók el leni aktiv harcra hivta fel 
a csehszlovák népe-j; Ugyanakkor megmutatta, hogy itt nem 
csupán a fasiszta elnyomók elleni küzdelemről van szó, ha-
nem a Köztársaság jellegéért is folyik a harc. Tehát foko-
zatosan le kellett leplezni a burzsoáziát, mint áruló és 
élősdi osztályt, amelynek semmi köze a nép érdekeihez0 

A Kommünisüá Párt már a háború első szakaszában meg-
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szervez te az országon b e l ü l az e l l e n á l l á s t , m e g i n d í t o t t a a 
hős i harcot« I g y 1941 j u n i u s 22, u tán szé les körben és minden 
formában f e j t h e t t e k i tevékenységét . A Szov je tun ió 194I j ú l i -
usában m e g ú j í t o t t a az 1935-ös szöve tség i szerződés t , a Szov-
j e t u n i ó t e r ü l e t é n u j csehszlovák hadsereg a l a k u l t . E z z e l a 
csehszlovák nép fe lszabadu lásába v e t e t t remény már b izonyos-
sággá v á l t o z o t t . A fokozódó nemzet i f e l s z a b a d í t ó h a r c r a a 
megszál lók és haza i b á b j a i k természetesen f o k o z o t t t e r r o r r a l 
f e l e l t e k . Helyes l e t t v o l n a , ha a könyv i t t r á t é r J u l i u s Fu-
c i k szerepére , h i szen a h i t l e r e l l e n e s mozgalomnak ez a v i l á g -
h í r ű hőse f o r r a d a l m i ön tuda táva l és k é r l e l h e t e t l e n s é g é v e l 
igen szép p é l d á t mutat és s e g i t az i f j ú s á g nevelésében. 

I l y e n körülmények k ö z ö t t k e r ü l t sor a sz lovák nemze-
t i f e l k e l é s r e , amelyet Element Got twa ld munka tá rsa iva l e g y ü t t 
Moszkvából már régen megszervezet t . Ekkor már a bu rzsoáz ia 
nem H l i n k a - p á r t i része i s f e l i s m e r t e a h e l y z e t e t és megegye-
z e t t a Szlovák Kommunista Pá r t Közpon t i B i z o t t s á g á v a l S z l o -
vák Nemzeti Tanács f e l á l l í t á s a ügyében. A burzsoáz ia azonban 
ebben a Tanácsban nem b i z t o s í t o t t döntő szerepet a munkásosz-
t á l y n a k , hanem a burzsoáz ia k é p v i s e l ő i t he lyez te e l ő t é r b e , 
ak ik a l ondon i emigráns kormány ügynökei v o l t a k . A Szlovák 
Kommunista Pá r t vezetőségébe i s be fé rkőz tek a burzsoáz ia kép-
v i s e l ő i és közösen igyekez tek megakadályozni a par t izánmozga-
lom k i szé lesedésé t nemzet i f e l k e l é s s é , vagy ped ig lega lább 
i s a f a s i s z t a sz lovák hadsereg t i s z t i k a r á n a k a vezetése a l á 
rende ln ie 

A nép közbelépése azonban m e g h i ú s í t o t t a ezeket a t e r -
v e k e t . Amikor a sz lovák kormány H i t l e r t ő l seg i t sége t k é r t a 
p a r t i z á n o k e l l e n , hogy ezze l l ep l ezze a készü lő megszá l l ás t , 
augusztus 29-én k i t ö r t a f e l k e l é s « A Szov je tun ió azonnal h a t -
hatós seg i t sége t n y ú j t o t t , mig az angol ko i .Tíiany e s szövet sé-
gesei semmi támogatást sem adtak , sőt Beneá t i l t a k o z o t t a 
szov je t seg í t ség e l l e n . A németek nagy haderőt v e t e t t e k be 
a f e l k e l ő k e l l e n és i g y egy időre s i k e r ü l t őket v i s s z a s z o r i t a -
n i o k a hegyekbe., A S z o v j e t u n i ó f e l szabad í tó hadserege azonban 
f e l s z á m o l t a ez t az i d e i g l e n e s győzelmet és meghozta a s z l o -
vák nép végleges f e l s z a b a d u l á s á t 

Május e l e j é n Prágában i s k i t ö r t a f e l k e l é s . A cseh 
burzsoáz ia közben i g y e k e z e t t he lyben u j t }kormáinyt" a l a k í t a n i 
és e z z e l megakadályozni a z t , hogy a csehszlovák kormány a 
f e l s z a b a d í t ó seregekke l együ t t bevonu l j on . A Szov je t Hadse-
reg közbelépése azonban m e g h i ú s í t o t t a ezeket az á r u l ó t e r v e -
k e t , Ugyanakkor, amikor a B e r l i n t e l f o g l a l ó s z o v j e t seregek 
e g y n a p i pihenő n é l k ü l s i e t s e k a p r á g a i f e l k e l é s seg í t ségére , 
a Plzenben á l l ó i ásozó amer ika i csapatok magukra hagyták a 
f e l k e l ő k e t c A s z o v j e t csapatok azonban i t o i s i de jében é r -
keztek meg és b e f e j e z t é k Csehszlovákia f e l s z a b a d í t á s á t « 

A f e l s z a b a d í t á s m e g h i ú s í t o t t a a l ondon i burzsoá 
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klikknek azt a tervét, hogy visszaállítsa a München előtti 
kapitalista Csehszlovákiát. A csehszlovák, nép előtt megnyílt 
a szocializmus felé vezető ut. Az államapparátus a nemzeti 
bizottságok kezére került, az ipar és a hitelszervezet kulcs 
pozícióinak az államosítása volt a biztositéka annak, hogy 
a dolgozók hatalma az uj Köztársaságban megszilárdul, A 
nép nagy lelkesedéssel látott hozzá az újjáépítéshez, a há-
borús károk kiküszöböléséhez, 

A könyv ezután ismerteti a csehszlovák reakció kísér-
leteit az épitő munka megakadályozására, a kétéves terv meg-
indítását „ A szlovák burzsoázia 194-7 őszén nyíltan meg akar-
ta akadályozni a további fejlődést, azonban a dolgozó töme-
gek fellépése meghiúsította ezt. A szlovák burzsoázia vere-
séget szenvedett, és ez igen fontos volt azért, mert 1948 
februárjában Szlovákia nem volt az a biztos háttér, amelyre 
számítva a cseh burzsoázia végbe tudta volna vinni az ellen-
forradalmi fordulatot. Ennek a fordulatnak a drámai esemé-
nyeit részletesen ismerteti a könyv, kitér még a februári 
győzelem közvetlen következményeire, a májusban hozott uj 
alkotmányra és a munkáspártok egyesülésére 1948 juniusában, 
valamint Klement Gottwald elnökké választására. Gottwald el-
nök szavaival zárul a könyv: "Most, Február után gyorsabb 
ütemben haladunk a szocializmus felé." 

Természetes, hogy egy ilyen rövid ismertetésben nem 
térhettünk ki a tankönyv eredményeinek részletes felsorolá-
sára. Inkább arra szorítkoztunk, hogy a tankönyv lényeges 
megállapításait, egyes események, személyek, irányzatok ér-
tékelését mutassuk be. Nem mulaszthatjuk el azonban azt, 
hogy rá ne mutassunk a tankönyvnek néhány fontos jellegze-
tességére. 

így elsősorban ki kell emelnünk, hogy az egész tan-
könyvet a hazafiasság, a cseh és szlovák nép barátságának 
szelleme hatja-át, ugyanakkor az igazi nemzetköziség szelle-
me, amely megmutatja a szomszéd népekkel, elsősorban a ma-
gyarral és némettel közös forradalmi hagyományokat« 

Ki kell emelni azt is, hogy a könyv súlyának és je-
lentőségének megfelelően tárgyalja a kommunista gárt szere-
pét a csehszlovák nép szabadságáért folytatott küzdelemben, 
megmutatja azt, hogy a kommunista párt a csehszlovák nép 
legjobb hagyományainak örököse és továbbfejlesztője, 

A burzsoá történetírás hamisításaival és ferdítései-
vel szemben kimutatja a tankönyv a Szovjetunió szerepét Cseh-
szlovákia legujabbkori történetében, hangsúlyozza, hogy a 
szovjet nép mindenkor a legkészségesebben és legonzetieneb-
bül segitette a csehszlovák népet, 

A tankönyvnek természetesen vannak hibái is. Az egye 
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konkrét kérdésekkel kapcsolatban már rámutattunk arra, hol nem 
értünk egyet a tankönyv egyes megállapításaival, értékelései-
vel. Ezeken a megjegyzéseken túlmenően volna még néhány ál-
talános észrevételünk, 

A periodizáció kétségtelenül igen nehéz kérdés, és 
végleges megoldást az uj csehszlovák történettudomány még 
nem tud adni. Két ponton szeretnénk azonban vitába szállni 
még igy is a tankönyv periodizációjával. Az egyik a kapita-
lizmus kezdeti szakaszának kérdése, ahol az 1848-as forrada-
lomnak kell döntő szerepet juttatni, mint már előbb kifej-
tettük. A másik az imperializmus szakasza, amelyet vélemé-
nyünk szerint helyesebb volna 1900-al kezdeni, ahogy azt 
egyetemes történeti viszonylatban is szoktuk, nem pedig 1890-
el, mert ez korainak látszik. 

Nagyon hiányoljuk a könyvben a népi demokratikus 
korszak feldolgozását. Már az 1945-1948 közti eseményeket 
is sokkal kevesebb részletességgel mutatja be a könyv, mint 
a korábbi korszakot, az 1948 utáni eseményekről pedig nem 
ad képet. A szovjet történészek éppen arra figyelmeztetnek, 
hogy ennek a korszaknak a történetét dolgozzuk fel részlete-
sen. Ezt a hiányt a tankönyv következő kiadásában sürgősen 
pótolni kell. 

Általában fel lehetne vetni azt, hogy a könyv vi-
szonylag részletesebben foglalkozik a középkorral, és viszony-
lag kevésbbé részletesen az uj- és legújabb korral, mint azt 
súlyúknál fogva megérdemelnék. A cseh és a szlovák fejlődést 
tárgyaló fejezetek helyenként nincsenek eléggé összehangol-
va egymással, ebből néha bizonyos ismétlődések adódnak, és 
időrendben sincsenek mindig pontosan összehangolva a feje.ze-
tek. 

hibák azonban csekélyek a könyv'érdemeihez mérten, 
amelyekre már rámutattunk. Ez a tankönyv azt mutatja, milyen 
jelentős utat tett meg már eddig a marxista cseh történettu-
domány, s egyúttal kijelöli feladatait is. Mint tankönyv a 
legteljesebb mértékben megfelel céljának: valóban arra ta-
nítja Csehszlovákia ifjúságát, begy a múltból okulva és 
erőt merítve építse szocialista jövőjét, a Csehszlovák Kom-
munista Párt vezetésével«, 
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S Z O V J E T T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I M U N K Á K . 

ANDREJEV A.M.; Borba litovszkovo naroda za szovjetszkuju vlaszty. 
/Moszkva/ 1954, 162,2 1. /A litván nép harca a szovjethatalom-
ért. - A könyv az 1918-1919-es évek eseményeit mondja el levél-
tári anyag alapján, befejezésében kitekintést nyújt a Litván 
SzSzK megalakítására./ 

ANY IS Z IM ÖV I.V. - KUZMIN G.V.: Velikaja otyecse^tveima ja vojna 
Szovjetszkovo Szojuza 1941-1945. gg. ̂ Moszkva 1952, 189,2 1. /A 
Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja. - A sajtóban megjelent anyag 
alapján összeállított népszerű Összefoglalás, amely főképpen 
hadtörténeti kérdésekkel'foglalkozik./ 

AVERBUK R.A.; Itàlija v pervoj i vtoroj mirovih vojnah. Moszkva-. 
Leningrád 1946,-149,2 1. /Olaszország az első és a második"vi-
lágháború alatt. - Nagy kiadott forrásanyag és irodalom alapján 
összefoglaló képet ad Olaszország fejlődéséről az els&-világ-
háboru előtti korszaktól a második világháború végéig. A mailék-
let megadja a felhasznált munkák biblio gráf i á j á t • — 

BAUMAN G.: Atlantyicseszkij pakt koncernov. Moszkva 1953, 280£L 1. 
/A konszernek Atlanti Szövetsége. - A könyv egy német közgazdász 
munkájának fordítása, részletes adatokkal mutatja be a nyugati 
tőkés konszernek németországi érdekeltségeit. A könyv német ki-
adásához Kari Bittel irt előszót, amely a német és a nemzetközi 
konszernek háborús politikájának múltját leplezi le, D.Melnyikov 
előszava az orosznyelvü kiadáshoz a könyv általános értékelését 
adja és mondanivalóját szélesebb háttérbe állitja be./ 

BODNARSZKIJ M.Sz.•/szerk./: Antyicsnaja geografica. Moszkva 1953, 
374 1., 1 térk. /Ókori földrajz. - Az olvasókönyv a görög, a 
hellenisztikus és a római földrajzi irók válogatott szemelvénye-
it közli földrajzi elképzeléseik illusztrálására, orosz fordítás-
ban. Az egyes szemelvények előtt az iróra és földrajzi elképze-
léseire vonatkozó rövid bevezetés található. A kötet végén a 
szerkesztő "betűrendben közli az előforduló földrajzi nevek rövid 
magyarázatát./ 

ORISZOV B.; Szvjazsz narodom - isztocsnyik-szili kommunyisztyi-
cseszkoj partyii. /Moszkva/ 1953, 103^1 1. /A néppel való kap-
csolat - a kommunista, párt erőforrása,. A könyv összefoglalja 
a klasszikusok tanitását a nép történelemalkotó szerepéről, a 
párt és a tömegek közti kapcsolat formáiról és kölcsönös hatásuk-
ról./ 

EGEL E.: Nalogi, zajmi i inflaclja na szluzsbe imperializma. 
Moszkva 1953, 359 1. /Az adók, a kölcsönök és az infláció az 
imperializmus szolgálatában. - A könyv ismerteti a három jelen-
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ség létrejöttét, történeti jelentőségét, az imperializmus és 
a kapitalizmus általános válsága korában kialakult formáit, 
kimutatja, hogyan szolgálják ezek a jelenségek a modern kapi-
talizmus gazdasági alaptörvényének érvényesülését, birálja a 
mai burzsoá inflációs elméleteket, végül szembeállítja a tő-
kés jelenségekkel az adók és kölcsönök jellegét a Szovjetunió-
ban, ahol ezek a szocializmust szolgálják./ 

CIRLIN L.M. - PETROV A.I.: Burzsuaznaja sztatyisztyika szkrivaet 
pravdu. /Moszkva/ 1953, 166,2 1. /A burzsoá statisztika elrej-
ti az igazságot. - A könyv nagy anyag alapján mutatja be, ho-
gyan hamisítja meg a. burzsoá statisztika a munkanélküliség ál-
lását, hogyan kendőzi el az életszínvonal és a reálbérek iga-
zi» helyzetét és hogyan hamisítja meg a nemzeti jövedelem el-
osztását./ 

CSERJOMIH P.: Kak voznyikli klasszi i pocsemu proiszhogyit 
klasszovaja borba. /Moszkva/ 1953, 87,1 1. /Hogyan jöttek lét-
re az osztályok és miért folyik osztályharc. - A könyv "A 
marxizmus-leninizmus népszerű könyvtára" sorozatban jelent meg 
és a klasszikusok tanításának igen rövid és népszerű összefog-
lalása./ 

• * / 

Dokumenti staba M.I. KUTUZOVA. /1805-1806/ Vilna, 1951,338 1. 
/M.I. KUTUZOV vezérkarának iratai. /1805-18.06/. A gyűjtemény-
ben elsőizben kerülnek napvilágra a Kutuzov-vezetése alatt ál-
ló orosz hadseregnek a Napoleon elleni 1805. évi harcára vonat-
kozó dokumentumok. A kötet 241 dokumentumot tartalmaz. Ebbé'l 
51 Kutuzov seregeinek magyarországi, illetve galíciai vissza-
vonulási útjára vonatkozik. A kötetet két térkép és részletes 
regeszta egésziti ki. 

DREVNYÁJA ISZTORIJA NYIZSNYEVO PRIOBJA. Mqszkva 1953, 357 1. /Az 
alsó Ob-vidék ókori története./ A kötet három szerző nyolc 
• tanulmányából áll. Értékét növeli, hogy olyan tanulmánygyűjte-
mény, melynél a szerzők azt tűzték ki célul, hogy elsőizben 
nyújtsanak teljes képet az északi Ob-vidék ókori lakóiról, 
sőt,_ ezen túlmenően, Ismertessék a vidék egyes területeinek 
sajátos régészeti leleteit. Számunkra érdekes még, hogy Cser-
nyecov tanulmányaiban részletesen foglalkozik az obi-ugorok-
kal. Gsernyecov bejelenti készülő müvét, az "Ob-vidék törté-
netét", /Ili rész/ amelyet kizárólag az obi-ugorok történeté-
nek szentel, 

DREVNYAJA RUSZ, /Moszkva/ 1953, 358,2 1. /A régi Oroszország, -
A "Régi kulturált nyomában" sorozatban megjelent tanulmánygyűj-
temény, amely elsősorban a-Kievi Oroszország anyagi kultúrájá-
nak emlékeivel foglalkozik. A nagyközönség számára készült 
munka igen gazdag illusztrációs'anyaggal./ 

DVORKIN I.; Igyeologija i'polityika pravih lejborisztov na szluzs-
be monopolij. /Moszkva/ 1953, 471,1 1. /A jobboldali.labouris-
ták ideológiája és politikája a monopóliumok' Szolgálatában. -
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A könyv ismerteti az angol jobboldali szocialisták osztály-
alapjait, rövid áttekintést ad az Angol Munkáspárt fejlődésé-
ről és azután részletesen ismerteti a munkáspárti kormányzat 
különböző intézkedéseit, amelyek szocialista jelszavak ürügyén 
a monopóliumok erdekeit szolgálták./ 

FEDOSZOV I.A.: Vossztanyie gyekabrisztov i jevo isztoricseszkoe 
znacsenyie. Moszkva 1953, 23,1 1. /A dekabristák felkelése és 
világtörténelmi jelentősége. - Népszerű előadás. 

FBGYKIN G.I.: Bolj zakonodatyelsztva SzSzSzH v oszuscsesztvlenyii 
osznovnih funkcij szovjetszkovo goszudarsztva vo vtoroj faze 
jevo razvityija. Moszkva 1953, 123,1 1. /A Szovjetunió törvény-
hozásának szerepe a szovjet állam alapvető funkcióinak megva-
lósításában fejlődése második szakaszán, - A könyv a szovjet 
törvényhozás alapelveinek ismertetése után sorraveszi a szov-
jet törvényhozás rendszerét a szocialista tulajdon védelmében, 
a gazdasági-szervező, a kulturális-nevelő munka és a honvéde-
lem terén,/ 

FEOFANOV 0.: Burzsuaznaja kultura na szluzsbe imperialisztyicsesz-
koj reakcii. /Moszkva/ 1954, 162,2- 1,- /A burzsoá kultura az 
imperialista reakció szolgálatában. - A bomló burzsoá irodalom 
és művészet jelenségeit tárja fel és leplezi le a könyv nép-
szerű formában./ 

Filoszofszkie ji_obscsesztvenno-polityicseszkie proizvegyenyia 
Pet ras eve e v." 7Mo szkva/-Í953~, 82*4" 1. ~JT Petras e vs zkí j-kö? Tfag-
j a inak f iTö'zófiai és társadalmi-politikai müvei.- - Az 1840-es 
évek végén szervezkedett utopista szocialista kör tagjainak 
Írásait közli a kötet V.J. Jevgrafov bevezető tanulmányával, 
hő jegyzetekkel és névmutatóval. 

FRADI-CIN H.G.: Akagyemik I.I. Lepehin i jevo putyeseszvija po 
Rosszii v 1768-1773 g.g. Moszkva 1953, 218,3 1. /I.I. Lepehin 
akadémikus és oroszországi utazásai 1768-1773-ban, - A neves 
orosz földrajztudós rövid életrajza és utazásának leirása saját 
utinaplója alapján. A kötetet néhány, az utazásra vonatkozó ok-
mány, a Lepehinről szóló munkák jegyzéke és az utazását bemu-
tató térkép egésziti ki./ 

FREJ L.I.: Szovremennie bankovie szisztyemi Anglii, SzSA i Francii. 
Moszkva 1953, 187,1. /Anglia, az USA és Franciaország mai bank-
rendszerei. - A könyv rövid általános ismertetést ad a tőkés 
országok mai bankrendszeréről, azután fajonkint ismerteti a 
három ország bankjainak a működését./ 

Geroicseszkie podvlgi szovjetszkih morjakov v godi Veiikoj 
o t y e c s e s z t ve jjino',1 vo j ni. 
Moszkva 1953, 146,1 1.-/A szovjet tengerészek hőstettei a Nagy 
Honvédő Háború éveiben. - Rövid történetek a Szovjet Flotta tag-
jainak hősi tetteiről. Népszerű munka a szovjet tengerészek po-
litikai képzésének elősegítésére./ 
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GOLIKOV Sz.: Vidajuscsieszja pobedi Szovjetszkoj armii v Velikoj 
Otyecsesztvennoj vojnye. 2.jav.bőv,kiad. /Moszkva/ 1954, 309,1 
1. /A Szovjet Hadsereg nagyszerű győzelmei a Nagy Honvédő Há-
borúban. - A két térképpel kiegészített könyv a Nagy Honvédő 
Háború eseményeinek népszerű összefoglalása./ 

GRACSOV Sz.: Pomoscs SzSzSzR narodam csehoszlovakii v jih bőrbe 
za szvobodu i nyezaviszimoszty. /Moszkva/ 1953, 237,1 1« /A 
Szovjetunió segitsége Csehszlovákia népeinek a szabadságukért 
és függetlenségükért vivott küzdelemben. - A könyv a kiadott 
irodalomra is támaszkodva mutatja be a Szovjetunió segitségét 
a Nagy Honvédő Háború megindulásától Csehszlovákia felszabadí-
tásáig./ 

GROSFELD L.: Ekonomicseszkij krizisz 1929-1933 gg. v Polse. 
Moszkva 1954,- 302,2 1. /Az 1929-1933-as gazdasági válság Len-
gyelországban. - A neves lengyel gazdaságtörténész munkájának 
orosznyelvü fordítása./ 

GROSSFELD LEON:•Goszudarsztvo doszentyjábrszkoj Polsi na szluzsbe 
monopolij. M. 1953, 126 1. /A szeptemberelőtti lengyel állam 
a monopoliumok szolgálatában./ A népszerű monográfia szerzője 
az 1918-1939. közötti időszakban tárgyalja a lengyel állam te-
vékenységét . ̂ Kimutat ja, hogy milyen jelentős szerepet játszot-
tak a hazai és külföldi tőkével működő monopóliumok a lengyel 
bel-, és külpolitika irányításában. 

Inosztrannie gyélegacii o Szovjetszkom Szojuze. /Moszkva/ 1953, 
349,1 1. /Külföldi delegációk a Szovjetunióról. - A könyv köz-
li a külföldi delegátusoknak a szovjet sajtóban megjelent nyi-
latkozatait, és ezeket a nyilatkozatokat tárgy szerint csopor-
tosítja, idézi a szovjet demokráciáról, a szovjet emberek mun-
kájáról, életszínvonaláról, a szovjet kultúráról, a szovjet 
ifjúságról és a Szovjetunió békepolitikájáról elhangzott nyi-
lat kozat oka,t. / 

Inosztrannij kapital v predprijatyijah Zapadnoj Gormanyii. Moszkva 
19^3, 463,1 1. /A kü1föIdi tőke a nyugatnémetországi üzemekben. 
- Berlinben-1951-ben megjelent munka forditása N. Inozemcev 
előszavával. A munkát a Német Közgazdasági Intézet állította 
össze. A tényeket összefoglaló néhány bevezető fejezet után 
részletes statisztikai kimutatásokat közöl az egyes nyugatné-
metországi cégekről és a külföldi tőke részesedéséről. 

Isztoricseszkij arhiv. IX. Moszkva 1953, 327,1 1. /Történelmi 
archívum. --Ä gyűjteményes kötet három nagyobb tanulmányt kö-
zöl- a, 18-19. századi uráli fémkohászat történetére vonatkozó-
lag. A nagy levéltári anyagot felhasználó tanulmányokat igen 
ha.sznos reszletes termelési és más kimutatások egészitik ki./ 

Isztoricseszkij pamjatnyik ruszkovo a,rkticseszkovo moreplavanyija 
XVTTT. veka. M.L. 1951, 251..I./A XVIfi. "századbeli orosz sarTc-
vidéki tengerhajózás történeti emlékei./ 



A Sarkvidéki Tudományos kutatóintézet 29 munkából álló cikk-
gyűjteménye. A szerzők "beszámolnak az 1940 óta, a Tajmir kele-
ti partvidékén végzett archeológiai kutatómunkáról. Az ásatá-
sok során XVÍ. századbeli orosz eredetű pénzeket és különböző 
használati tárgyakat találtak. A kötetet számos fényképfelvé-
tel egésziti ki. 

Isztorlja russzko.j lityeraturi. VI. Lityeratura 1820-lS30-h go-
dov. i.í o s z kva-L-e n ing rád '1953, 610,2 1. /Az orosz irodalom tör-
ténete. VI. Az 182Ő-1830-as évek irodalma. - A Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Irodalmi Intézetének reprezentatív ösz-
szefoglaló kiadványa, a korszak irodalmának részletes, az ed-

. digi eredményeket összefoglaló ismertetése./ 
IVANOV IT.I. /szerk./t Vnyesnyaja torgovlja kapitalisztyicseszkih 

sztran osznovnimi tovarami. Moszkva 1953, VII, 1,829,1 1. /A 
tőkés országok alapárukkal folytatott külkereskedelme. - A 
rövid bevezetés ismerteti a kötet rendeltetését és magyaráza-
tot ad a táblázatokhoz, utána részletes kimutatásokat közöl 
a tőkés államok kiviteléről és behozataláról, az anyagot or-
szágok és rendeltetési helyek, majd árufajták szerint csopor-
tosítja. A melléklet közli az egyes valutákat amerikai centre 
kiszámítva és táblázatokat az egyes országokban használt külön 
féle mértékegységek 'egymáshoz való viszonyáról./ 

Kommunyisztyics e s zka j a party Íja Sz.öv je t szkovo J>zoguza rezoljuci 
" "ir^Ti "resenyïja'h" Yzozdoy, konfë"rcncij i pTcnumov""CIi. I-Xl. 7~. 
kiad. /MoszkvaT 1953,952 ; 1204 1. /ASz o v j'et uni ó Kommunista 
Pártja kongresszusainak, konferenciáinak és ICB-p 1 énumainak 
határozatai és döntései. - A kötetek időrendben közlik a SzKP 
összes határozatainak szövegét, -az első kötet 1898-1925 ápri-
lisáig, a második kötet 1953 szeptemberéig./ 

ICONSZ.TAN'TINOV E.V.; Zakón objazatyelnovo szootvetsztvija proiz-
vodsztvennih otnosenyij haraktyeru proizvogyityelnih szil. 
/Moszkva/ 1953,, 45,2 1. /A termelési viszonyok és a termelő-
erők közti kötelező összhang törvénye. - A füzet a sztálini 
tanítás összefoglalását adja és kitér azokra a fontosabb hi-
bákra., amelyek a törvény helytelen értelmezéséből adódnak,/ 

Xònsztyituci ja 1 o s z n o vn i e z ak o n od at yel n i e • akt i Mongols z ko j _Na-
~ rodnoJR esz^bliki J Mos zkva 19 52, 27Ì 1." /A Mongol" Nepkoztoâ?-
säsaEaTfc o t manya Ts alaptörvényei. - A Mongol Népköztársaság 
fejlődését ismertető rövid bevezetés után közli az államszerve 
zetre, a gazdasági életre, a társadalmi és kulturális kérdé-
sekre és az igazságszolgáltatásra vonatkozó fontosa/bb törvé-
nyek szövegét./ 

Konsztyituclja i-osznovnle zakonodatyelnie akti Narodnoj Heszpuo-
liki Bollar i T T W s z kvaT9*5 2 "478" 1. JJ, Bolgár" N epicoz fars ás ag" " 
alkotmánya - esH"a lap törvényei. - Az előbbihez hasonlóan felépí-
tett munka. Közli az államszervezetre, a gazdasági életre, a 
kulturális átalakulásra, a munkaügyre és az igazságszolgálta-
tásra vonatkozó törvények szövegét./ 
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""onsztyitucija i.jzakouodatyelnie akti Germa.nszkoj gyemokratyi-
cseszkoi ̂ reszpubliki. Moszkva 1953, 544'1* /A Nemet demokrati-
kus Köztársaság alkotmánya és törvényei. - A könyv a Német 
Demokratikus Köztársaság törvényhozását röviden ismertető elő-
szó után közli az alkotmány szövegét, a.zután a Köztársaság lét-
rejöttére, az egységes Németországért folytatott harcra, az 
államszervezetre, a ga.zdasâgi ópitésre, a munkavédelemre, a szo-
ciális és kulturális fejlődésre, a magánjogra és az igazság-
szolgáltatásra vonatkozó törvényeket csoportosítja.,/ 

KOROLENKO A.Sz.: Torgovie dogovori i szogla.senyi ja SzSzSzR sz 
inosztrannimi goszuda.rsztva.mi, Moszkva. 1953, 315,1 1, /A Szov-
jetunió kereskedelmi szerződései és egyezményei külföldi álla-
mokkal, - A könyv történeti áttekintést ad a. Szovjetunió kül-
kereskedelmi szerződéseinek létrejöttéről, az egyes szerződé-
sek fajtáiról és tartalmáról, külön fejezetben tárgyalja, a né-
pi demokratikus államokkal kötött szerződéseket, ma.jd közli az 
egyes szerződések teljes orosz szövegét,/ 

KOSZVEN M.O.; Ocserki isztorii pervobitnoj kulturi. Moszkva 1953, 
214,1 1. /Az ősközösségi kultura történetének vázlata. - Az 
ősközösségre vonatkozó ismeretek, elsősorba.n a. régészeti ered-
mények népszerű összefogLaláso../ 

Kratkie szoobsesenyija Insztyituta. vosztokovegyenyija., IX. Moszkva 
1953, 90,1 1. /Az Orlentalisztika.i Intézet rövid közleményei. -
Ta.nulmánygyüjtemény, a.z egyes cikkek a. középázsia.i népek iro-
da,lmána.k egyes kérdéseit világit ják meg./ 

KUIAGIN N. : Razorenyie i obnyiscsa.nyie kresztyansztva v kapitalisz-
tyicsoszkih sztranah. /Moszkva/ 1954, 190,2 1. /A-parasztság 
tönkremenése és elnyomorodáso. a tőkés országokban. - Sok adattal 
illusztrálja a tőkés országok mezőgazdaságának ho.nyatlását és 
a parasztság elnyomorodását a második világháború utáni időszak-
ban, rámutat a parasztság harcára, is./ 

KULBAKIN V.D.: Militarizacija Germanyii v 1928-1930 gg. /Moszkva/ 
1954, 241,2 1. /Németország militarizálása 1928-30~ban. .4 A 
könyv nagy a.nyag alapján ismerteti a korszak német belpolitiká-
ját, a költségvetést és a kormány agrárpolitikáját, a nemzetkö-
zi kapcsolatokat és a. német proleta.riátus harcát a kormány an-
tiszociális politikája ellen./ 

KUZNYECOV P . S Z Í : Isztoricseszka.ja, grammatyika. russzkovo jazika.. 
Morfologica. /Moszkva./ 1953, 305,1 1. /Az orosz nyelv történeti 
nyelvtana. Alaktan. - Egyetemi és főiskolai tankönyv./ 

IJUBIMOVA V,V,: Elconomika Francii i polozsenyie trugya.scsihszja 
mássz poszle vtoroj mirovoj vojni, Moszkva. 1952, 346,1 1. /Fran-
őia.ország ga.zdasâgi élete és a dolgozó tömegek helyzete a. máso-
dik világháború után. - A könyv ismerteti a fra,noia, munkásosz-
tály harcát a fasiszta iga, lerázásáért 1944-ig, a gazdasági élet 
helyreállítását, az amerikai behatolást a gazdasági életbe, a. 



munkásosztály és a parasztság helyzet ót ós-a francia nép har-
cát a "békéért és a nemzeti függetlenségért./ 

Matyerlali i isszledovanyi ja po arheologii szcvorno.vo _ Priosornomor-
ja v antyicsnuju "öpohu No. 33. /Adatok es"'tanulmányok a "Fekete-
tenger északi partvidékének ókori archeológiájára vonatkozóan./ 
Moszkva 1954, 214 1. - A kötet nyolc különböző tanulmányból 
áll, melyből öt a Boszparuszi királyság pénzverésével, kereske-
delmi életével, halászatával, illetve az i.e. 5. századtól az 
ilu. 4. századig terjedő k^rba tartozó boszparuszi királysági 
kardleletekkel foglalkozik. Két cikk taglalja a partvidék ke-
rámiai leleteit, illetve terrakottáit, egy pedig a Feketeten-
ger északi és déli partját az ókorban összekötő hajóút törté-
netét. A kötetet számos illusztráció egésziti ki. 

MatyeriaJLi po arheologii jugo-zapadnovo Krima. Moszkva-Leningrád 
1953, 434 1. tfo. 34. - A szerzők öt cikkben és hét beszámoló-
ban ismertetik a Krim délnyugati részén 1937 és 1948 között 
folytatott ásatások eredményét. A kötetet az ókori és a közép-
kori leletekről készitett fényképfelvételek egészítik ki. 

SINGH MOHINDER: Ugnyetyonnie kaszti Ingyii. Moszkva 1953, XXIII, 
I,250,2 1. /India elnyomott kasztjai. - 1947-ben Bombayben an-
gol nyelven megjelent munka rövidített fordítása, amely nagy 
tényanyag alapján ismerteti az egyes alsóbb rétegek helyzetét, 
vagyoni viszonyaikat, szokásaikat és szervezetüket. A.A. Pro-
nyin bevezető tanulmánya a könyv elemzésén túlmenően általános 
képet ad India mai helyzetéről./ 

MOLOK-A.I. - ORLOVA V.A. /szerk./t Hresstoiruatyija po novoj isztorii. 
II. 1870-1918. Moszkva 1953, 635,1 1. /Újkori történeti chresto-

. mathia. - Középiskolám tanárok számára készült forrásgyűjtemény. 
A könyv korabeli-okmányokat, emlékiratrészleteket és más for-
rásanyagot közöl. Az egyes fejezetek előtt rövid tájékoztatást 
ad a korszakról és az egyes szemelvényekről, közli a marxista 
klasszikusok vonatkozó utmutatásaina.k bibliográfiáját is./ 

NYEVSZKAJA Y.P.; Ylzantyij v klasszicseszkuju i ellinyisztylcsesz-
kuju^epohi. Moszkva 1953, 156,3 1. /Byzantion a klasszikus és 
hellénisztikus korszakban. - Gazdag forrásanyag alapján foglal-
ja össze a városra vonatkozó ismereteket, néhány táblázattal 
egésziti ki a könyv mondanivalóját./ 

NYEYS3KIJ V.; Vokrug szveta pod russzkim flagom. Moszkva-Leningrád 
1953 , 213,2 1. /Orosz lobogó alatt a világ körül. - Kruzenstern 
és Liszjanszkij 1803-1806. évi világkörüli utazásának népszerű, 
sok képpel illusztrált leirása az ifjúság számára, a könyvben 
előforduló tengerészeti szakkifejezések magyarázó szótárával, 
egy térképpel és egy korabeli háromárbocos hajó magyarázatos 
képével./ 

NYIKOLAEV N.N.:.Vnyesnyaja -DOlityika pravih-lejborisztov Angli! 
/1935-1940 g.g./ /Moszkva/ 1953, 251,2 1. '/Az angol jobboldali 



labour!sták külpolitikája. - A könyv nagy kiadott anyag alap-
ján ismerteti az Angol Munkáspárt állásfoglalását az olasz-
abesszin háború, a spanyol polgárháború, a müncheni egyezmény 
és a szovjet-finn háború kérdésében./ 

OBORINA G.A.: Polozsenyie i borba rnbocsevo klassza Italii poszle 
vfcoroj mirovoj vojni. Moszkva 1953, 190,2 1. /Az olasz munkás-
osztály helyzete és harca a második világháború után. - A könyv 
nagy kiadott anyag felhasználásával ismerteti Olaszország tör-
ténetét 1945 után, az olasz gazdasági élet lezüllését az ame-
rikai behatolás következtében^ a munkásosztály elnyomorodását 
és az olasz kommunista párt vezette munkásosztály harcának 
egyes szakaszait./ 

/ 

Ocserki isztorii SzSzSzR, Period feodalizma IX-XV. v.v. v dvuh 
csasztyah. Moszkva 1953, 984; 811 1. /A Szovjetunió történeté-
nek vázlata. A feudalizmus korszaka IX-XV. sz. két részben. -
A két kötet a Szovjet Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézete által szerkesztett 10-kötetes nagy összefoglaló munka 
első része. Az első kötet a IX. századtól a XIII, századig tár-
gyalja a Szovjetunió népeinek történetét, a második kötet a 
XIV-XV. századi korszakot. Mindkét gazdagon illusztrált köt e--
tet név- és helynévmutató és számos színes térkép egésziti ki, 
A mü a szovjet történettudomány nagy reprezentatív alkotása, 
az egyes fejezeteket a kérdések legkiválóbb szakértői készítet-
ték el./ 

Ocserki po-isztorii russzkovo vosztokovegyenyija. Mofzkva 1953, 
231,1 1. /Vázlatok az "orosz keletkutatás történetiből. - À 
Szovjet Tudományos Akadémia Keletkutató Intézettnek kiadványa, 
az egyes tanulmányok a mongol, a porzsa, az indiai, n koreai, 
á közeikeleti és általában a keleti irányú kutatások e gyes 
részletkérdéseit tárgyalják meg./ 

Oszvobozsgyenyie Bolga.ril ot tureckoyo iga. Moszkva. 1953, 321,1 
1, /Bulgária felszabadulása a. török iga alól. - A Szovjet Tu-
dományos Akadémia Sz lavis ztiko,i Intézete által kiadott, na.gy 
forrásanyagot felölelő tanulmánygyűjtemény. Az események kül-
politikai és hadtörténeti tanulmányozásán kivül az agrárviszo-
nyok fejlődését, az alkotmány kia.lnkitásána.k kérdéseit és Ivan 
Vazov működését vizsgálja.,/ 

Paleolit i neolit SzSzSzR. Moszkva-Leningrád 1953, 475 1, /Paleolit 
és neolit a Szovjetunió területén,/ - A kötet husz tanulmánya 
kevés ahhoz, hogy teljes képet nyújtson a paleolit és neolit-
leletekről. A szerzők célja csupán az, hogy általános tájékoz-
tatást adjanak az 1941 óta, végzett munkálatokról, A tanulmáryok 
a keleteurópai sikság, az Oka-folyó vidéke, a Kola-félsziget, 
a Fehér- és a Barents-tenger, a Don-vidék, Észak és Nyugat-
Szibéria /Léna, Jeniszej, Tom-folyók/, a Bajkál-tó vidéke és a 
Boring-szoros ázsiai partvidéke paleolit-és neolit-korabeli le-
leteivel foglalkoznak. /Illusztrációkkal./ 



Paleolit Ukraini. Isztoriko-arheolog'ioseszki j oc_s erk. Moszkva- • 
Téningrad" "1953, 4~&3 1. /TT "pal eoi i t -3c ors z ak • Ukr a j na területén. 
Történeti-régészeti leirás./ - A kötet P.I.Boriszkovszkij mun-
kája. A^szerző célja, az, hogy az eddigi ásatások leletei alap-
ján elsőizben tegyen kísérletet az ukrajnai paleolit főbb 
szakaszainak meghatározására. A leletek kronológiája még vi-
tás. /Bibliográfiával és illusztrációkkal./ 

Pjaty let narodnoj Polsi 1944-1949. Moszkva 1951, 365,1 1. /A 
* népi Lengyelország öt éve. - 1949-ben Varsóban megjelent len-
gyel munka forditása. Tanulmánygyüjtemény, az egyes cikkek-
a népi Lengyelország fejlődésének kérdéseit világitják meg. 
A könyvet rövid kronológia egészíti ki, és az orosz fordítás 
mellékletként Hilary Mine 1950-ben mondott beszédét is közli 
a hatéves terv teljesítésének állásáról./ 

POPOV A.J.: Szovrpmennoje maltuziansztvo --cselovekonyenaviszt-
nyicseszkaja igyeologijá imperialisztov. /Moszkva/ 1953, 
1891,2 1. /A modern-malthusianizrnus - az imperialisták ember-
gyűlölő ideológiája. - A könyv röviden és népszerűen foglal-
ja össze a marxizmus tanítását a népesedés szaporodásának sze-
repéről o. társadalom fejlődésében, ismerteti a malthusiánus 
elveket és azok mai képviselőinek felfogását és rámutat azok-
ra az erőkre-, amelyek ma elszánt harcot folytatnak oz ellen 
a hamis ideológia ellen./ 

POTAPOV A.B.: Ocserki po isztorii Altajcev. Moszkva-Leningrád 
1953, 444 1. Vázlatok az altájlak történetéből. - Nagy anyag 
alapján ismerteti az altájiak történetét, különösen az orosz 
birodalomhoz való csatolásuk utáni korszakban ismerteti rész-
letesen gazdasági szervezetüket, társadalmukat. •a cárizmus 
gyarmati politikáját és a politikai eseményeket./ 

PUH 1 SSV B.I. - SOR R.0-. /szerk./î Lityeratura- szrednyih vekov. 
Moszkva 1953, 704 1. /A-középkori irodalom. - Válogatott sze-
melvények a fontosabb középkori irodalmi alkotásokból népek 
szerinti csoportosításban, orosz műfordításban. A kötet az 
egyes alkotásokhoz és szerzőkhöz bőséges magyarázatokat fűz, 
a könyv végén pedi^ közli a fontosabb alkotasok rosz fordítá-
sainak bibliográfiáját./ 

RUBINSTEIN J.I.: Polityika germanszkovo imperializma v zapadnih 
polszkih zemljah v koncé XIX - nacsale XX veka. Moszkva 1953, 
253,2 1. /A német imperializmus politikája a nyugati lengyel 
területeken a XIX-XX. század fordulóján. - A könyv nagy ki-
adott anyag és irodalom felhasználásával ismerteti a lengyel te-
rületek helyzetét, a német telepítési politikát, a lengyel ne-
mesi és burzsoá partok népellenes szerepét és a néptömegek har-
cát a nemzeti elnyomás ellen, A könyvet a felhasznált források 
és feldolgozások jegyzéke és magyarázatós névmutató gazdagítja/ 

RUBINSTEIN N.L. ; Vnyesnyaja polityika Szovjetszkovo goszudarsztva 
v 1921-1925 godah, /Moszkva/ 1953, 566,1 1. /A Szovjet Állam 
külpolitikája 1921-1925. - A könyv nagy anyag alapján részle-
tesen ismerteti a Szovjetunió nemzetközi szerepét és állásfog-
lalását a nemzetközi kapcsolatok egyes kérdéseiben. 
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RUGYENKO Sz.I.: Kultura naszelenyija Gornovo Altaja-v szkifszkoe 
vremja. Moszkva-Leningrad 1953, 401,2 li, 120 tbi /A Felső-
Altáj lakosságának kulturája a szkíta korszakban. - A paziri-
ki leletek részletes tudományos elemzése tárgyi szakcsoportosi-
tásban. A-melléklet felsorolja a leleteket és a kérdés eddigi 
irodalmát. A táblákon kivül számos szöveg közti kép egésziti 
ki a könyv mondanivalóját./ 

Russzko-belorusszkij szlovar. Moszkva 1953, 787 1. /0roszi»bô2o-
russz szótár. - A Szovjet Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 
Intézete által összeállított nagy kéziszótár./ 

Russgkoje narodno-poetyioseszkoje tTorosesztvo. Moszkva 1953, 223,1 
1. /Az orosz népköltészet. - Tanulmánygyűjtemény, az egyes ta-
nulmányok adalékokat hoznak az orosz nép társadalmi és poli-
tikai nézeteihez. A kötet a Razin- és a Pugacsov-féle felkelés 
népköltési visszhangjától a szovjet népköltészet alkotásaiig 
terjed. 

STILKO A*: Podjom kulturo-tyehnyieseszkovo urovnya trugyascsihsz-
ja SzSzSzR. Moszkva 1953. 94,2 1. /A szovjet'dolgozók kultu-
rális-technikai színvonalának fellendülése. - A könyv sok adat-
tal alátámasztva mutatja be a Nagyafíonvédő Háború elótt és 
után a szovjet dolgozók művelődésének hatalmasarányú növeke-
dését./ 

SZIDOROVA N.A;: Ocserki po isztorii rannyej gorodszkoj kulturi 
vo Francii. /K voproszu o reakcionnoj roll-katolicseszkoj 
cerkvi v razvityii szrcdnyevekovoj kulturi./ Moszkva 1953,1 
501,1 1; /A korai franciaországi városi kultura történetének 
vázlata. A katolikus egyház reakciós szerepe a középkori kul-
túra fejlődésében. - A könyv elég alaposan megrajzolja a tör-
téneti hátteret, a francia központosítás fejlődését, azután 
főképp Abélard szerepével foglalkozik. A könyvet alapos biblio-
gráfia, a középkori forráskiadványok jegyzéke és névmutató 
egésziti ki./ 

SZILAJÇV J.D.: Albany!ja.• Moszkva 1953, 174,2 1. /Albánia. - A 
könyv részletesen ismerteti Albánia, földrajzi viszonyait és 
gazdasági életét, a bevezetésben rövid áttekintést ad az or-
szág történeti fejlődéséről is./ 

SZIMAKIN M.i Pjataja pjatyiletka - Krupnij sag na, putyi k kom-
munái zmu. /Moszkva/ 1953, 103,1 1. /Az ötödik*ötéves terv -
ha.ta.lmas lépés a kommunizmus felé vezető utón. - A könyv rö-
viden összefoglalja, az ötödik ötéves terv feladatait a ga.zda-

• sági élet egyes területein és utal nemzetközi jelentőségére. 
SZLADKOVSZKIJ M.I.: Ocserki razvityija vnyesnyoekonomicseszkih 

otnosenyij Kitaja. Moszkva 1953, 302,1 li /Vázlatok Kina-kül-
kereskedelmi kapcsolatainak fejlődéséből. - A könvv a 19.sz. 
első felétől gazdag anyag alapján tészletesen tárgyalja Kina 
külkereskedelmének fejlődését napjainkig. A könyvet több táb-
lázat, részletes bibliográfia és egy térkép egésziti ki./ 



SZ TARODUBROVSZKAJA V^N,; Szts-oityelsztvo ekonomicseszkovo funda-
ments, szocializma v Narodnoj reszpublike Bolgarii. Moszkva 
1953, 222,2 1, /A szocializmus gazdasági alapjának épitése a 
Bolgár Népköztársaságban. - A könyv áttekinti a bolgár munkás-
osztály harcát a proletárdiktatúra létrehozásáért és az átme-
neti szakasz sajátosságait, majd részletësen ismerteti az ipar 
és a mezőgazdaság szocialista átépítésének egyes kérdéseit és 
a dolgozók életszínvonalának emelkedését,/ 

SZUV0ROV A.V.: Dokument!. IV. 1799-1800. Moszkva 1953, XXXI, 674,1 
1. /Szuvorov. Okmányok.-A Mescserjakov O.P. szerkesztésében 
megjelent kötet az eseményeket összefoglaló rövid bevezetés 
után az itáliai és svájci hadjáratra vonatkozó okmányokat közli, 
a nem orosz nyelvű eredetit orosz forditásban, rövid regesztá-
val. A kötet végén megtalálhatók Szuvorov legfontosabb életraj-
zi adatai, az előforduló szakkifejezések szótára, tárgy-, név-
és helynévmutató, a Szuvorovról szóló orosz irodalom bibliográ-
fiája és mellékletként számos korabeli térkép és csatavázlat./ 

TRETYAKOV P.N.: Vosztocsnoszlavjanszkie plemena. Moszkva 1953, 
311,1 1. /A keleti szláv törzsek. - A Szovjet Tudományos Aka-
démia tudományos népszerűsítő sorozatában 1949j-ben megjelent 
könyv második, bővitett és átdolgozott kiadása. A hatalmas ré-
gészeti anyagot Sztálin»-nyelvtudományi cikkeinek és az azóta 
lezajlott vitáknak az alapján dolgozta át a szeírző és igy ad 
képet a szlávok eredetéről és a keleti szlávok fejlődéséről az 
orosz állam kialakulásának kezdetéig./ 

Trud i t ad z s iks zk oj arheologicseszko j ekszpegyicii. Mo s z leva-Lenin-
grád 1953, 314. 1. /A tádzsik régészeti expedíció•munkái./ II. 
köt. A 14 tanulmány szerzői beszámolnak az 1948-1951 közötti 
években tádzsik területen folytatott ásatások eredményeiről. 

TURC INS Z J.B.: Obosztrenyie nyeravnomernosztyi razvityija kapita-
lizma v itoge vtoroj mirovoj vojni, /Moszkva/ 1953, 354,1 1. 
/A kapitalizmus egyenlőtlen-fejlődésének kiéleződése á második 
világháború eredményeképpen. - A könyv széleskörű statisztikai 
anyag felhasználásával ismerteti a klasszikusok tanítását az 
egyenlőtlen fejlődésről, ennek kiéleződését a második világhá-
ború után, az amerikai imperializmus oxpa,nziós törekvéseit, és 
ezzel szembeállítja a Szovjetunió és a népi demokráciák gazdag-
sági életének egyenletes és biztosan felfelé ivelő fejlődését, 
A melléklet néhány összehasonlító statisztikát közöl az egyes • 
országok gazdasági fejlődéséről./ 

TYACrAJ G.D.: Krssztyo,nszko je vosszta.nyie v Koree 1893-1895 g.g. 
Moszkva 1953, 204,3 1. /Az 1893-1895-ös koreai parasztfelkelés. 
- A Szovjet. Tudományos Akadémia Orientalisztikai Intezetének ki-
adásában megjelent könyv széleskörű anyag alapján tárgyalja a tő-
kés államok koreai behatolási kísérleteit a mult század 80-90-es 
éveiben, a parasztfelkelés lefolyását és a koreai nép japánelle-
nes nemzeti ^elszabadító harcát. A-könyvet egy térkép, névmutató 
és gazdag bibliográfia egészíti ki./ 
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TYIHOMIROV M.N,: Poszobie dija izucsenyija Russzkoj Pravdi. 
/Moszkva/ 1953, 188,3 1. /Segédkönyv a Russzkaja Pravda ta-
nulmányozásához, - A könyv ismerteti a legrégibb orosz tör-
vénykönyvre vonatkozó történeti irodalom történetét, közli 
a kérdés bibliográfiáját, azután facsimilében és rendes szö-
vegben közli a törvénykönyv szövegét igen bő magyarázatokkal, 
majd adalékokat à Russzkaja Pravda elkészítendő szótárához és 
tárgymutatót a segédkönyvhöz./ 

TYIHONOV I.I.: Bitva pod Kurszkom. /Ijul-avguszt 1943 goda./ 
Moszkva 1953, 31,1 1. /A kurszki csata 1943 julius-augusztus. 
- A nagyközönségnek szánt népszerű összefoglaló munka./ 

Ucsonie zapiszki Insztyituta vosztokovegyenyijá. VIII, Iranszkij 
szbornyik. Moszkva 1953, 204,1 1. /Az Orientalisztikai Intézet 
tudományos^közleményei. VIII. Iráni gyűjtemény. - A kötet az 
iráni történelemre vonatkozó tanulmányokat közöl a 18. század-
elejei parasztfelkelésektől az Iránból kiinduló szovjetellenes 
támadás hitleri tervének csődjéig./ 

Uglublenyie krizisza kolonyialno.i sziszt.yeml imnerializma poszle 
vtoroj mirovoj vojni. /lvloszxva/ 1953, 605,1 I. /Az-_iciß£xiÄliz-
mus gyarmati rendszere válságának elmélyülése a második világ-, 
háború után. - Maszlennyikov V.A. szerkesztette tanulmány-
gyűjtemény. Az egyes tanulmányok az ázsiai, a latinamerikai 
-és az afrikai népek fokozódó imperia.listaeílcnes harcának me-
netéről és eredményeiről számolna.k be./ 

VARGA JENŐ: Osznovnie voproszi ekonomiki i polityiki imperializma 
/poszle vtoroj mirovoj vojni,/ /Moszkva/ 1953, 575 1. /Az im-
perializmus ga.zdasági életének és politikájának ala.pveto kér-
dései a második világháború után. - A könyv ismerteti a kapi-
talizmus általános válságának elmélyülését a. második világ-
háború után, a vezető imperialista államok fejlődését, ellen-
téteiket y az imperializmus gyarmati rendszerének kudarcait 
KinábAn és Indiában, és az imperializmust támoga.tó áramlatokat, 
elsősorban a jobboldali szociáldemokratákat, az egyházat. Rá-
mutat a fa,sizálódás tüneteire és a kommunista, pártok egyre 
erősödő imperia.listaellenes harcára./ 

Vnyesnyaja polityika Szovjetszkovo Szojuza. 1949 god. /Moszkva/ 
19 53, 686 1. 

Vnyesnyaja. polityika Szovjetszkovo Szojuza. 1950 god. /Moszkva/ 
1953, So9 1. /A Szovjetunió külpolitikája. 1949 és 1950. év. -
A két 'kötet időrendben közli a szovjet diplomácia, tevékenysé-
gére vonatkozó okmányokat és ujságközleményeket, tárgy- és név-
mutatóval./ 

VOLKOV F.D.: Krah anglijszkoj polityiki intyervencii i gyiploma>-
tyieseszkoj izoljacii Szovjetszkovo goszudarsztva /1917-1924./ 
/Moszkva/ 1954, 400 1. /Az intervencióra és a szovjet állam 
diplomáciai elszigetelésére irányuló angol politika csődje. -
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A könyv nagy levéltári anyag és irodalom alapján ismerteti 
az angol-amerikai intervenciós terveket és azok kudarcát, 
majd a Szovjetunió előbb de .facto, később de jure történt ' 
elismerésének történetét./ 

Voproszi obs'c.s.evo krizlsza kapitalizma. Moszkva 1953, 237,1 1. 
/A kapitalizmus általános válságának kérdései. - A Szovjet-
unió Tudományos Akadémiája Közgazdaságtudományi Intézetének 
tanulmánygyüjteménye. Az egyes cikkek a modern kapitalizmus 
gazdasági alaptörvényének, az egységes világpiac megoszlásá-
nak, a tőkés országok gazdasági életében folyó militarizálás-
nak, a tőkekivitelnek és a tokés^ országokban élő dolgozók el-
nyomorodásának a problémáit vizsgálják./ 

V0R0.BJ0V P.D. - IÍRAVCOV V.M.: Pobedi szovjetszkih vooruzsonnih 
. szil v Velikoj otyécsesztvennoj vojnye 1941-1945. Moszkva 
'1953, 431,1 1. /A-szovjet fegyveres erők győzelmei a Nagy 
Honvédő Háborúban". - A kön.yv'45 külön térképmelléklettel és 
számos szövegközti térképvázlattal felszerelve részletes had-
történeti áttekintést ad./ 

Vossztanyie gyekabrisztov. Matyeriali. X. /Moszkva/ 1953, 333,1 1. 
/A dekabrísták felkel esev Adatok. - A Nyecskina M.V. szerkesz-
tésében megjelent kötet Jùsnyevszkij, Volkönszkij, Davidov és 
Barjatyinszkij perének ügyiratait közli teljes terjedelmükben, 
az ügyiratokat magyarázó rövid bevezetéssel, tárgy- és név-
mutatóval./ 

Vosszojegyin^enyie Ukrajini. „sz Ross zie.j. I-I II. köt. Moszkva 
•1954, XXXI, 1,- 583,2; 556", 2 "TT/ Ukrajna újraegyesítése Orosz-
országgal. - Az egyesülés 300. évfordulójára a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája, által szerkesztett reprezentatív kiad-
vány, Az I. kötet rövid bevezetője ismerteti az egyesülés tör-
téneti jelentőségét, utána orosznyelvü regesztával közöl-okmá-
nyokat, az idegennyelvüekhez orosz forditást is mellékel. Az 
egyes köteteket részletes jegyzetek, a ritkább szavak szótára 
és mutatók egészítik ki./ 

Zakonodatyelnie akti Kjtajszkoj Nn.rodnoj Heszpubliki. Moszkva 
1952," 423 1. 7n Kinaí Népköztársaság törvényéit - A kötet a 
Kinai Népköztársaság'fejlődését felvázoló előszó után közli 
az állam szervezetére, a gazdasági fejlődésre, a családra, a 
munkára, a népmüvelésre, r, büntetőjogra és az igazságszolgál-
tatásra. vonatkozó törvények szövegét./ 

ZAOZERSZKAJA J.I.s Razvityie•1johkoj promislennosztyi v Moszkve 
v pervoj csetvertyi XVIII. v. Moszkva 1953, 513,3 1. /A köny-
nyüipar^fejlődése Moszkvában a XVIII. sz. első negyedében. -
A szerző széleskörű levéltári kutatás alapján ismerteti Moszkva 
gazdasági helyzetét a XVII. században, a moszkvai kézműves ipa. r, 
az állami s a magántulajdonban lévő manufaktúrák fejlődését 
és megvizsgálja a kényszeritett és bérmunka viszonyát. Mellék-
letben közli a manufaktúrák jegyzékét és termelésükre vonatko-
zó adatokat./ 
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ZEVIN V.J.; Polityicseszkie vzgljadi i polityicseszkaja programma 
Csernisevszkovo N.G. /Moszkva/ 1953, 318,2 1. /Csernisevszkij 
N.G. politikai nézetei és politikai programmja. - A könyv 
Csernisevszkij müveinek elmélyült elemzése alapján ismerteti 
Csernisevszkij politikai felfogásának kialakulását, felfogá-
sát az abszolutizmusról, az osztályharcról és a forradalom-
ról, utópikus szocializmusát, elképzelését az államforma kér-
déséről és a nemzeti kérdés megoldásáról, a parasztkérdés 
forradalmi megoldásáról, majd ismerteti tevékenységét száműze-
tése idején./ 

ZUJEV F.: Mazsdunarodnij imperializm - organyizator napagyenyija 
panszkoj Polsi na Szovjetszkuju Rossziju. /Moszkva/ 1954-, 
231,1 1. /A nemzetközi imperializmus - a páni Lengyelország 
Szovjetoroszország elleni támadásának szervezője. - Az 1919-
20-as évek eseményeit ismerteti igen részletesen kiadott a-
nyag alapján./ 

ZSEBELJOV Sz.A.:•Szevernoje Pricsernomorje. M0Szkva-Leningrad 1953, 387,1 1. /A Fekete•tenger északi partvidéke. - Az 1941-
ben elhunyt szovjet ókortörténész tanulmányainak gyűjteménye 
a felhasznált irodalom jegyzékével, név-, helynév- és' népnév-
mutatóval./ 

ZSEMAJTYISZ F.R.: Sztalingradszkaja bitva. Moszkva 1953, "39,1 1. 
/A sztálingrádi csata. - A nagyközönségnek szánt népszerű 
Összefoglaló munka./ . 
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S Z O V J E T F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 

KOMKUNYISZT 
1954. 1. szám. 

A A leninizmus zászlaja alatt, a kommunista Párt vezetésé-
vel előre a kommunizmus diadala felé! 

KRUSZKOV V.; V.l. Lenin a forradalmi tudomány korifeusa. 
OBICSKIN G. - SZTUCSEBNYIKOYA M.: A SZKP tapasztalatának rend-

kivül'gazdag tárháza. /Megjelent 7. kiadásban a Marx-Engels-
Lenin-Sztálin Intézet kiadásában "A SZKP a kongresszusok, 
konferenciák és KB plénumok határozatainak fényénél" c. gyüj 
temény./ 

TYIH0M0R0V M. - LIHOLAT A.: Ukrajna êfi Oroszország újraegyesí-
tésének 300. évfordulója. 

GLOTOV I.: Az anyagi érdekeltség elve - a mezőgazdaság nagymér-
vű fellendítésének mozgató ereje. 

PAVLOV J.: Feltétel nélkül kötelezettséget kell vállalni a tö-
megpusztító fegyverek alkalmazásától való tartózkodás kérdé-
sében. 

V.l. LENIN müveinek kiádásai a Szovjetunióban és külföldön. 
Jobban elégitsük ki aznépnevelők igényeit. 

Kritika és könyvismertetés^ 

JEFIMOV G.; Mao Ce-tung válogatott müveinek IV. kötetéről. 
A pénzforgalom és hitel a Szovjetunióban. Készitctték munkakö-

zös s M . 1952. /3ati 
rev és Szlavnij I. - A könyvnek még sok fogyatékossága van./ 

2. szám. 
Szakadatlanul emeljük a tömegek aktivitását. 

NYIKOLAJEV V.: A S2KP politikájának tudományos alapjairól. 
TYITARENKO Sz.: A szovjet társadalom erkölcsi-politikai egysége 
SILNYIKOV N.: A gazdasági munka megjavítása a vasúti közlekeáés 

nél. 
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AHAZOV T.; A kolhozelnökök kiválasztásáról-és neveléséről. 
BLOHINA M.: A pártszervezet a vállalatok "belső tartalékainak ki-

használásáért vivott harcban. 
BEGLOY Sz.; "Az európai közösség" -fenyegető veszély a béke és 

a népek biztonsága szempontjából. 
ANTONOV V.: Olaszország a monopóliumok igájában. 
ANDREJEY I.: A skandináv országok és az Atlanti-blokk. 
Kritika és könyvszemle:-Ukrajna újraegyesülése Oroszországgal. • 

Uokumcntümg^^cnr?«^'" lW^/T^kot- Trï* 
köt. Az ukrán nép felszabadító háborújának kezdeti szakasza, 
1648-1651 januárig. III.köt. Az ukrán nép felszabadító hábo-
rúja a nemesi Lengyelország ellen az Oroszországgal való újra-
egyesülésért. 1651-1654./ 

NYEKRASZGV N.A.: Müveinek és leveleinek teljes gyűjteményei 
I-XII. M. 1948-1953./ I-III.köt. Összes költeményei, IV.köt. 
Drámai müvéig V-rVIII. prózája, IX. Cikkek és bírálatok, X-XI. 
Levelek, XII. Önéletrajzi anyag, stb./ 

DOBROV A.: Az USA-távolkeleti politikája az orosz-japán háború 
időszakában. M, 1952. /Ism.- J. Bogus - A könyv, laza felépíté-
sű, de-helyesen elemzi az USA politikájának imperialista lé-
nyegét./ 

3. szám. 
A Párt, a kormány és a nép rendithetetlcn egysége. 

_FEDOSZEJEV P.: A saovjet demokrácia és szerepe a kommunizmus 
építésében. 

IOJRDOV I. :.A kinai nép nAgy állama. 
KUCSUMOV P*: Gazdaságosan használjuk'fel a gép- és tre^torállo-

mások.nagy technikai berendeacoót^ 
BORKOV G.: A teljesítés ellenőrzése és a pártvezetés tökélete-

sítésének feladatai. > 
KOSZULNYIKOV A. és SZNASZTYIN V.: Az előadói propaganda - az 

ideológiai munka fontos formája. 
SZIDOROV N.: A bonn-párizsi megállapodás összeegyeztethetetlen 

a német.nép érdekeivel és Európa biztonságával. 
VISNYEV Sz.; A'gazdasági nehézségek kiéleződése a kapitalista 

országokban. 
TYIMOFEJEVSZKIJ A. és TOOLOV K.: A-párt sorainak egysége - a 

Kommunista Párt erejének alapja. 
Kritika és könyvismertetés: 
VARHA J.: Az imperializmus gazdaságának és politikájának fő kér-

dései /a második világháború után/. M. 1953. /Ism. Kronrod J. 
és Cseprakov V., - Nem minden kérdést elemez egyforma részle-
tességgel, de igen hasznos, alapos, jó stilusu könyv./ 



4. szám. 

I.V. Sztálin - Lenin nagy ügyének folytatója. 
A legfontosabb országos feladat /Az SZKP KB plénumának hatá-
rozata "A gabonatermelés növeléséről és az ugarföldek meg-
műveléséről" ./ 

GLEZEMAN G.? A társadalmi és egyéni érdekek összehangolása - a 
kommunizmus épitésének szükséges feltétele. 

NYIKONOV A. és INOZEMCEV N. : A nemzetközi viszany.ok- tfisaüIt s égé-
nek további enyhítéséért. 

SAROV A.: A városi lakásépítkezés kérdései. 
LEBEGYSV I.: Kössük szorosabban össze a politikai tömegmunkát a 

kolhozok életével. 
KOTKOVSZKIJ J.: A nemzetközi kereskedelem egészséges irányba fej-

lődése megerősíti a béke ügyét. 
OSZTROVITJANOV K.: A politikai gazdaságtan tárgyáról. 
Kritika és könyvismertetés' 
WILLIAM-FOSTER: Amerika rövid politikai .története. M. 1953. 

/Ism. V.Jermolajev és G.Szevosztjanov - Bő forrás és komoly 
marxista, munka Amerika népeiről./ 

PAVJOLKIN P.: A vallási babonák és milyen károkat okoznak ezek. 
M. 1953. /Ism, A.Ujbo - Több fogyatékossága van. Az utóbbi 
időben elgyengült a vallási babonák elleni- propaganda./ 

5. szám, 
A tudomány és az élet. 
Az államapparátus munkájának lenini alapelvei és e munka tö-
kéletesítésének feladatai. 

LOKSIN E.;-Hogyan takarékoskodjunk az anyagi tartalékokkal az 
iparban. . . • • ' 

KIM M. és GOLIKOV G.: A-szovjet társadalom története kidolgozá-
sának néhány, kérdése. • . . 

TROFIMOV P.í.A szemantikus filozófia reakciós lényege. 
MHITARJAN Sz.r'A'béke helyreállítása Indokinában és az indokinai 

népek nemzeti jogainak biztosítása. 
GONIONSZKIJ Sz.: Latlnamerikában-egyre nő az ellenállás az USA 

diktátumpolltikájávai szemben. 
Mélyrehatóan tanulmányozzuk és rendszeresen világitsuk-meg a 
pártnak a gazdaság vezetésében szerzett tapasztalatait. 

Kritika és.bibliográfia: 
MABZLOVA N.Sz.:'A munkatermelékenység a Szovjetunió iparában. 

M. 1953. /Ism. Jampolszkij M. - A könyv jobbára., le ir ó jelle-
gű és nem Szentel elég figyelmet a népga,zdafeág fontos elvi 
kérdéseinek./ 
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A lengyel nép harca a szabadságért és a szocializmusért. Doku-
mentumkötet, Varsó, 1953. /Ism. V.Pavlovics - Hasznos lengyel 
könyy a lengyel nép e nemes.utjának tudatosításában./ 

TONDI A.: A Jezsuiták, Firenze. 1953. /olaszul/. /Ism. Sz.Jefi-
rov --A pápai Gregoriánus egyetem v. professzorának leleplezd 
irása. Az Olasz Kommunista Párt kiadásában megjelent könyv 
a békeharcossá vált szerzd élményanyagát tükrözi./ 

/ * 

6. szám. 
Az emberiségnek a szocializmus felé tartó mozgalma legydzhe-

- tetlen. 
V.l. LENIN kiadatlan müvei /A MELSz Intézet anyagából/: 

Mivel indulnak a kadétpk a választásokba? /1912/ 
A munkások e.eysége és a választások. /1912/ 
A munkásosztály és parlamenti" képviselői /3. és 5. -cikk./ 
/191-2/. 
A pártosság a demokratikus egyetemisták közötti /1912/. 
Eugen Pottier francia munkásköltő halálának 25, évfordulójá-
ra. /1913/, 
A munkásénekkarok fejlődése Németországban /1913/. 
Az amerikai választások után /1912/. 
Fejetlen hév /1912/. 
Amerikában./1912/. 

SZTYEPANJAN.C.: V.l. Lenin a kommunizmus építéséről. 
MATYUSKIN N. : A népek barátsága lenini es-zridjének nagy ereje. 
NYESZMEJANOV A.: A természet- és műszaki tudományok eredményei 

és feladatai. 
MACKÊVICS V.: A mezőgazdasági propaganda halaszthatatlan kérdé-

sei. 
PONOMARJOV B ü A k a p i t a l i s t a országok munkásosztályának he lyze te 

és harca. 
NOVIKOV Sz.: A sajtó a mezőgazdaság fellendítéséért, vivott harc-

ban. , 
Kritika és könyvismertetés: . 
GORKIJ M.: Az irodalomról. Irodalomkritikai cikkek, Û. 1953. 

/Ism. Mjasznyikov A./ 

7. szám. 

Uj s i ke rek f e l é a kommunizmus ép í tésében. 
Fokozzuk a ^omszomol aktivitását a párt politikájának meg-
valósításáért folyó harcban. 

RUMJANCEV A.: Az orosz és ukrán nép gazdasági együttműködése., 
BELJAKOV A.: A béke, demokrácia és a szocializmus nagy tábora. 
KOLONYICKIJ P.: A kritika és-önkritika - a szovjet társadalom 

fejlődésének mozgatóereje. 
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FROLOV J.: A gazdasági vezetés fontos feladatai az iparban., 
JfîFREMOy M.; A párt falusi körzeti bizottságának munkájáról, 
MOHOV N.îés LUTCSENKO A,;-A társadalomtudományok oktatásának 

kérdései a főiskolákon. 
KOZLOV G.: Az árutermelés és az értéktörvény a kapitalizmusban. 
Kritika és könyvismertetés; 

A-koreai nép felszabadító harcának története, M. 1953. /Ism. 
G.Kim/. 

DANYILEVICS M.V.: A latinamerikai országok munkásosztályának 
helyzete és harca, M, 1953. /Ism, V.Jermolajev, Sz.Szemjonov, 
A,Szibolobov - A könyv számos súlyos hibában szenved: Nem ad 
kellő konkrét anyagot, az idézeteket és általánosításokat 
dogmatikusan alkalmazza, absztrakt-logikai sematizmus jellem-
,zi./ . • 

8. szám. 
Tc-ljesitsiik sikeresen a parlagon heverő és szüzföldek meg-
művelésének tervét. 

' PODGORNIJ N.: Szovjet-ukrajna a Szovjetunió népeinek testvéri 
családjában.- . • 

KON I.: Az.egyéniség fejlődése a szocializmusban. 
MALTUGIN V, - PISZAREVSZKIJ V.: A beruházások fő kérdései. 
YIKTOROy J.t A békéért és a biztonságért Európában és Ázsiában. 
ZORIN V.: A küszöbönálló választások és a belpolitikai helyzet 

az USA-ban. 
Kritika és könyvismertetés: \ 
MOMDZSJAN H.N.: A szocialista társadalom és a népi tömegek alko-

tó aktivitása. Jereván. 1954./ism. Mr Davidov - Több fogya-
tékosság mellett nagy érdeklődésre számot tartó munka./ 

KOLGANOV M. ; J evale a szerkesztőséghez "A tulajdon a szocialista 
társadalomban"!! könyvét ért birálattal kapcsolatban és a szer-
kesztőség válasza. 

9. szám. 
Emeljük magasabbra a szakszervezetek szerepét a.z államépités-
ben és a ga.zdasági és kulturális építésben, 
•A szovjet irodaiam további fellendítéséért, 

ROZENTALM,: A dialektikus materializmus a fejlődés általános és 
sajátos. törvényeiről, 

AVDONYIN il. : A nem-feketeföldi ̂ övezetben levő földművelési kul-
tura emplésének fontos kérdései, 

KUfSMïKQV I;î A burzsoá állam a monopoliumok meggazdagodásának 
eszköze. 
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PLATKOVSZKIJ V. : A Kommunista Párt ideológiai alapjairól. 
PETROV M.í Az USA expanziója a-Földközi-tengeren a béké€ és a 

népek biztonságát fenyegeti. 
Kritika és.könyvismertetés: 
ASZKEROV A.A.: A szovjet épités alapvonalai. M. 1953,/Ism. 

T.Anyiszimova, D.Bahsijev, Sz.Sztugyenyikin - A Moszkvai 
Egyetem jogi fakultásának segédkönyve. A könyvben sok a ko-
moly fogyatékosság, sematikus, elszakad az élettol, essufolva 

• van idézetekkel, kevés figyelmet szentel a KP-nak a szovjet 
épitéssel kapcsolatos határozatainak. Mindenesetre a szerző 
kezdeményezése támogatást érdemel e rendkivül bonyolult kér-
désben./, 

BATTAGLIA R. : •Storia della Resist®»«^ italiana, /1943 szept. S. 
- 1945 á ^ . 25./ TNyxis-o. 1953. /Ism. N.ICo-rfti©stej j ̂  Az olasz ' 
ellenállási mozga,lom érdemes összefoglalása./ •—"* 

TARLE J.: A tört énelomhamisit ók a háborús gyújtogatok szolgálói. 
/A szerző áttekinti az USA-ban 1946-1953-ban megjelent törté-
nelomhamisitó müveket./ 

PRAVDA 
1954. január . 
1f Erenburg I.: A béke felé! 
2, Robeson P. : A békeharc perspektívái a.z USA-ban 1954-ben. 
3. Gul.-jajov P. : A békeharcosok harca a nemzetközi feszültség eny-

hüléséért . 
Perlo V.: Az amerika.i monopolkapitalizmus a maximális profi-
tért folyó hajszában. 

7, Alekszandrov I.: Az európai biztonság és Franciaország poli-
. tikája. , 

8, Antonov V.; Az olaszországi keresztény-demokrata párt válsága. 
9, Bolsakov L.: A nemzetközi kereskedelem kiterjesztéséért. 
10, Szaveljev I.: "Az európai szén- és acélközösség" helyzetç. 
11, Sillen S.: Az amerikai burzsoá irodalom erkölcsi züllése. 
12, Ukrajna-és Oroszország ujraegyesitésének 300. évfordulója 

tézisei. 
13, Választások a Szovjetunió legfelső Tanácsába. 
14, Alekszejev P,: Hazug frázisok és valódi szándékok. /Mi rejtőzik 

a németországi S,szaba,d" vála,sztásokról hangoztatott frázisok 
.mögött./ , 

15, Naumov P.: Ki kormányoz Bonnban? , ' 
16. Gravina A.: A latinamerikai kviltura bilincsekben. ' 
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17. Mihajlov V.; Ausztria a nyugatnémet revansisták hódité ter-
veiben. 

19. Pfrannenschwarz K_._: Az állam és a jog fasizálása Nyugat-Né-
, metországban.. 

20, ffyltarenko Sz;: V.l. Lenin a munkásosztály és a parasztság 
szövetségéről. 

22, V.l. Lenin,halálának 30. évfordulójá. „ , • 
24, Filippov I,: A munkanélküliség fokozódása az USA-ban. 
25* Ljubimov N : Mit mutatott a .Brit Birodalom országai pénzügy-

minisztereinek konferenciája? 
27. Zsukov J. - Kraminov D.: 'Lehet-és kell is utat találni a nem-

zetközi feszült s.ég enyhítésére. 
28f Varga J.: Gazdasági válság az USA-ban. 
29,:Az Avanti c. olasz lap az osztrák-német viszonyról. 
30. A négy nagyhatalom külügyminisztereinek berlini tanácskozása. 
február 
1. A Német Demokratikus Köztársaság memoranduma a német kérdés 
, békés megoldásáról. . 

2. V.M. Molotov a német kérdésről és az európai biztonság bizto-
sításának feladatairól /A borlini négyhatalmi konferencián/. 

3. Lai Zsu-jui: Kina munkásosztályának harca az ország iparosi-
, tászért. ' 

5, V.M. Molotov e, Néműtország egyesítéséhez vezető útról, 
Zsukov J., Kraminov D.:. Édeskés szavak és keserű valóság. 
/li bonni és párizsi megállapodások egy veszélyes oldaláról./ 

8, Zsukov J., Kraminov P.: Mit mutatott a német kérdés mogvitatá-
sa Öerlinben. 
Oresztov 0.: Ki gátolja az ázsiai és távolkeleti problémák 

. s z ab á ly o"z á s á t. . 
11. A Szovjetunió és a béke biztosítása Európában. /V.M. Molotov 

beszéde a berlini külügyminiszteri tanácskozásonl/ 
12. Müller Fr.• A nyugatnémet monopoliumok kezükbe ragadják 

, Ausztria gazdaságát. , 
13. V.M. Molotov az Ausztriával való békeszerződésről. 
16-. Mért akadályozzák a nyugati hatalmak az öt nagyhatalom tanács-

kozásának összehívását. 
' * * 17, Kraminov P.: Ki akadályozna-az osztrák kérdés szabályozását. 

18. Plisevszkil I.: Fejlesszük a gazdasági kapcsolatokat Ázsiával 
. 'ás a Távol-Kelettel. 

2°* Naumov P.: A Szovjetunió és Németország közötti kulturális 
együttműködés hivei és ellenségei,-
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21. Az la.j an A. ; A gyarmati népek mozgalma szabadságukért és füg*-
. getlenségükért legyőzhetetlen. 

23. Bor o va aki .1 V.: A nemzetközi feszültség enyhülésének ellensé-
gei nyugtalankodnak. /Az amerikai sajtó a berlini értekezlet-

. ről./ 
24. Kolomiec G.; Amiről nem beszélnek fennhangon. /Amerikai ka-

, íonai támaszpontok Spanyolországban./ 
26. Afonyin M.: Ázsia népei követelik a megérett nemzetközi pro-

. blémák szabályozását. 
28. Orehov F.; Mit mutattak az angol képviselőházi viták. 
máycius 
2» Borovszki.1 D.:, A X. pánamerikai konferenciáról. 
4» Tumanov V.; A militarizmus ujjáéledése.Nyugat-Németországban. 
5, A berlini tanáĉ lcDZá,-s--eredni4nyeiről /V.M^ ̂ 9lotav.^rJLlatkozatá./ 

Pavlov J. : Két irányvonal á német kérdj>fc'en. ' ~ 
Jefimov P.: Mit mutatott a jobboldali szocialisták brüsszeli 

. konferenciája. 
8. Oresztov 0» : A francia közváleminy-l^iJvet«!! a béke helyreál-
. litását indokinában. 

9. 7, asz lavs zkij D.: Amerikai fondorlatok az ENSZ-szel kapcsolat-
ban. 

10. Kraminov D. ? Az amerikai reakció rohamesnpata /Maccarty nyomo-
zóhatósága/. - . 

11. A Lengyel Egyesült Munkáspárt II. kongresszusa. 
12. Dugyinszkij I.t Az európai országok közötti kereskedelmi kap-

;-~o&alatok fejlesztéséért. 
15. Ra s s zagy in G.» K»anciaország nemzeti jogainak védelmében. 

/Daladier és Üeryiot beszédei a német íjiilitarizmus feltámasz-
, tása ellen./ 
Eoch H. : Állítsuk helyre a szoros gazdasági kapcsolatot Ke-

. let- és Nyugat-Németország között! 
18. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa választásainak eredményei. 
19. Szamiloyszkjj • I. : Az agresszív blokkok- álalcitásának politiká-

, ja Közel- és Közép-Keleten. 
20. A.Komszomol XII, kongresszusa. 
21. N.Sz. Hruscsov beszámolója a SZKP KB plonumán a gabonatermo-

. lés növeléséről és a szüzföldek megműveléséről. 
22. Naumov P;; A nyugat európai militaristák" uj szövetségeseket 

. keresnek. 
23. Rasszagyin G.; Franciaország visszautasítja az amerikai dik-

t albumot. 
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24, Jefimov P.; Ki fenyegeti Ausztria függetlenségét. 
26, Plisevszkij I.; Ceylonban /üti.jegyzetek/. 
27, Norden A.;, A német nemzet ut ja. 
28, Ratyiani G.:.Amerikai terv Francia Észak-Afrika megszállására. 
29, Gyeijuszin L,; A béke ellenségeinek manőverei Ázsiában. 
30, Gyenyiszov V.: Japán militarizálása és a japán dolgozók hely-

zete. 
31, Zsukov J.: Nemzetközi szemle. 

• » április _ 
2. Mikojan A.I. beszéde a Német Szocialista Egységpárt IV. kon-

gresszusán. 
4, 0. Grotewehl beszéde. 
5, Orehov F.: Angliában egyre fokozódik az a követelés, hogy re-

vidiálják a kereskedelmi tilalmak politikáját, 
6, Európa biztonsága és az Északatlanti paktum, 

Pavlov J.: Hathatós garanciát az agresszió elleni 
8, "Ukrajna és Oroszország újraegyesítésének -dokumentumai" 
. I-III. köt. 1954. /Ismerteti N.A. Szmirnov/. 

9, Fllippov I.-: A válságjelenségek fokozódása, az USA gazdaságá-
, 'ban, 

10, 'Tavrov G. ; Általános európai szerződés és a nemzetközi jog, 
11, Az USA és a. Klnal Népköztársaság, 
12, Plisevszkij I.; Az amerikai diplomácia elszámította magát. 

/Indöleinában e 11 ená 1 lásba ütközik a háború kiterjesztésének 
amerikai, kísérlet e ••/ 

13, Okulóv R,; Dél-Korea a pusztulás, nyomor.és éhínség vidéke. 
Orehov F.; Dulles londoni tárgyalásairól, 
D o m o g a c ki h" M, : A gazdasági megkülönböztetés amerikai politiká-

, ja, Kinával szemben, 
15, Litosko J.; A munkanélküliség harapófogójában. /Amerikában./ 
16, Ras s zagyin G.:-Az amerikai kalandorpolitika nem talál támoga-

tást Európában. 
Szlepov L.: Válságjelenségek az USA mezőgazdaságában. 

17, Mihajlov V,; Ujabb lépés a gazdasági Anschluss felé. 
18, Pavlova Sz.; A francia dolgozók harci lapja. /A L'Humanité 

alapításának 50. évfordulójára./• 
Az'Ukrán SzSzK története, I. 1953; M. /Ismerteti? M.Tyihomirov, 
V.Jacunszkij, J.Csermenszkij,,Sz.Dmitrijev./ 

19, Melnyikov P.; A Bánát földjén. 
20, "Mibe kerül Amerikának Li Szin-man?" /Egy amerikai újságíró 

cikke a Nation c. lapban./ 
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21. Az USA megakadályozza a legérdekeltebb országok részvételét.. 
, a lefegyverzési probléma megoldásában., 

22., A Szovjetunió 1954. évi költségvetése. 
23, Grisenko J.; Népellenes bábkormányok Indokinában. 
24. Ratyiani G.: Ujabb támadás a nyugateurópai országok szüvereni 

. tása és biztonsága ellen. 
25* Pavlov J.: Uj kísérletek a gyarmati országok "egységfrontjá-

, nak szétszakítására^, 
27. A Szovjetunió 1954* évi költségvetése /Malenkov, Kaganovics 

. és Hruscsov elvtárs beszéde./ 
28. Zaszlavszkij D,: Ausztrállal provokátorok munkában /A "petrov 

. ügy"/. 
30, V.M. Molotov nyilatkozata a koreai kérdésről a genfi konfe-

rencián. 
május 
2, Május 1 ünnepségei* ^ 
4. A külügyminiszterek genfi tanácskozásáról. 
5. Alekszejev V.; Az "európai hadsereg" felállítása elleni maz-
. galom Olaszországban. 

6. Kozsin A.t Domogaokih M.: Kudarcát vallanak a Kina gazdasági leigázására irányuló amerikai tervek, — , 
, Pavlov J. s Az európai béke meg-exjSsit éséért. 

7. Medvegyev V.; Az angol-amerikai monopoliumok az iráni nép 
nemzeti,kincseire törnek. 

8.,Tavrov G.: A kollektiv biztonság és az állami szuverenitás, 
Kuusinen 0.: A sza.badság jelszaváról és az amerikai gyakorlat 

, ról. 
11, A Vietnami Demokratikus Köztársaság delegációja vezetőjének 

, nyilatkozata. ~ 
12,.Molotov elvtárs beszéde a genfi értekezleten a koreai kérdés-

. rol. : _ 
13, Kruglov A.; Az USA agres.sziv tervei Bélkelet-Ázsiában. 
14. Zsukov J., Plisevszkij I.; Uj utak nyiltalc meg Ázsia népei 

, flott. 
1e'. A béke helyreállítása ^ndokinában /Molotov elvtárs beszéde 

, a genfi értekezleten./ 
16, Zsukov J., Plisevszkij- I.; A genfi tanácskozás résztvevőinek 

, felelőssége. 
18, Bajkov I,: A kronstadti erőd létesítésének 250. évfordulójára 
20. Naumov P.: Németország egyesítésének reális ut ja, -



21. Mihajlov.V.: Fokozódik a.militarista propaganda Ausztriában. 
22. Zsukov J.í Plisevszki.l I.; Mi tartóztatta fel a koreai kér-

dés megvitatását Gendfbën? 
23. Ukrajna Oroszországhoz való csatlakozásának 300. évforduló-

, ján tartott ünnepség. 
26, A MDP III. Kongresszusa. /Rákosi Mátyás beszéde./ 

Tavrov 0.' Az európai biztonság és-az ENSZ. 
29. Az atomenergiáról folyó szovjet-amerikai tárgyalásokról. 

Minden módon ercsitsük a népi hatalmat. /.Nagy Imre beszéde 
. a III. Kongresszuson./ 

30. Zsukov J., Plisevszkij I.; Miért fél az USA a szabad koreai 
, választásoktól? 

31. Mihajlov. V. : Ausztria egy ujabb Anschluss fenyegető veszélye 
előtt. 

jupius 
1, Kan A.: Az amerikai ifjúsági szennymüvekről /"comics"/. 
2. Aszanov D.: A General Motors konszern szerepe az USA politi-
. ká jábán. .-•••• _ _ . 

9. Maurice Thorez beszéde a Francia KP XIII. kongresszusán. 
Y.M. Molotov beszéde a genfi tanácskozáson az indokinai kér-

, désről. 
ü * Zsukov J.: A politikai problémák megoldása nélkül nem lehet 

helyreállítani a békéit Indokinában. 
13, N.Sz, Hruscsov beszéde a Csehszlovák KP X. kongresszusán, 
14, Majevszkij V.: Anglia és a kollektiv biztonság Európában. 
15, Jefimov P.; Erősödik az amerikai-bonni nyomás Franciaország-

* ra. 
17, Plisevszkij I.; Az USA delegációja megakadályozta a koreai 

, kérdés szabályozását a genfi tanácskozáson. 
19, Rasszagyin G.: Mit mutatott meg a franciaországi kormány-

válság? r""~~ 
Tumanov V.; A katonai-támaszpontok épitése Nyugat-Európában 

, a békét veszélyezteti. 
20, Borovszkij V.;.Fegyveres intervenció Guatemala ellen. 
21, Zaszlavszkij P.; Allan Dulles kényszerű beismerései. 
22, A Guatemala elleni intervencióért a felelősség az USA-t ter-

heli. 
23, Alekszandrov V.: A Latinamérlkát fenyegető veszély. 
24-, Bont e • Fl. ; Egy létfontosságú kérdés Franciaország szempont-

jából. /Az "európai hadsereg" kérdése./ 
26. A Kinai Népköztársaság alkotmánytervezetéről /A Zsenminzsipao 

nyomán./ 
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28. Az amerikai politika aláássa az ENSZ tevékenységét /A guate-
malai kérdés a Biztonsági Tanácsban./ 

„ 29. Cslcskov V.: Az amerikai monopoliumok, Guatemala független-
ségének megakadályozol. 

-50* Puolos J. s A PKP harca a békéért, szabadságért és a nemzeti 
függe 11ens ég é rt. 

VOPROSZJ ISZTQRII 
1954. 1. szám. 
Genkina E.B.: V.l. Lenin államvezetői tevékenysége 1921-ben. 

4 t ' • . 

Vol in B.M., V.l. Lenin "Kik azok a "népbarát ok" és hogyan hada-
koznak a szociáldemokraták ellen?" c. müve 2 részének kérdé-
séhez. , . . . . v . 

Sztaszova J. és Petrovszkij G.I.: Emlékezés V.l. Leninről.^ 
A TriohgÇ)rÊa-T'extiTgyár munkasai Leninnel való találkozásukról. 

Rahlmov T.R.: A Kinal Népköztársaságnak a nemzeti kérdés megol-
dásában aratott sikerei. 

Szmirin M.M.: A népi tömegek szerepe a Németország állami egysé-
géért* folytatott harc hajnalán /15-16. század/. 

Golubickij V«A» : Oroszország és az ukrán nép 1648-1654. évi fel-
szabad it ó háborúja. 

Miller-I.Sz.: Az 1648-1654. évi felszabadító háború és a lengyel 
nép. ! !" . . 

Danyilov I.V. és Pasuto V.Tt: Az árutermelés Oroszországban /a 
17. szazadig/ /Vitacikk/. 

Kritikai cikkek ós szemlék: 

Danyilov V.P. és Kuan viszensz; Néhány fogyatékosság a'Szovjet-
un£3ban"Teza*3To "hoThoz-to'megmozgalom történetéről irt munkák-
ban., . . . 

Zubok L.I.: Az amerikai imperialista reakció apologiàja S.P.Be-
mis könyveiben. 

Kritikák: . . 
Jakovcevszkil V.N.: A kereskedelmi tőke a feudális-jobbágytartó 

"Oroszországban. M. 1953. /Ism. P.G.Rindzjunszkj.j - Számos 
részletkérdést jól megold, de nem állit ja be a kérdést össze-
függéseibe./ 

A Voproszi-Isztoril szerkesztőségi vitája Jakoveevszkij fenti 
müvéről. . . 

Burdzsalov E.N. és Sarova P.N.: A Szovjetunió az ország szacialis-~ ta iparosításának korszakában /1926-1929/. M. 1953. /Ism. 
V.T.Surajev - Tultömött, jobban meg kell rostálni az anyagot. 

Jurjev M.F.: A forradalmi hadsereg szerepe a kinal forradalom el-
só szakaszában. M. 1952. /Ism. V.Pilljusecskin - Jurjev kandidá 
tusi disszertációjának átdolgozása./ 
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Ko s z ev B.:•Bulgária újkori története. Egyetemi előadás. M. 1952. 
/ïsm.•K.L.Sztrukova - Kisebb fogyatékosságai mellett hasznos 
munka./ 

Az ember eredete és az emberiség széttelepíilése • az ősidőkben, 
A•Mikluho-Makláj Intézet munkái. XYI. köt. M. 1953. /Ism. i 
. M,A.Grem j aoki j - Az antropológia segitsége az etnogenetikai 
kérdésekben./ 

Krónika: 
Tanácskozás a tudományos-kutatómunka összehangolására /A Szovjet-

unió Tudományos Akadémia Történettudományi Osztályán - 1953. 
nov. 2./ 

A Szovjet Tudományos Akadémia jakutiai lányintézetének nyelvésze-
ti, irodalmi és történettudományi intézetében folyó munka 
/Ism. Z.V.Gogoler/ 

A Kazahsztáni "Kirov"-Egyetem történészeinek tudományos-kutató-
munkája. /Ism. N.P.Kalisztratov - J,D,Szerovajszkij/ 

Krónikái megjegyzések /Ukrajna-Oroszországhoz való csatolásának 
300. évfordulója alkalmából./ 

A csehszlovák történészek liblicei konferenciája /1953. deo./ 
A "Csehszlovákia története" tanköny I.köt. prospektjének megvi-

tatása a Szovjet Tudományos Akad èrnia Szlavisztikai Intézeté-
ben - These k orynimu diu ucebnice ceskoslovenskych dŐjin 
/csl, d^jiny do r. 1848. Historicity ustavCeskoslovenské aka-
demie véd. Druha redakce. Práha. Ï953. /G.E.Szancsuk/ 

"Bulgária története" I.köt. maketjének megvitatása a-Szovjet Tu__ 
dományos Akadémia Szlavisztikai Intézetében. /Ism. N.Bocsarov/ 

Archeológiai ásatások-Budalteszi környékén /a szentrendrci muzcum 
munkája/ /Ism. N.V,/ 

A Voproszi Isztoriiben a. legközelebbi években megvilágításra, ke-
rülő kérdések sematikája, 

2. szám. 
Kosztigova Z.P. és Dvojnyisnyikov M.A.: A SZKP története tanul-

mányozásának legfontosabb forrása "A SZKP a kongresszusok, 
konferenciák és KB-i plénumok határozatainak és döntéseinek • 
tükrében" c. gyűjtemény 7. kiadásának megjelenése alkalmából./ 

Szuprunyenko N.I.: Az Ukrán SzSzK megalakulása, 
Puhlcv N.N.s A munkásmozgalom a, lengyel királyságban a 19. szá-

zad.kilencvenes éveiben. 
Gern M. 7. : A nyugati-ukrán területek paraiszt ja.inak osztályharca 

1638-1648-ban. - -
Mejman M.I. és Szkazkin Sz.D.: A feudális formáció gazdagsági 

a.1 apt ö rv é ny é r ől. 
Vilenszkaja. E.Sz.s Az orosz posszeszionális manufaktura jellegéről. 
Cserkaszov I.I.° Az USA munkásosztályának harca. a. tömegjellegü 

üzemi szakszervezetek létrehozásáért /1934-1938/. 
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Frldman L. : Egyiptom munkásosztályának helyzete és harca 
X93I-T9 3^r"ban. 

Borovoj Sz.J. : A cárizmus hitelpolitikája a feudális rendszer 
"bomlása idején. 

Kritika és könyvismertetés: . . . . . . . 
Mao Ce-tung, Válogatott müvei, 2.köt., 3.köt. /Ism. J,F,Kovaijov,/ 
• Az Olasz Kommunista Párt életének és harcainak 30 éve. Cikk- és 

dokumentum<?yüjtömény• Főszerk. P.Togliatti. Ford, ölaszról. 
M. 1953. /Ism. G.Sz.Filatov./ 

P.A. Rum j an c e v -, Dokumentumok I.lcöt, /1756-1763/. Szerk. P.K.For-
tunat ov. M. 1953. - Ä dokumentumokat megelőző bevezetők 
nem alapo? tudományos jellegűek./ . . . 

Zsebeljev Sz>A.: A Fekete tenger északi partvidéke. M.-L. 1953. 
' / Ism. • D.B.S'elov - Az elhunyt akadémikus posthumus cikkgyűjte-
ménye. Az ujabb ásatások során természetesen sokban megválto-
zott a tudomány álláspontja. Sok a kiadványban.a sajtéhiba./ 

Mo1t ke K.:•A második világháború kulisszái mögött. Ford,dánból. 
M. 1952. /Ism. L.A.Leontyev - A haladó dán ujságiró igen ér-
dekkeltő könyve, mely azonban nem mentes a.komoly hibáktól./ 

Revein G. Jan Zizka /1370-1424/. M, 1953 /Ism. M.M.Szmirin - Ki-
váló Tudományos népszerűsítő könyv a nagy huszita harcosról./ 

Krónika: 
A Szovjetunió Tud.Akad. Történettudományi Intézettnek munkája az 
elmúlt év alatt. /A.L.Szidorov beszámolója./ 

A Szovjetunió Tud.Akad. Történettudományi Intézete Tudományos 
Tanácsának 1953 i januári ülése az Intézet munkájáról. /Ezen 
hangzott el A.D.Szidorov fenti beszámolója,/ 

A népi- tömegek szerepe a történelemben. /A leningrádi-"Zsdánov" 
Egyetem Tudományos tanácsának vitaülése ~ Ism. SzA.Moglijovsz-
kij./ 

A történettudomány állapota a Német Demokratikus Köztársaságban. 
/Részlet E.Diehl: Hogyan teljesítették történészeink felada-
taikat ? c. az Einheit 1953. 6. számában megjelent cikkéből./ 
A szovjet történettudomány eseménygaptára. 

3 * szám. 
Korablev P.V.°> Hogyan dolgozta ki Lenin és Sztálin a soknemzeti-

s&gu szovjet állam fő alapelveit. 
Sz eluns zkaja V.M.: A huszönötezrosek - a párt politikájának zász-

"lóvivői a.kolhozépitésben. /1929-1930/, 
Praszolov Sz.I.: A csehszlovák dolgozók forradalmi mozgalma a 

világgazdasági válság éveiben /1929-1933/. 
Szeleznyov G-.K. • Az• amerikai imperializmus expanziója Oroszor-

s zagban I9l7-ben. 
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Kapioa m.3z„: a szovjet*kinai kapcsolatok 1917-1924-ben. 
Ssmirnov N.A.; Az orosz és as-ukrán nép harca a török szultán-

ság" agressziója ellen a 17. században, 
Arciboyszkij A«Y,: A novgorodi.ásatások 1953-ban. 
Linkov J.I. : A.I.Herzen és N.P.Ogarjov szerepe a "Föld és Aka-

rá"fTr társaság megalakításában. 
Kan A.Sz.: Két tendencia Svédország nemesi gazdálkodásában a 

17. században. 
Manfred A.2.: Néháry nemzetellenes irányzat a modern francia 

tört énetÍrásban. 
Kritika és könyvismert e t é s; 
Moszkva torténete, II.köt. A feudalizmus időszaka. XVIII; szá-

zad. ilía 1953. Szerk. : Sz.ViBahrusin, B.B.Kafengauz, P.K.Alefi-
renko, J.N.Kuseva. /Ism. M.P.Vjatkin./ 

"A petrasovisták filozófiai•és társadalmi-politikai nézetei". 
Cikkgyűjtemény, Szerk. Y.J.Jevgrafov,M. 1953. /Ism. A kötet 
több komoly fogyatékossága mellett a benne levő dokumentációs 
anyag igen hasznos./. 

Anyagok a mordvinok 8-9. századi történetéhez. P.P.Ivanov archeo-
lógiai ásatási naplója.-A Krjukovo-kuzsnovi temető. Szerk. 
A.P.Szmirnov. /Ism. A.F.Dubinyin,/ 

"A középkor" -Cikkgyüjtemény. IV,fűz. M. 1953. /Ism. V.Y.Sztoklic-
kaja-Tyereskovics/ Jó lenne, ha ez a gyűjtemény rendszeresen, 
folyamatosan megjelennék. 

Csen Po-ta;-A tízéves polgárháborúról. Peking. 1953. /Ism. K.V. 
Kukuskin./ 

Magyar május-elsejék. Dokumentumgyűjtemény. MMI. Budapest. 1953. 
/ism. L.líTVlagyimir ov - Feltárják a magyar munkásosztály tör-

, ténetének sok ragyogó oldalát./ 
K.Liebknecht : Ausgewählte Reden, Briefe und Aufsatze. Berlin. 

/P.K,Oap o nov./ • • 
Krónika; 
M.N.Tyihomiro^; A történettudományi kutatómunka néhány kérdéséről 

A "Moszkva'története: második kötetének-megvitatása a Moszkva 
Történeti Muzeuma tudományos- tanácsában. 

K. » Y. Szalny ikov : Archeológiai munkák Dél-Baskiriában. 
" Események a szovjet történettudományban. 
A legutóbbi időben Kínában megjelent néhány könyv rövid is-
mertetése. 
Az archeológiai tudomány Kinában. 

4, szám. Y.I.Lenin uj dokumentumairól. 
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Kirov Sz.í-I.s Lenin és a munkásosztály /Sz.M.Kirov 1924. április 
22-én mondott "beszéde./ 

Karplnszkij V,A. ; Lenin és a "bolsevik sajtó. 
Volin B.M.: V,I,Lenin ut ja a forradalmi Petrográdba. 
Gorogyecklj ° A népi tömegek harca a szovjet kultura. meg-

TeremFeséért /1917-1920/. 
Zaharova M.N.° Az amerikai nép harca a nemzeti függetlenségért., 

szabad slagért és demokráciáért. /1776-1876./ 
Gorbacsev B.V.t.Az 1945-ös magyarországi földreform. 
Tarnovszkij K.3>I.: A feudalizmus létrejöttének előfeltételei a 

keleti.s9lavoknál. 
Remnyev M.I.: A szegényparaszt-bizottságok tevékenysége Ukraj-

nában. 192ff-ban. 
Ivasln A.V.: Az orosz és ukrán nép fegyverbarátsága az 1812-os 

h onvédőTiáb o ruban. 
Potyehin I.I.* A Délafrikai Államszövetségben élő bantuk nemze-

tT közössegének kialakulása. 
Gya,gy i c s e nk o V. A. : A népszerű tudományos iroda-lom Ukrajna, Orosz-

országhoz váXo-csatlakozásáról. 
Maro c snyi oki j A « I.; A reakciós amerikai irodalom az USA távol-

le eTe ti politikajárél. 
Krjtika és könyvisme-rt et és ' 
Pa.raszunko _0.il.j Az 1903. évi kievi tömegsztrájk. Kiev. 1953. 
~ /ïsm. TakovTe'v .N.N. - Jó, hézagpótló munka./ 

Jakutia-a 17. században. Cikkgyüjt. Sssrk.-Sz.V.Bahrusin és 
Sz.A.Tokarëv, Jalcutszk. 1953. /Ism. V.I.Sunkov - Uj problé-
mákat felvető,, alapos. munka»,/ . , , 

Történeti Arhivum. IX. M. 1953. /Ism. Sz.G.Sztrumilin - Igen 
sok értékes, eddig kiadatlan, anyagot.nyújt a reform-előtti 
orosz manufaktúra, fejlődéséről,/. 

Aroihovszklj A.V.•és Tvíhomirov M.N.: A nyírfakéregre irt novgo-
rod'i "oki. ovo lek, Á~z 1951-os ásatásokbői./ M. 1953. /Ism. 
M. V. S c se pkina/ . . . 

Bruhat J.t A franciaországi munkásmozgalom története. I. A • 
munkásmozgalom megindulásától a-lyoni-takácsok felkeléséig. 
Ford. franciából. M. 1953. /Ism. A.Sz.Varsavszkij - Bruhat 
harcos szellemtől áthatott könyve nagy haszon a történészek 
számára,./ • . . . . . . 

Csen Po-ta; A földjáradék Kínában. M. 1953. /Ism. T.N.Akatova -
Gazdag. t ényanyagot tartalma,zó munka./ 

Forain V.T. ; Az-imperialista, a.gresszió Lengyelország ellen 1939-
ben "I.T952, /Ism. L.N.Kútakov-és V.I.Popov, Kisebb fogyaté-
kosságai mellett hasznos munka./ 
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Krónika ; 
Tudományos ülés Közép-Ázsia és Kazahsztan történetéről-az Ok-

tóberi Forradalom előtti időkre vonatkozólag. /1954. január 
30 -február 6./ 

/ 

Az Azerbajdzsán SzSzK-Tud.Akadémiája Történettudományi és Filo-
zófiai Intézetében. /Az Intézet 1953, évi munkájáról - Ism. 
M.A.Iszmajlov',/ 

Garaudy Rcmer : A francia burzsoá történetírás mai irányzatairól. 
A' haladó francia történészek tudományos- ülésszaka. /Marx 
halálának 70. évfordulójára a La Pensée folyóirat által szer-
.vezett ülésszak.# 

L Halle-Wittenbergi Luther egyetem mellett működő német törté--
noti' tanszék. • munkája. /A Zeitschrift für Geschichtswiss. 
1953. 3 .SZ. nyomán./ 

5. szám. . » ' 

UISIAJF- ís UJRAI^SSIT^SÉHEK 300. ÉVFORDULÓJÁR;.; 

Ivanov L.M.: Az ukrán és az orosz proletáriátus közös harca a 
19. század végén és a 20. század elején. 

Kuricln V.M.; Az OSzFSzK és az Ukrán SzSzK állami együttmükö-
dése az 1918-1922. években. 

Sul.iakovszkij J»G.s A belorussz nép részvétele az 1648-1654 évek 
' felszabadító háborújában. 

Fersnyev B.F.; A nemzetközi helyzet az ukrán nép 1648-1654-es fel-
felszabaditó háborúja idején. 

lib right A háboruutáni válság Németországban és az 1923. 
év eseményei. 

Kronov I.A.; Az 1905. évi lodzi felkelis. 
Hacsapuridze G.V.: Grúzia Oroszországhoz való csatlakozásának 

történelmi jelentős ég ér 01. 
Kon I.Sz.; A gazdasági-törvények működése antagonisztikus for-

mációkban .7Vi t a cikk./ 
Potapova-A.A.: Az USA államapparátusa-a monopoltőke szolgála-

taban a második világháború idején. 
I Kritika és könyvismertetés: 

Ukrajna * Oroszország újraegyesít és ónok. Dokumentum-^ és-for-
rá s any aggyü j t e laeny M. 1953. I . köt a • 1620-1647; II,köt. ; 1648-
16515 Hl,köt. : 1651-1654. /Ism. A.I.ICozacsenko - .Értékes 
okmánypublikáció, egyetemisták, tanárok részére egy rövidebb 
kiadásra is szükség lenne.# 



Zajonoskoyszkij-P.A^;•Az 1860-1870 évek katonai reformjai Orosz-
országban. M. 1954. /Ism,•Sz.A.Zalesszkij - Komoly monográfia 
kisebb fogyatékosságokkal./ . 

Gyivin V.A; : - A.I.C s ir ikov, a nagy orosz tengerjáró. M* 1953. 
/ïsm. A.V,Jefimov, - Hasznos kiadvány, kisebb hibákkal./ . 

Illericki.i V.J. : V.G.Belinszki j tört éne ti ff elfogása. M. 1953. 
" /1s m.N.G.S z1ad kevi e s - Hasznos könyv, kisebb fogyatékossá-
gokkal.,/ 

Andrejev ^.Sz;: A Huf-medencében élő tadzsikok. /Amu Darja fel-
es őf olyasa/, l.füz. Sztálin&bad, 1953. /Ism. L.F.Monogarova -
Értékes anyag a Pamir-melléki hegyilakókrpl./ 

Documents ,on Gorman Foreign-Policy • 1918-1945. A német Icülügy-
mitíüafcerium levéltárából. D.sor. IV,köt. The aftermath*of 
Munich. 1938, október - 1939, március. 1951. /Ism. V.A.Gu-
szc-v - Ezt a çélzatos összeállítású gyűjteményt az amerikai 
külügyminisztérium az angol és francia külügyminisztériumok-
kal karöltve még 1949-ben inditotta el a fasiszta Németor-
szágban zsákmányolt anyagból,/ 

Az Ihetuan felkelés. Anyaggyűjtemény Kina-újkori történetéből, 
2,kiad. I-IV. 1953, Sanghaj, /Ism. V.A.Rubin./ . .. 

A középkor története. J,A,Koszminszkij - Sz.D.Szkazkin, I, . 
1952, M, /Egyes részletkérdésekre különböző történészektol 
befutott kritikai megjegyzések,/ 

Krónika: 
Az "Egyetemes történet" munkálatainak jelenlegi állása, /A tíz-

kötetes mű első 3 kötete tervezés szerint ez év végén kerül 
kiadásra, - A cikk az 1953 decemberében lefolytatott akadé-
miai vita által kiderített fogyatékosságokat ismerteti,/ 

A Litván SzSzK története,' I,kötet nyersfogalmazványának megvi-
tatása, Az 

Az ukrán és az orosz nép barátságáról szóló dokumentumok, 
/A Leningrádi Központi Állami Levéltárban őrzött dokumentu-
mok kiállításáról/ 18.sz.-20.sz. eleje,/ 

Ukrajna és Oroszország újraegyesítósonc- 300. évfordulóját 
ünneplő ülések. 
A Trybuna Ludü cikke arról a kérdésről, hogy milyen jelentő-
sége volt Lengyelország számára Ukrajna Oroszországhoz való 
csatlakozásának, 

A. Nagymorva, birodalom jellege, /Tudományos konferencia, a libli-
col Tudósok Házában,/ 

A német nép története c. tankönyv tervezetéről, /Ismertetés a 
Zoitschr f. Geschichtswiss. 1953, 4,sz, alapján,/ 

Események a történettudomány területén, 
6. szám. . . 
Szid orov A.L.: Megjegyzések ahhoz a kérdéshez, hogy miért helye-

ződött át a, munkásmozgalom központja, Oroszországba. 
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Tyihoml'r or M.M. • A régi orosz állam .jelentősége a,z orosz, uk-
~"rán' e s b é To rus s z nép kifejlődése szempontjából. 

Kim G.F.Î A-gazdasági és kulturális épités a Koreai Népköztár-
saságban. '/1945-1950/ 

Arut yunian J.Y.: Az USA uralkodó körei és Ausztriá elfoglalása 
a fasiszta"Nemetország által. 

Malis- A.I. ; Nyugat-Németország dolgozóinak gazdasági helyzete 
a második világháború után, 

Potapov L.P.; A patriarchális-feudális viszonyok lényege a 
középázsiaí és kazahsztani nomád népeknél. 

LebegyevV,I.° A parasztmozgalmak jellegé Oroszországban a 
17-19•,században. 

Stein B.J.; Próbálkozások a szov jetellen<ss intervenció folyta-
tására az antant harmadik támadásának szétzúzása után, 

Melnyikov A.M.:, A parasztmozgalom Indiában 1934-1936-ban és az 
Osszindiai Parasztszövetség megalakítása. 

Kritika és könyvismertetés*, 
Az Ukrán SzSzK története, I.köt. Főszerk.: A.K.Kaszimenko. /Ism. 

Zimin A.A., Mocsalov V.D., NoVoszelszkij A.A. - Az' első nagy 
'általánosít9, összefoglaló marxista munka ezen a téren./ 

Rub ins t e j n • N. L. ; • A szovjet állam, külpolitikája 192.1-192 5-bag 
M. If53c /Ism. G.A.Syeborin. - A szerző befejezetlen-posthumus 
munkája igy is hosszú, alapos kutatómunka.eredménye,/. 

A dekabristák felkelése. Dokumentumok. X.köt. Szerk. M.V.Nyecs-
kina. M. 1953. /Ism. B.J,Szirojecskovszkij - Kisebb fogyaté-
kosságai mellett is érdekes munka./ 

Makarov Sz;Ch; Dokumentumok, I.köt. Szerk, A.A.Szamarov, M.1953, 
/Ism. ~ A.Volkov - ^tekes anyag Sz.JD.Makarov tengernagy te-
vékenységéről az 1858-1893 időszakra vonatkozólag. A kötet 
342 dokumentumot tartalmaz./ 

Ru.gyenko Sz.I.; Az Altaj-vidék /Gornij Altaj/ lakosságának kuí-
turaja a sskita időkben. M.-L. 1953. /Ism, L.A.Jevtyuhova -
A paziriki ásatási anyag leírása. A szerző helytelenül datál-
ja az i.e. V. századra a többi, archeológusok az i.e.III. szá-
zadra teszik, szóval hun-szarmata korszakra./ 

Klein Fritz,Die diplomatischen Beziehungen Deutschlands zur 
'Sowjetunion, 1917-1932, Berlin. 1952. /Ism. I.K.Kohljakov -
Azszcrző gazdag anyag alapján világit ja meg ezt a fontos kér-
dést,/ . . . 

Nat aradzsan L,: Amerika árnyéka India felett. Ford, angolból, 
M. 1953Z /Ism. A.I.Levkovszkij/ 
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Perlo V;° The Negro in Southern Agriculture, New-York. 1953. 
/Ism. N.Dmitrijev - A haladó amerikai közgazdász leleplezi 
a délvidéki négerek kizsákmányolt helyzetét,/ 

Megjegyzések "A középkor története11 tankönyv I. kötetéhez 
Sz.M.Sztam. ' 

Krónika; 
A Szovjetunió Tud,Akad. és a Kaukázusontuli köztársaságok tud. 

akadémiái társadalomtudományi szektorainak tudományos ülés-
szaka. /Bakuban 1954. március 29 - április 2./ /Ism, N.N. 
Bondar./ ' 

A Belorusza SzSzK '̂ ud. Akadémiája Történettudományi Intézeté-
ben /"A Belor-ussz SzSzK története" két kötetben és az In-
tézet többi munkái./ /Ism. V.V.Satyillo./ 

A voronyezsi történészek kutatómunkája, /Ism. Sz.N.Benklljev, 
V.M.Tupikin,/ • . . . 

A Csuvas SzSzR történetének tanulmányozása. /Ism. V.Gyimltri jev,/ 
Események a történettudomány területérő'l, 
A kínai forradalom két szakaszáról /Ford. a kinal Suo-szi fo-

lyóiratból./ 
Uj kinai történettudományi folyóirat. 
Szemle a francia folyóiratokból, 
A történettudományi kandidátusok elfogadott disszertációi 

1953-ban,. ' . . , 
Nekrolog V.V.Birjukovlcs halálára /1895-1954. május,9./ 
VESZTNYIK DREYMYSJ ISZTORII, 
1954. 1, szám, 
A lenini eszmék nagy ereje. 
Oliva P. /Prága/; A hellén nép kialakulása és fejlődése a„z óko-

ri Görögországban. 
Kuzovkov D.V.: Milyen körülmények hozták létre a különbségeket 
*""* a rabszolgaság fejlődésében és legmagasabb fejlődési fokán 

az ókorban, . 
Bra.jcsevszkij • M. J. : A római pénzérmék elterjedése a régi keleti 

szlávoiqiál, 
Livsio V.AiJlaufma.n IC.V. t Gyakonov I.M,: Buchara régi szogd 

ír asbeïîs é'gTről 
Kritika és könyvismertetés: 
Je^fimenko P.P.: • Az ősközösségi társadalom. Adalékok a paleolit 

történetéhez. Kiev. 1953. /Ism, A,J.Br.juszov - A munka 3.-
bővített és jr.vitott kiadásában is több fogyatékosság van./ 
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Nypys_zkajr.- V.P. ; Bizánc a klasszikus és hellenisztikus időkben. 
II. 1953'. '/Ism. N,liGolubcova. - Jo általánosító munka kisebb 
fogyatékosságokkal./ 

li:'-sul in A.V. : Az ókori Hispania a római uralom előtt /i.e. 
197-ig/TTÎ. 1952. /Ism. • J.F.Plotnikova - Érdekesen megirt, 
könnyen olvasható munka./ 

az archeológia és a kimmeriai Boszporusz Jt_örténete. Cilckgyüj-
temé'ny. A "Xeresi Archeol.-törtene'ti Muzeum" kiad*ása. 1952. 
/A.I.Boltunova - Követésre méltó kezdeményezés./ 

Tolsztoj I.I.; Görög graffiták a Fekete-tenger északi partjának 
ókori varosaiban. M.-L. 1953. /Ism. Kariskovszkij P., - Az 
anyag rendszerezett kiadása nagy segítség a forrásokban sze-
gény történeti anyag szempontjából./ 

Friedrich J.;•Hettitisches Elementarbuch I.Ford.•németből, m. 
~~1952. /Ys m. I.Dunajevszkaja - Hasznos munka A.V.Gyesznyicka-
ja értékes bevezető cikkével./ 

The Journal of Juristic'Papyrology, I.New York, 1945, IliVarsó; 
1948. III.Varsó, 1949., IV.Varsó, 1950, V.Varsó, 1951. /Ism. 
I.F.Fihman/ 

Kitte N.p.F. ;. The Greeks, London, 1951, 
Barrow R.N.; The Romans, London, 1949. /Ism. m.l.Rizsszij -

a Pelican Books sorozatban megjelent könyvek a burzsoá tör-
ténetírás hamisításait akarják elterjeszteni a köztudatban./ 

Gurevics a . ; Constantinus kora a mai burzsoá történetírásban* 
* "TL "kercfés" b i r á 1 a t a. / 

Seyelenko A.^ A régi Indokina történetéről irt burzsoá könyvek-
" rőT. 

Függelék: 
Ivlelikisvlli G.A.: Urartui ékirásos emlékek /Mutató/. 
S Z OVJETSzka J a_ETNOGRAFIA, ' 
1954. l.,szám. 
Kravec J., Kunylcklj A.: Egy Bahcslszaraj környéki barlang-

leletről. 
Lin Han:.A. dungánok etnogeneziséről. 
Dolgih.B.O.: Néhány téves nézet a burját nép kialakulásáról. 
Koev Iv: Forradalmi hagyományok a bolgár.hősi. énekekben. 
"laradze R.L.; A gruz családközösség a 19. század irodalmában. 
Ro--inszkl j J.J. ° A neanderthal! embertől a mai embertípusig. 
Okj-adnyikov A. P. : Madárábrázolások a bronzkor művészetében. 

Kritika és könyvismertetés: 
Persic a .; A történeti tankönyvek néhány fogyatékosságáról. 
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Jefimenko- P.P.• Az ősközösségi társadalom, Adalékok a paleolit 
"történetéhez, Kiev. 1953. /Ism. P.Boriszkovszlci j/ 

VOPROSZI FILOSZOFII, 
1954. 1. szám, . , 

Fadosselev P.IÍ.í V.l.Lenin a történelmi materializmus továbbfej-e r j t - . . j r - . . - * a « . * » * * lesztoo e. 
Sztyepanjan _C.A; : V.I.Lenin a Kommunista Párt politikájának 

életerejéről. . 
Cserkasin-P.P.: V.IiLenin az idealizmus ismeretelméleti gyöke-

relró'l. * ~ . 
Fedorenkp ! Az uj kinai irodalom fellendülése. 
Kirpotyin.V,J..: Szaltikov-Szcsedrin filozófiai nézetei. 
Francev J,P.: A mai burzsoá szociológia hanyatlása. 
Garaudy R. ; A modern burzsoá filozófiai irányzatok Franciao.r-

sianiän.. 
Szem.jonoy J.M.° A geopolitika a nyugateurópai revansisták szol-

galatában. 
Kritika és könyvismertetés: . . . . 
N.G.Cserniggffsräcij ö s szes müvei 15 kötetbe n,_ /Ism..V.M.S u lg in, -
"Tdéjö volna a három pótkötet megjelenesének - ismerteti az 
eddigi kiadások hibáit./ 

• 2. szám. , < . , . 
flovesuk M .'T., Szid or ov . : V.I.Lenin harca az emberiség haladó 

filozófiai öröks'egéért'. ~ 
Kcdrov B.M.:, A fokozatosság mint a régi minőségről az újra való 

átmenet, egyik. formája.. 
JakoviovM.V. : N.P.Ogarjov a forradalmi demokrata és harcos ma-

terialista* , 
Truscsenko J.F.s Franciaország haladó erői a nemzeti irodalomért 

ég művészetért vivott karcban. 
Grig^r j an T. G. : Az egyéni-és a társadalmi érdek viszonya a szo-

cialista társadalomban. 
Jakovlov A.F.: A szocializmus gazdasági alapjainak épitésc az 

"európai népi demokratikus országokban. 
Dvorkin I.N.: Az "uralkodók társadalmáról" szóló burzsoá szocio-

lógiam. tévtan reakciós lényege. 
Arabogii E.A.i Egy nagy -rósz felvilágosult demokrata /V.F.Mali-

novszkij "Gondolatok a háborúról és a békéről" c# müve meg-jelenésének 150. évfordulójára../ 
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Könyvismertetés; 
A dialektikus materializmusról. Cikkgyűjtemény, M. 1952. /Ism. 

Több fogyatékosság. Több kérdés megérett 'a tisztázásra,/ 
3. szám.. 
Petroy I.E.; A munkásosztály és a parasztság szövetsége - ha-

talmas~ társadalmi eró. 
Sztrumilin Sz.G.; A tudomány és a termelőerők fejlődése.. 
Kammarl M.P.: A népek barátsága eszméjének-diadala /Ukrajna' 
"Oroszországhoz való csatlakozásának 300. évfordulójára,/ 

"•A dialektikus materializmus" /Szerk. G.F.Alekszandrov, M.1953./ 
c. könyv megvitatása az egyetemek dialektikus és történelmi 
materializmus tanszékein. 

Az 1953-ban megjelent filozófiai müvek jegyzéke, 
VOPROSZI EKONOMIKI, 
1954., lf szám, 
Belov P.; V.l.Lenin az anyagi érdekeltség elvéről a szocializmus-

"ïïâh. . . 

Virnik D. ;.Az orosz és az ukrán nép rendithetetlen barátsága. 

Bold-iróv B. ; A Kinal Népköztársaság sikerei a pénzügyek megerő-
sítésében és fejlesztésében. < 

Kim G. ; A koreai nép harca a népgazdaság helyreállításáért -, a 
oékeért és a nemzeti egységért. • 

,'Kronrod J. ° «A-gazdasági válság megérés ének-sa ját osságai áz USA-
• ban a gazdaság militarizálásának .körülményei között. 

Roginszklj G.: A piac problémáinak kiéleződése a kapitalista or-
'szágokban' és a nemzetközi kereskedelem távlatai. 

Könyvismertetés : '• ' ' ' ..- ' * , 
Jakovoeyszki^ V.N. ; A. kereskedői-tőke a feudális- j.o hb ágy t ar t ó 

Oroszországban, ••'*, 1953. /Ism. I., Bak - Kisebb fogyatékos-
ságai mellett hasznos munka,/ 

2. szám. . 
Laptyov I.; Az SZKP KB szeptemberi çlénumânak -határozatai és a 

gaz (fa sag t u d o mány feladatai a mezőgazdaság terén. 
Misi-co D, ; Ukrajna ós OamBBOrSBc's UjracfijOflltás'órielt gazdasági, 

politika,! és kulturális előfeltételei. 
Bregel E.; Az infláció apológiája a modern burzsoá"-politikai 

gaz das'á g t anban. . -
Kritika; 
Az USA gazdasága-militarizálásának következményei. Anyaggyüjtö-

mény. M,. 1953. /Ism. N,.Dmitrijev/ ' • . •. • • 
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3. szára. 
A közgazdaságtan szerepe a kommunista építésben. 
OmarovszkiA. : A népgazdaság fejló'dése Szovjet-Ukrajnában. 
Traht.yenberg I. : Az infláció és a tőkés újratermelés folyamata. 
Könyvismertetés : 
Ijnbimova V.V. : Franciaország gazdasága és a dolgozó tömegek 

helyzete a második világháború után, M.- 1952. /Ism, L.G.Gand-
zakeci - ïïa^y tényanya*!, gondos elemzés./ • . 

Lilienthal D.E. : Bi\ Business: a New Era,' New York, 1953./Ism. 
M.Mosenszkij. - A monopóliumok haladó eró'nek akarják magu-
kat beállítani/ 

4. szám. 

Vjázmin I.: A város és a-falu közötti gazdasági kapcsolatok for-
"mái ä "szocializmusban. 

Szazanov A.: A szocializmus gazdasági törvényeinek keletkezésé-
ről". ~ . " 

Nyekraszov N.• A szocialista termelés legfejlettebb technikájá-
~ roT. 

Ljubimova <V.: Franciaország biztonságának kérdése. 
Tyihonov.G.: Guatemala népének harca nemzeti függetlenségéért. 
ICovrov J. : Az angol gyarmatosítók önkénye Brit-Guayanaban. 
A kapitalista országok gazdasági helyzetének'rosszabbodása 

1954. elejéig. /Konjünktura-vizsgálat./ 

Könyvismertetés : 
Goldstein J.:•The Government of British Trade Unions. London, 

T5T2T /Tsm. D.Zorina - A szakszervezeti bürokraták leleple-
zése./ 

5. szám, 
Hromov P. : Ukrajna és Oï^s^sz'i1 újraegyesítésének gazdasá-

gi jelentősége. 
•Cián Szue-mo: A gazdasági törvények az uj demokrácia körülményei 

között"KTnában. 
Dugyinszkij Az árutermelés az európai népi demokratikus or-

szágoÍTSah. 
Szolodovnyikov V . A z adók a kapitalista országokban arra szol-
• gálnak, hogy a "monopóliumok kirabol j-ák a munkásosztályt, 

Knc A.: Hogyan hamisítják meg a munkánélküllségi statisztikákat 
az l/SA-ban. 
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könyvigmort êtes: 

Varga J.: Az imperializmus gazdaságának-és politikájának fő 
kérdései /a második világháború után./ M. 1953. /Ism. A.Ml-
le jkovszkij - Az egyes kapitalista országok gazdaságának és 
politikájának elemzése elsőrendű feladat./ 

5. szám. 
Zsukov IT.: A német kérdés és az európai biztonság biztosltásá-

nak prç>b 1 émá j a. 
Bljumin I.s A burzsoá "ciklus-elméletek" az amerikai monopóliu-

mok szolgálatába,n. 
IQeszmet O.j/A mezőgazdaság hanyatlása a gyarmati és függő or-

s a Cg okban. 
Dankoveev F.: A kapitalizmusról a szocializmusra való átmeneti 
"időszak. 

Gyemcsenko P.:.Marokko népének harca a nemzeti függetlenségért. 
Csermenszkij V.: Az USA ipari termelésének uj indexéről. 
Könyvisme rtetés; 
A kapitalista országok gazdasága a második világháború után. 

Statisztikai gyűjtemény, M. 1953. /Ism. M.Dobrov - Fogyaté-
kosságai mellett is hasznos segédlet./ 

VESZTNYIK I/I0S7K0VSZK0V0 . UNYI VERS ZITYETA, 
1954. 1. szám, 

/Társadalomtudományi sorozat l.sz,/ 
Ovcsinnyikov A.A.:•V.I.Lenin a Kommunista Párt nagy alapitója 

* es TfőTcs "ve'zére, 
Lavrovszklj V.M.: A 17. századi angol polgári forradalom néhány 

vitás kérdésé. 
Selesztov D.K.: A Nyugat-Szibériában 1918 őszén kitört paraszt-

éi e Ike lések. t-rténetéből. 
Gorog.yeckij J.N.: Az 1918. évi szovjet főiskolai reform és a 

Moszkvai Egyetem. 
Krónika: 
A humán fakultások 1954. évi tudományos kutató tervéről. 
4 .SZ. /Társadalomtud. sorozat 2.sz./ 
Novi c ki j S.A. : Az ukrán nép és Ukrajna x's Oroszország ujraegye«» 

S i t ÒSO, 

Gluskov y.B.« Vita az imperializmus háború utáni gazdaságának 
~ és" politikájának fő kérdéseiről. 
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Szelunszkaja V.M.; A SZKP harca a munkásosztálynak-a kolhozmoz-
galomban betöltött vezetőszerepének fokozásáért. /1929-1930./ 

Könyvismertet és : 
Ukrajna csatlakozása Oroszországhoz. Dokumentumok 3 kötetben. 

M, 1953. /Ism. N.A.Szmirnov - Fogyatékosságai mellett is 
hézagpótló forráskiadvány. 

KRATKIE S Z 0 0 BS C S ENIJA ISZTYITUTA ISZTORII MATYERIALNOJ KULTURI 
51. /1953/. 
Az IIMK és a történettudományi és filozófiai osztály ülésszaka 

az IIMK 1951. évi ásatásairól. 
Belnyickij A.M., Gyakonov M.M.: Jakubovszkij A.J. emlékezetei 

A.J.Jakubovszkij nyomtatásban megjelent müveinek jegyzéke. 
52. /1953/, . 
Nekrolog B.D.Grçkov halálára. 
Volodosenko,Z,A,; A nielló-diszitési technika Oroszországban,, 
Rappoport P.A.; Régi orosz védelmi építmények nyersfalazással. 
Kosztocskin V.»V»; Orosz katonai védelmi berendezések a XVI. szá-

zadban a, Narva folyó torkolatánál. 
Gorjunova J.I.: A muromai sirlelet, . . . • • 
Ty im oses uk B.A.; Kárpátaljai kurgánok az i.u. III-V. századból. 
Sztankevics J.V»° Az i.u. első évezredből szárma.zó emlékek ku-

t at ása a, Nyugat i-Dvina felsofolyásánál 1949-195l-ben. 
Izjumpva Sz.A.: A tulai terület archeológiai kutatása, 1951-ben. 
Meo N.D.J Az 1945-1952. években az Állami Történeti Muzeuraba 
"Ideérkezett .pénzleletek. 

Liszioina N.K. ; Az OSZFSZK archeológia,! kutatása 1951-ben. 

KRATKIJE S Z 0 OBS C S ENIJA INSZTYITUTA SZLAVJANOVEGYENYIJA, 
l i . SZ../1953/, 
Galcnko P.V. : A népi-demokratikus tábor országainak: ga.zdasâgi 

együttmükö$ é s eroi, 
Trotyakov P.N.: Z.P.Nejedly hetvenedik- szülptésna.pjára. 
Nyikityin Sz.A,;,Z.P.Nçjedly mint történész. 
Nyikolszki.j Sz.V.: Z.P.Nejedly Csehszlovákia kultúrájának és 

írotTaímanak"kimagasló tényezője. 
Bel-za I.F.; Zdenek Nejedly zenetörténeti tevékenysége. 
Korotkova V,I,; A timoki /Szerbia,/ felkelés és a radikális.párt. 
S z t ffuk ova, K. L. ; Dél- és Észak-Bulgária egyesülése 1385-ben. 
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Upenyik Y.A.t A munkásmozgalom Szerbiában az első' világháború 
e a.őt t, 

Gyakov Y.A.: A Lengyelország elleni imperialista tervek kudarca 
a második világháború idején. 

Kazsdan A.P.; A modern burzsoá tbrténetirás a szlávok Bizáncba 
vale telepedésérol, 

Nçkrolog N.Sz.Gyerzsavin akadémikus halálára /1877-1953/. 
N.Sz.Gyerzsavin müveinek jegyzéke. 
3.0?" miL SZ OOBSC S EM I JA INSZTYITUTA ETNOGRAFII, 
XVIII. /1953/. 
Karaikin P.I.; A-kumandinok /A Szaján-Altáj vidéki expedíció 

anyaga nyomán./ , 
Dolqih B.O. ; A nyugati burjátok régi történetének néhány kér-

désé ... \ : • . 
Akimova M.Sz.: Uj, neolitkori paleoantropológia! leletek az 

európai.Oroszország erdó-övezetében. 
Gyebec G.F.; Az Ural paleoahtropológiája. 
XIX /1953/,.-
Lavrov L,I,; A dagesztáni expedició néhány; eredménye /1950-52./ 
Markov G.J.: etnográfiai anyag a gagaüzokról. 
Miklasevszkaja N.N.: Néhány anyag a dagesztáni népek antropoló-

giájáról, . 
Belicer V;N. : Etnográfiai munka a Korai SzSzR udörai- körzetében 
• /1952/. 
XX. /1954/.. 
Potapov L.P.: A Szaján-Altáj vidéki-expedíció munkája 1952-ben. 
Prokofjeva J.D.: A Szaján-Altáj vidéki expedició tuvai csoport-

jának munkája. • ' • 
Levin M. G,: Dél-Szibéria antropológiájához. 
Lasuk L.P.: A vontatókutya-tenyésztés az Ural-mollék északnyu-

gati részén. < 
Dolgih B.O.; Régi enee szokások a gyerek születésével és a név-

adással kapcsolatban. . 
Alekszejey Inuszins zk-medonoe lakosságának paleoantro-
~ polőg.iájához /a tastiki kultura idején/-. 

'Gohman I.I. : A Szelenga alsófolyása mcnt.én élo régi lakosság 
antropológiájához. " ; ' 

Zaharova I.V.: A Szovjetunió területén élő ujgurok anyagi kultu-
. rája. ~ "•'•'•'• , . • 
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Koszbergenov R,: A karakalpak lakosság helyzete a hivai kánság 
"ban a Ï9~. század végén és a 20. század elején. 

S ZOYJETS Z KAJA.ARHEOLOGIA, 

XVIII. /1953/. 

A szovjet archeológia tudományos és szervezési feladatai a 
SZKP XIX. kongresszusának fényénél. 

Br.-juszov A.J. ; A neolit kronológiájának néhány elméleti alapja 
_ ' ' - ' I. T- "Il H ü " 

Jesszen A.A.; Az i.e. 8-7. sz. emlékei a Szovjetunió európai 
reszének: déli vidékén /a novocserkasszki lelet - 1939/. 

Grakov B. N., Meijukova A.I.; Két archeológiai kultura Herodoto 
Szk-it iájaban. 

Ribakov B.A.: A kazár kaganátus szerepe Rusz történetéhen. 

Saedov V.V. A 'Nagj^-Movgorod északnyugati részén élő lakosság 
etnikai összetétele /9-14. század/. . 

Tolsztov Sz.P.; A horezmi archeológiai-etnográfiai expedicié 
asatásai 1950-ben. 

Belenyickij , A.M. ; A pjandzsikenti ásatások 1951-ben. 
Ivanjev L.N.: A szovjet Távolkelet archeológiai-irodalma. 

/Bibliográfiai összeállítás./ 
VIZANTYIJ SZKIJ VREMENNYIK, 
VII. /1953/. 
Levcsenko M.V.; Konstantinápolynak a törökök által való elfòg-

,1alasa Ï453-ban és ennek történeti következményei. 

•Tverit57-inova A.Sz.; A középkori Törökország történetének meg-
hamisítása.a kemalista történetiráshan. 

Dosztyan I>Sz.; A délszláv népek harca a török-agresszió ellen 
a 14-15, században. 

Szmirnov K.A.: Nyesztor Iszkander Konstantinápoly ,1433; évi el 
foglalásáról irt krónikájának történeti jelentősége. 

Udalcova Z.V.; Bizánc feudális•arisztokráciájának áruló politi 
kája a török hóditás idején. 

Ibragimov G.I.: Parasztfelkelések Törökországban a 15-16. szá-
zadban. I ! 

Abramszon M.I.; A parasztság Dél-Itália bizánci területein a 
9-11. században. 

Levcsenko M.V.: Bizánc és Rusz kapcsolata Vlagyinir Szvjatoszl 
vovics idején, 

Könyvismertetések; 
Pigulevszkaja N.V.: Bizánc az India felé, vezető,uton. Bizánc 
—°kelotl köreakgorrlmenek törtenetebol /4.6. szazad/. M.-L. 

1951. /Ism. A.Berger - Alapos, érdekes munka, de a kuta.tás 
még folytatásra szorul./ 



Kargor M.K.; A régi•Kiev-archeológiai kutatása. /1938-1947/ 
" Kiev." 1950. /Ism. N.I.Brunov - Kargertől várható Kiev feu-
dális széttagoltságának általánosító rajza./ 

Janin R.; Développement•urbain et répertoire topographique, 
""Paris'," 1950. /ism, A.V.Bank - Hatalmas anyag', következteté-
sek levonása nélkül./ 

Pallasse M. t Orient-et Occident. A propos du colonat romain au 
"Bas-Empire, Lyon, 1950. /Ism, J.M.Stajerman, - Elforditi a 
történeti tényeket./ 

Vogt J.: Constantin der Grosse, München, 1949. /Ism. M.J.Szjuz-
jumov - A császár idealizálása, a népi tömegek szerepének el-
konése,/ 

Ohnsorge . D a s Zweikampproblcm im früheren Mittelalter. Die 
~ Bedeutung des Byzantinischen Reiches für die•Entwicklung der 
Staatsidoc in Europa, Hildosheim, 1947. /Ism. N.Szokolov -
Történelemhamisitás, apparátus nélkül./ 

Duca-"História Byzantina" Frantzi "Krónikája" és Chalcocondylas 
L. Konstantinápoly- elestéről. /Fordítás görögből/. 

örmény krónikások Konstantinápoly clestéró'l /A.Sz.Anaszjan elő-
szavával./ /Fordítás óörményből/. 

ISZT0RICSESZ7IE ZAPISZXI, 
42 /1953/.. 
Peskov A.: A dolgozók általános katonai kiképzése a Szovjet 
~~X!öz társ a ságban 1918-1920-ban. 

Poletajev V.J.: A moszkvai földalatti első szakaszának épités-• ... - — - - - ...•• - -törtenete, 
Poljakov J.A.; A moszlcvai dolgozók politikai és munkaaktivitása 
~a Gyenyikin-féle hordák szétzúzásáért folytatott döntő csa-
ták idején. 

Remezoya T.A.: A Szovjetállam szervező szerepe az 1917-1918-as 
" agrárat alakulások megvalósításában. 

* Mejman H.H.: A feudális termelési mód mozgalma. 
CukernyikA.L. • A vaspiac monopolizálása Oroszországban, 
Ilarkoy a__0.P. ; A 19. század harmincas-negyvenes éveinek keleti 

válsága és a ratir id izmus mozgalma. 
Ssakovics Sz. I. :i A moszlcvai céhiparosok szociális összetétele az 172Cü-as, evekben. 
Medvegyev V.K.' Kronstadt 1917 juliusában. 
Jacunszkij V,K.; A hazai gépgyártás szerepe a 19, század első 
' felében az'orosz gyárak felszereléssel való ellátásában. 

Be szkr óvni J L. G; : Katonai iskolák Oroszországban a 18, század 
"~cTso felében. 

* 

Szuknova1ov A.J.: Az első oroszországi haditengerészeti iskola. 
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43. /1953/. . . 
Vorony ecica.1 a L_vI|t : A Legfelső Népgazdasági Tanács szervezete és 

szerepe.az" ipar nacionalizálásában. 
Sinova G.M. • A Kommunista Párt harca a népi tömegek müveléséért 

a népgazdaság helyreállításának békés munkájára való áttérés 
éveiben /1921-1925/. 

Gcftyer M.J.: A cárizmus és a monopoltdke Oroszország déli ré-
szének .vasiparában az első világháborúig. 

Buligin I.A.: A Rjazoni ujozd szökött parasztjai a 17. század 
hatvanas éveiben. 

Szmirnov I.I.: .Rettegett Iván és az 1553. évi -bojár-láz adás. 
SoszkoIszki j I. P. : Alekszandr Nyevszkij harca a 13. század ' negy-

vene s-ötverfes eveinek végén a keresztes-agresszió ellen. 
Berlin L.I.: A szocialista verseny fejlődése Ukrajna nehézipa-

raban az első ötéves terv éveiben. 
Ny if ont ov A^Sz. s Vaszonkészitó" monufakturák -Oroszországban 

"1854-ben, 
Mjuller R.B.s A Sungszkij pogoszt parasztjainak harca a tyihvini 

kolostor ellen. .... 
A szovjet korszak mezőgazdaságának történetéről tartott tudo-

mányos ülésszak /1953. április 7-8./ 
44. /1953/. 
Megemlékezés B.D.Grekovról. /1882-1953/. 
Fagyéjeva I.A.: Az OSzFSzK közigazgatási felosztásának törté-
' net óból /1$28-1930/. 
Fjodorova M.I.: Az 1923. évi első Országos Mezőgazdasági Kiál-

lítás jelentősége a munkás-paraszt összefogás megerősítése 
szempontjából. 

Nyiklforva, L.R. : Az 1916. évi gorlovkai sztrájk, 
Ityenberg B.Sz.: Az első oroszországi prolotársservezct•- a 

" î tunica s o k t) é î* o r s z o r s z á p. i Szövetsége" - megalakulása. 
No,rocsnylcki j A . L . ; AZ USA expanziója Távolkeleten a 19. század 

ötvenes-hetvenes.éveiben. 
Nyikisin I.I.: L 19. század első fele jobbágygazdálkodásának 

néhány közgazdasági kérdése. 
Borovoj Sz.J,:.A Vszpomogatyelnij Bank. 
Golobuckij V.A.: A társadalmi-gazdasági'viszonyok a Volgántuli 

vidéken a 18. század második felében. 
Dzidzarja, G.A,^ A szovjethatalom felállítása Abbáziában, . 
Lappo F.I.: A sztakanovoi kisparasztok felkelése 1776-ban. 



VESZTNYIK AKÀGYEI'II NAUK SZSZSZR, 
1954. 1. szám, 
Kruzskov V.Sz.: V.I,Lenin, az alkotó marxizmus lángelméje, 
Uj könyvek szemléje. 
2. szám. 
Az -'Egyetemes történet" munkálatairól. 
A történettudományi kutatómunka koordinálása. /Értekezlet az 

Akadémia történettudományi osztályán, 1953 okt.-nov./ 
Disszertációk megvédése a történettudományi osztályon 1953 

okt.-dec.-ben, 
3. s zári... 
Jovcsuk ^.T.: A marxi-lenini tudomány alkotó jellege. 
A burzsoá történelemhamisitók ellen,/A Történettudományi In-

tézet tudományos tanácsának ülése,/ 
A szovjet tudósok nemzetközi kapcsolatai 1953-ban, 
Disszertációk megvédése a történettudományi osztályon /1953 

okt.-dec./ 
4. szám. 
Nyikiforov L,A.: A "Moszkva története" 2. kötetéről, 
Uj könyvek. 
UCSONNIE ZAPI3ZKI INSZTYITUTI SZLAVJANOVEGYENYIJA, 
VII. /1953/, . 
fraszolov Sz.I.; Csehszlovákia a .fasizmus fenyegető veszélyé-

nok és a hitTeri agressziónak éveiben /1933-1937/. 
Piszarev J»A.r A forradalmi helyzet fokozódása Szerbiában, Hor-

vátországban és Szlovéniában 1917-1919-ben és az antant in-
tervenciója. 

Pioseta V.l.? A Kosoziuszko-felkelés történetéhez, 
Kor.oljuk V.D. ; Az orosz diplomácia és a Lengyel Királyság fel-

"készülése.az északi háborúba való belépésre. 
Zlidnyev V.l.: Ivan Vazov társadalmi-politikai' és irodalmi né-

zetei a hetvenes-nyolcvanas években. 
Túrok V.M.? A reakciós Habsburg-rezsim válsága, 
Karaszov V.G.^ Szvetozár Markovics, szerb forradalmi demokrata, 

társadalmi és publicisztikai tevékenységének rövid összefog-
lalása. 
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KRATKIJE S Z ÜOBSC S ENIJA INBZTYITUTA VOS Z TOKOVEGYENYIJA, 
IX. /1953/ 
Sarif A.A.: Mirza Fatali Ahundov /1812-1878/,•a nagy azerbajd-

zslh materialista gondolkodó halálának 75. évfordulójára,. 
Mihajlov G.I.; Az első mongol regény. 
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"F 0 LY ó IRAT8ZEMLE A NÉPI DEMOKRÁCIÁK ORSZÁGAIBÓL. 
NARODNIJ KITAJ 
1954. 1. szám. 
Liu Hing-i: A béke ügyének nagy győzelmeiért. 
Teng To: A fő irányvonal megvalósításáért az átmeneti periódus-

ban. /Az iparositás az uj Kinában./ 
Liu C s un • A helyi nemzeti autonomia politikájának sikeres meg-

valósítása a Kinai Népköztársaságban. 
Hszüe'I-jüan: A Kinai Népköztársaság közigazgatásának felépíté-

se. 
Sajátos nemzeti sportok Kinában. 
Csüng Csing-ven: Kinai népdalok Mao Ce Tung államelnökről. 
2. s zám. 
Vang Hua: Az állami szektor a kinai gazdaságban. 
Lej Z s en-min :• Az uj Kina, és a kapitalista országok közötti ke-

reskedelem. 
Sziao Bing: A nZsenminzsibao". 
Vang Jü-cüan: Csu hercegség archeológiai emlékei. 
Vu Ming: A kinai népi önkéntesek segitsége a koreai népnek a vá-

rosok és falvak helyreállításában. 
Hej Lan-fang ; Találkozás a baráti koreai hősökkel. 
3. s zám. 
Si Csö: A leninizmus győzelemről győzelemre vezeti a kinai népet 

/Lenin halálának 30. évfordulóján./ 
C.sang Kuang-oü: Kina sikerei az élelmezés frontján az 1953. évbe 
Slang ''eng: Kina északnyugati tartománya. 
Csang Cing: Sanghaj az első ötéves terv első évében. 
Jan,?? Sao-tng: A kinai munkások hősies harcának történetéből. 

/Az 1923. évi"vasutas-sztrájkról./ 
AL Csüng-cin: Hsgü Pej-hung, a kiváló kinai festőművész. 

4. szám. 
C'ien Cün-zsui: A barátság és a béke hatalmas szövetsége. /A Szov 

jetunió és "Kina közti szövetség negyedik évfordulójára./ 
Szung Cing-ling: Az iparositás utján. 
Hp Lung: Utazásunk a hősi Koreában. 
Jang Hszien-tung: Gyapottermolés az uj Kinában. 
A Csang Szin-tieni mozdony- és vagongyár forradalmi tradíciói. 
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5• s zám. 
Ceng Ven-olng: A szocialista iparosítás az uj Kínában. 
Ma Ming-lo: A kereskedelem fejlődése Kina nemzeti körzeteiben. 
Li Csüng; A parasztok uj élete Nanhoj megyében. 
Van Cing-sang: Az irodalom dolgozóinak előkészítése. A kinai • 

Irószovetseg keretében működő.Irodalmi Főiskola munkájáról./ 
Clen-Feng: Az átalakított Hszian. 
Csen Meng-csia: A kinai irás keletkezése és fejlődése. 
6, szám. 
A Kinai Kommunista;Párt Központi Bizottsága plénumának negyedik 

t tanácskozásáról". 
Csen Jün: A kinai Kommunista Párt KB titkárának beszéde I.V. 

.Sztálin halálának első évfordulójának gyászünnepségén. 
Ku Li-hung: I.V.Sztálin müveinek kiadása Kinában, 
Pang Hszün-cin: A kinai népi iparművészet újjászületése. 
Hszü Csi: Kina déli központi tartománya /Gazdaságföldrajzi tá-

j ékoztatás/. 
7. szám. 
Emi Hiao; A Kinai Kommunista Párt - a béke hatalmas ereje. 
Szl Lü: Békés ujjáépités Indo-Kinában. 
•Liao Lu-jen: A mezőgazdaság kollektivizálásáért folyó mozgalom 

Kinában. 
Je Csien-jü: A kinai klasszikus festészet. 
Jüan Suj-po: Felejthetetlen találkozás. /Az indiai-kinai barát-

" 1 y i) 
sagro1/ 

Hszü Cso: A mai Vuhan. 
Csan Lu: A kecsiui ónbányák fejlődése. 
NOWE,DRQGI 
1954. 1. szám. 
A leninizmus.- a mi utmutatónk. 
Jurkiewicz J.: Harc a nemzetközi enyhülésért. 
Baranowski B;: Az ukrán nép nemzeti felszabadító harca a XVII, 

szazadban. 
Szitariow G,: A demokratikus centralizmus és a pártszervezetek 

vezető tevékenysége, 
Jagielski M. - Rasinski J.: A termelőszövetkezeti mozgalom fej-

lődésének kérdéseiről. 
Wc-rfel R.: Az elmélet és a gyakorlat'pontosabb kapcsolatáért. 



- 420 - s 

Parol J.t Még egy szó a lakóházépítés kérdésében. 
Badura y•; Az újonnan belépő munkásokkal való foglalkozás - a 

murrká s -p ara s z t. szövetség megerősítésének fontos- láncszeme. 
• y/iewlorov/ski J. Ujabb kiadványba Vatikánról. /A Vatikánnal 

foglalkozó lengyel könyvek és tanulmányok áttekintése.'/ 
3. s zám.' . , • 
A Lengyel Egyesült Munkáspárt II. Kongresszusa. 1954. március 

10-17. /Á Kongresszus jegyzőkönyve./ 
4. szám. 
Alkalmazzuk alkotóan és valósitsuk meg a II. Kongresszus út-

mutatásait minden munkaterületen. 
Pra\7dzi° r ° 1954. évi gazdasági terv, központi feladatai, 
Kozlov;ska ,H. : A legmagasabb követelmények, /A Párt Szervezeti 

~Szabalyzatának változtatásaival kapcsolatban,/ 
Brzoza A.; A szövetkezeti mozgalom erősítésének néhány kérdése 

az 1951-1953-ra vonatkozó évi jelentések eredményeinek meg-
világításában. 

Suohy J._: Európa és a világ biztonsága, /A Szovjetunió kollek-
tiv biztonsági javaslatáról./ 

Urb ani ak _J.. ~ Mii ozek E.: A vietnami háború, 
Glezormán G.; A társadalmi és egyéni érdek helyes Összekapcso-

lása - a kommunizmus építésének nélkülözhetetlen feltétele. 
Kowalewski J.: Két könyv a német imperializmusról. /G.Baumann: 

Eine Handvoll Konzernherren, és Bonn bereitet Revanchekrieg 
vor,/ 

5.» • szám, ' ' ' 
A Népi Lengyelország művészetéért. 
V.I.Lenin kiadatlan iratai, /A krakkói gyüjteményből előkerült 

cikkek,/ 
Kruczek W.: Az egyéni parasztgazdaságok és a termelőszövétkcze-

tele termelésének növeléséért folytatott ha,rc összekapcsolása 
/A bydgosci vajdaság gyakorlatának megvilágításában./ 

Topolski J.; Az 1794..- évi nagy lengyelországi felkelés. 
— » — — • —— » ' • « * 

Rutkowskl. J. ; A Szov.jetrnió aktuális'gazdasági kérdéseiről. 
KruSkow-W.; A pártszervezetek ideológiai.munkájának néhány kér-
~ "cïTsè, . ••' •' . ' '••. 

Őrlik' J.'j Harcban az ellenséges ideológia befolyása .ellen, /A 
" Iciölcoi. pártszervezet. tapasztalatából./ ••'•'.•• 

Domanska B. - Jasinska A.: A társadalomról szóló marxista.- tudo-" mány népszerűsítéséért. /Néhány ujabb lengyel elméleti.munka ismert o tese.-/.-" 
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PRZEGLAD HISTORÏCZNY. 9 • 
1955. 4. szám. 

JabIossici H. ; A Nemzeti Demokrata Párt kezdeteivel foglalkozó 
"t anúlmany p kb ó1. 

Kalabitag kl S. ; A lengyel burzsoázia részvétele az ellenforrada-
lom támadásában /1906 Julius- 1907/. 

Rudnioka J. - Labud a 0.? Széljegyzetek LudWik Lçtowski püspök 
emlokiratäihöz. 

Könyvi si-ie rt e t esek; 

1954. 1. szám. 

Mi chai ski J;; A paras-'tkérd és az 1773-1775. évi lengyel ország-
~ gyűlésen. 

RostV/orov/ski E. : Targowica keletkezésének történetéből. A nemze-
ti lovasság á Négyéves Országgyűlés idején. 

Zyohowski M.; Gazdasági és társadalmi viszonyok a Krakkói Köz-
társaságban az 1846. évi forradalom elótt. 

Madajczyk Çz.; A lengyel agrárpolitika fasizálódása 1934-1939. 
Zelewski R.; A lipnical polgárok és parasztok közös harca a ne-

mesi "nagybirtok ellen. 
Zlotoryczka Zbigniew GhçdzyAski emlékirataiból. 
K ö nyv i s m e rt e t é s e k. 
KWARTALNIK HI ST ORYC Z NY. 
1953. 4. szám. 
Párt II. Kongresszusa előtt. 

Okecki S,: A Lengyel Néphadsereg Harci üt ja. 
Schaff A.; Néhány módszertani következtetés a történelem objek-

tiv törvényeinek elméletéből, 
jurklewioz J.: Az 1925. évi konkordátum a római kúria két hábo-

ru közti,politikájának rendszerében. 
Lepkowski T.; Yarsó munkásai és köznépe a novemberi felkelésben. 
Rostwosowski E.: Hugo Koll^taj "Közgazdasági olvasmányai". 
K ö nyvi smer t e t é s e k: 
Jelentés a Lengyel tudományos Akadémia Történettudományi Intéze-

te Tudományos Tanácsának üléséről. 
A wroclawi sziléziai konferencia. 
A lengyel egyetemi történeti tankönyv II. kötetének prospektusa. 
Ru s s o c ki S. - Staszkow M.° Történeti-kérdések a Lengyel Tudomá-

nyos Akadém i "a Alakuló Kö zgyü 1 é s én, 
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A renaissance - és Copernicus-év krónikája. 
Történész-aspiránsok munkái. 
Manteuffel T»; Történettudományi Intézetek a.Szovjetunióban. 
Zarnowski J.: A szocializmus korszakának agrárproblematikája a 

szovjet folyóiratokban. 
Tazbir -J.: A haladó német történettudomány uj fejlődési utakon. 
Le ski ewi c z owa J.° Földbirtokinvéntáriumok mint a lengyel pa-

rasztságtörténet forrásai, 
1954. 1. szám, 
Daniszewski T.: A Lengyel Kommunista Párt és a munkás-paraszt 

szövetség",. 
Modzclovcski Z. : A Párizsi Kommün és a lengyel forradalmi mozga-

lom^ 
Lauter K.- ZieliAskl H.: Sziléziai felkelések. 
Gieysztor A.: A lengyel állam keletkezése az'ujabb kutatások 
" megvilágításában. 

Grodecki R.; A lengyel iparban és bányászatban folyt osztályharc 
történetébpl. 

Dlugoborski W.: A munkásosztály kialakulásának kezdetei Felsó-
~Sziléziában, 

BobiAska C.t Vita a pozitivizmus és a pozitivista történészek — ~ 1 I •• y M i .1 • » • « ) • » . .1 y n n i i ^ » — J - " fogalmarol. 
Madurov/icz H. - Podraza A.; A XVIII. századi lengyelországi falu 

differenciálódásánál? problematikájából. 
Köny visne rt et és c-k i 
A lengyel Renaissance tudományos ülésszaka-, 
A Lengyel Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének 

tudományos jutalmai, 
Dur ko J.: A Levéltárak Főigazgatósága mellett működé' Levéltári 

Tanács I. közgyűlése, 
A szovjet történészek munkájáról, 
Kerstenowa K,: A reakciós német történetírás agresszív törekvései 
Kürbisorma B.t Ujabb német kutatások az u,n, történeti segédtu-

dományok kprébol. A módszer válsága. 
Batowski H.: Az albán történészek munkái. 
2. s zám, 
A lengyel történészek legközelebbi feladatai. 
Madrjczyk Cs.s A lengyelországi•burzsoá-földesuri agrárreform 

merlege 71^18-1939/. 
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Sobolewski Ivi.: Az állampolgári jogok és szabadságok és a szep-
tember előtti bíróságok gyakorlata. /Az 1939 elotti korszak-
ról./ . . . 

Grosfeld L.: Az u.n. november 5-i aktus. /A Lengyel Királyság ki 
kiáltása 1916-ban.a németek által./ 

Pietrzak-Pawlovvska I. : A monopóltőke a Lengyel Királyságban az 
1300-1903, évi"válság idején. 

Franc io Ivi.: Parasztfelkelés a libusai sztarosztiában-és a szom-
szédos'lcirályi birtokokon a XVIII. század derekán. 

Sreniowski S.: A gazdasági visszafejlődés - jelei a lengyelországi 
majorsági.robotos gazdálkodásban a XVI. század.végétol, 

Baranowski B. - Libiszowska Z.: Az ukrán nép XVII. századi nem-
zeti felszabadító harcának problémája, a lengyel történetírás-
ban. 

Grudziftski T, : Gallus Krónikája uj kiadásának ügyében. 
Könyvismertetések, 
A Kv/artalnik Historyczny uj folyamának első éve, 
A Lengyel Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete Tudomá-

nyos Tanácsának ülése. 
Vita a népi tömegek szerepéről a történelemben. 
A tudományos.munkaerők kurzusa Zakopanében. 
Pot cranski W. » Vita az "Adatok Lengyelország történetének tanul-

mányozásához 1864-1945" c. könyvről. 
A szovjet történészek munkájáról, 
Kula W.: Vita a csehszlovák egyetemi történeti tankönyvről, 
Weinsberg A,: A román történettudomány szervezete és eredményei, 
Kuzminski-T.: Történeti problematika a haladó francia folyóira-

tokban. 
SPRAÏÏY WIEDZYNARODOWE. 

1954. 1. szám. 

A nemzetközi helyzet az ENSz VIII, Általános Közgyűlésének az 
alapján., 

Lychowski T.; A világ gazdasági helyzete 1953-ban, 
Lapter K.: Wilson 13. pontja. 
Zdanowicz J.: A dolgozó tömegek anyagi jólétének növekedése a 

demokrácia és a szocializmus táborában, 
J.S. : /imerika tervei Pakisztánnal. 
Gdanski M.: A marokkói válság színfalai mögött. 
Tomaia M.; Válságjelenségek'a nyugatnémet gazdasági életben. 
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Tuszyáska, A. ; A syűney-i konferencia, 
Dobrska Z.; A Rand a 11-b i z o 11 s ág Jelentése » 
Könyvismertetés. . 
A nemzetközi kérdések "bibliográfiája 1953 december, 1954 január. 
A nemzetközi események kronológiája 1953 december? 1954 január. 

4 4 - • 

2. szám. •• ' ' 
* * * 

A genfi konferencia - a kollektiv békoharc fontos szakasza,. 
La.rski W. : Az európa.i biztonsági szerződés - a népek békéjének 

es biztonságának záloga. • ' • 
Jaworzniaki B.: A Szovjetunió harca a kollektiv biztonságért 
~ a két világháború közt. ' 

Blbrowski,M.; Franciaország az európai védelmi közösség ellen. 
K^pllcz K.: A nyugatnémet revizionizmus - összeurópai veszedelem, 
Chwalisg W.? Az amerikalak szabotálják a koreai hadifoglyok 

hazatelépitéséről szóló egyezményt. 
Tussynska A.; Az Améyikai Államok Szervezetének X. Konferenciája 
""Caracas ban. ' 

Dabrowski T.; Az ENSz Gazdasági Bizottságának jelentése Európá-
ról 1953-ra. 

Dobrska Z, ; Az ENSz Európai Gazdasági Bizottságának IX.. ülésszaka. 
Bid\yell G,: A rabszolgakereskedelem Középafrikában. 
H.K.: Ujabb lépés Nyugatnémetország újrafelfegyverzésének utján. 
A külföldi sajtóból. Az egyiptomi események. 
Könyvismertetések. 
A nemzetközi.kérdések bibliográfiája 1954 február-márciu?. 
A nemzetközi események kronológiája 1954 február-március. 
KWARTAINIK RISTORII KULTURY MATERIALNEJ. 
1953. 1-2..szám. • . 
MajQwski.K. :• Az anyagi kultura története., 
Honsel W.: Az ókori Lengyelország történetének egyetemi tán-

könyvéért. . •. • 
Pazdur J.: A kohászati technika történetére irányuló kutatások 

problematikája a, kapitalizmus korába.n, 
Ma.tuszewski J,s Az újkori lószerszám kezdetei, I, A problematika,, 
Lewicki T.: Egyes áruk áráról a. kelet európai piacokon a, IX-XI. 

században,. 
Samsonowicz H,: Adatok a' falusi ipar történetéhez a feudális 

Lengyelországban, 
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Zaboklloka A., ̂  A plocki vajdaság f a l u s i i p a r a a XVI . század 
vegén,, . , 

Paz dur J.; Előadás "a nyersvasról" 1828-ban, 
Könyvismertetések, 
Tudományos krónika. 

I.,Muzeumok. 
II../Felsőoktatási' intézmények. 
III. Kutatóintézetek és szervezetek. 

Az Anyagi Kultura Történote Intézetének munkája, 
1954. l-JU-^szám. 
Malowist M.s A termelőerők fejlődésének a rgnaissan-
" —-ce korában. t 
Pazdur J.: Az Ólengyelországi Medence fémkohászata a XIX. század 

elsó' felében. , 
Dziewulski : Szczecin népessége'és területe .1124-ben. 
Sv/iechowski. Z. : A kri^szwicai székesegyház - a koraközépkori épí-

tészeti műhely példája, % " 
Frangio M..; A lengyelországi .vízimalmok .technikája a XVI-XVII. 

században : 
Burszta.- J. : Falusi építészet • a-Nak3o melletti runówi birtokon a 

XVII. század első felében. .' • . . 
Komaszynski M.: A. wroclawi kartonnyömók építkezése. / 
Icskiewicz. J, ; Leona Wielopolska "Gazdasági előírásai" 1810-ből. 
Barano'wski B. : A délkeleti Nagylóngyelorszáé; városi könyvelj 

mint a XVI-XVII. századi anyagj. kultura történetének forrasai. 
Könyvismertetések. 1 

Tudományos krónika. I. Muzeumok. 
II.,A gazdasági emlékek és ipari épitmények inventárizálása. 
III. Az; anyagi kultura marad ványaiinak megőrzése és konzerválá-

sa,. t 

Az Anyagi Kultúra Története Intézetének munkája. 
WIAD.QMOSCI ARÇHEOkOGICZïïE, . ' ' 

1954. 1. szám. / -ir' 

Rajewsk ' Z - A- koraközépkori aranyműves s ég kérdése'-, a lengyel' te-
tülctelcen. 

Adalékok - Ásatások - Krónika, 
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STUDIA WC ZESNOSREDÎJIOWIEC ZNE , 
1953, 2. szám. 
Zakrzewski Z.: A Boleslaw Chrobry idején szabálytalanul vert 

dénárokból. 
Gumowski.M.: A legrégibb mértékrendszerek Lengyelországban. 
Gór s ki IC. : A koraközépkori Kruszwica. topográfiája, 
Dobrzycki J.t A legrégibb Krakkó történetére vonatkozó kutatások 

problema.!.. 
Kapitanczyk K.: A biskupini koraközépkori kohászat kérdéséről. 
fíOVÁ. MYSL, 
1954. 4. szám. 
Biztosítsuk a dolgozók anyagi és kulturális színvonalának továb-

bi emelését. * 
Küszöböljük ki a formalizmust a pártszervek és szervezetek mun-

kájából. 
Kazda J.:,Az anyagi érdekeltség elvéről a szocializmus épitésében. 
KaS'ir-ek B.î A takarékosság - a dolgozók életszínvonala emelésé-

nek fontos eszköze, 
Nikolatjev V.; A Szovjetunió Kommunista Pártja politikájának tu-dományos alapjairól, 
Hájek J.S.: A munkásosztály a nemzetek békeharcának vezető ereje. 
Kára K.j_ A burzsoá államok fasizálódása és a demokratikus sza.bad-

ságjogpk eltiprása az imperialista, országokban. 
Snetivá M.: Az "Agitátor jegyzetei" folyóirat magasabb szinvona-

Iáért f 
Veselj" <J. : Csehek és szlovákok a- forradalmi Oroszországban 1917-

1920. Pr'aha 1954, 231 1. /Ism. J.K£iêek. - Kisebb hibái el-
lenére uttörd munka./ 

5, szám, 

A népi tömegek - a szocializmus építésének döntő ereje, 
A Szovjetunióval a nemzetközi feszültség további csökkentéséért. 
Prúsa 0.;.A népi demokratikus állam erejének forrásai, 
Auerhan J.: A termelés növekedése és a népi fogyasztás fejlődé-

se a szocializmus építésének korában Csehszlovákiában. 
Réti L.s A magyar proletariátus első diktatúrája. 
A SzKP pártmunkájának tapasztalatából: Küszöböljük ki határozot-

tabban a bürokratikus elhajlásokat a pártpropagandában. 
A marxizmus-leninizmus a vallásról.' 
Ostroviffanov K.: A politikai gazdaságtan tárgyáról. 
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M .Ily onsk.f : I. marxis t a-1on iniö t'à kB Bgazdas ágt ud omány alkotó 
propagandájáért. /0,*ik - J.Kaza: Néhány közgazdasági tör-
vényről. Praja 1953. c^ könyvéről. 

Poustka H.: Az-állam-keletkezése, lényege és fejlődése. Praha 
1954, 320 1. /Ism. D^SIej^ka Népszerűsítő munka, továhhi el-
mélyültebb kutatások kiindulópontja,/ 

Cern.y J. : Josef Do,brovskf-tudományos és eszmei hagyatékának 
marxista értékeléséért, /Válogatott munkái és a Dobrovskf-
emlékkönyv megjelenése alkalmából./ 

6. szám. 
A mezőgazdasági-termelés lényeges növelése — az egész nép sür-

gős feladata. 
A Csehszlovák Kommunista Párt X^ Kongresszusának irányelvei a 

mezőgazdasági termelés lényeges növeléséhez az elkövetkezen-
dő ket-három évben, 

V.I.Lenin eddig kiadatlan dokumentumai. 
Janousek J.t A könyv - a dolgozók politikai és szakmai művelésé-

nek-es-nëvçlésének fontos eszköze. 
Stépanovskf J.: A gyarmatok és függő országok népei fokozzák az 

imperialista iga lerázásáért vivott harcukat. 
Trofimov P.: A szemantikus filozófia reakciós lényege. 
Dloulrfr F.: A teljesités ellenőrzése - a pártszervek irányitó te-

V éke ny s é g éne k fő oldala. 
Pomazal J.: A.N.Ragyiscsev "Utazás Pétervárról Moszkvába" c. 

forradalmi müvének cseh kiadásához. 
CESKOSLOVENSKY CASOPIS HISTORICKY,. 
1954, 1, szám, 
A "Csehszlovák történeti folyóirat" első éve. 
Gosiorovsk;fr M. : - Szlovákia és a Csehszlovák Kommunista Párt V. 

kongresszusa, 
Kiadivóvá V.: V.I.Lenin halálának 30. évfordulójára. 
Arató S.; A csehszlovák és magyar munkásmozgalom kapcsolatai 

/1867-1890/. 
Riha 0.: A nemzeti mozgalomról és a nemzetiségi kérdésről 

1848-1918.. 
Samorukov N.I.: A cseh és a szlovák nemzeti mozgalom és a nern--

zetiségi kérdés a kapitalizmus és imperializmus korszakában. 
Oliva p.: A rabszc$>atermelés kezdetei az ókori Görögországban, 
Purs J. s Az ipa.ri forra-dalom1 kérdéséhez a textilipa.r fő ága.za-

ta.iba.n a cseh tartományokban. 
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KçJnyvisipe rtetések» 
2. szám. 
Olivová V.; A munkásosztály helyzete Csehszlovákiában 1921-1923 
Ort A.: A kisantant és München. 
Arató _E.: A. csehszlovák és magyar munkásmozgalom kapcsolatai /18$7-1890/. 
Mika A.; A cseh halászat és az eredeti tőkefelhalmozás kozde-

télnek problémája a cseh tartományokban. 
Könyvismertetések. 
Gajanová A;: Konferencia a Hlinka-féle Szlovák Néppárt politi-

kajáról. » } 
'Corny B.: A Csehszlovák Tudományos Akadémia filozófiai-törté-

nettudományi szakosztályának plenáris üléséről. 
Sindelár B.: Holinka professzor elhunyt. 
Melléklet:-A csehszlovák történelem áttekintése. I. /1848-ig./ Tézisek. 
HISTORIÇK? &JSOPIS. 
1953. 4. szám. 
Holotik k».: A szlovákiai olasz és francia katonai misszió sze-repe 1919-ben. 
lié s áros J. : - A jobbágyság megszüntetésének problémájához Szlo-

valciaban. Az 1853 március 2-i úrbéri pátens, 
V Spiesz A.: A XVIII. századi szlovákiai manufaktúrákról. 
Klementis E.: A Selmecbányái bányászok mozgalma 1906-ban. 
Húscaya A;: Ismeretlen keltezés! mód Szlovákiában a XVI. szá-zadban. 
Kuzmik J.: A történeti bibliográfia problematikájához. A szlo-v W történeti bibliográfia áttekintése. 
Könyv i sipe r t e t é s ek. 
1954. lf szám. 
Graca B.: Az 1944. évi szlovák nemzeti felkelés, 
Holotik L?.: A szlovákiai olasz és francia katonai misszió 

szerepe 1919-ben, 
Heckenast G,: A besztercebányai bányászfolkcles /1525-26/ 
KroplIák M.: Tudományos konferencia a Szlovák Nemzeti Felkelés-

rjn 7*~ 
Kropilák M.: A szlovák Nemzeti Felkelés kutatásának eddigi ál-lása. 
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Könyvismertetések. 
A csehszlovák történészek lihlicei konferenciája. 
Külföldi történészek látogatásai Szlovákiában. 
HISTORIE A VQJENSTVI. 
1953. 4..szám. 
Hruska ß.; Klement Gottwald, a csehszlovák néphadsereg megal-

köt'ója. 
Engels F.; Hadsereg. 
Janecek 0.: A jobbágyok harca szabadságukért 1775-ben ̂ és az.ab-

szolutisztikus állam hadseregének elnyomó szerepe.. 
Krlzek J. A zelezná rudai felkelés 1919 julius 22-én. 
Popov A.J.: Az Egyesült Államok - a fasiszta támadókkal kötött 

müncheni egyezmény szervezője és aktiv résztvevője. 
Doleza] J.: Megjegyzések a csehszlovák-burzsoázia áruló szere-

péhez a szlovák nemzeti felkelésben. 
Könyvismertetések. 
1954. I.,szám. . 
Engels Ff: Gyalogság. , * 
Okecki S,; A lengyel néphadsereg. 
Coufal Z.s A krimi háború hadművészete /1853-1856/. 
Vávra V.: Masaryk ellenforradalmi tevékenysége Oroszországban. 
Cvetajev J.N.M.V.Frunze hadászati-elméleti munkássága a polgár-
. háború után. 
Könyvismertetések. 
Í954. 2. szám. . 

• 

Engels F.; Lovasság.. 
A magyar néphadsereg. 
Bor-Ramenskij I.G,: A Moszkva ellen irányuló hitleri légi offen-

zíva összeomlása 1941-ben. 
Durdik J. Megjegyzések á-huszita /táborit'a/ fegyveres erők fej-

lődésének szakaszaihoz. 
Beránek J.: A csehszlovák szociáldemokrata vezetőség opportunis-

ta állásfoglalása a militarizmus kérdésében az első világ-
háború előtt. 

Könyvismertetések. 
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CASOPIS MATICE MORAVSKÉ. 
1952. 3-4..szám. . ; 
Grekov B.D.: A feudalizmus keletkezése Oroszországban I.V.Sztá-

lin az alapról és a felépítményről szóló tanítása megvi3.á-
gitásában. 

Válka J;: Társadalmi viszonyok az uhersk^ brodi uradalomban a 
XVII. században. 

Sindelá? B.: Néhány fejezet a külföldi cseh munkásegyletek tör-
FénëT"ïïîêz 1876-1878. 

V 

Fra,nek Q._: A rosica-oslavany-i körzet proletariátusának sztrájk-
ja 1932-ben. 

Berthauer L.: A csehszlovákiai jobboldali szociáldemokraták né-
hány gazdaságpolitikai nézetéről 1945 után. 

Polisensky J. - Hosák L. - Stuna R. : Adatok és anyagok az 1917 
április 26-i prostTjovi ~vere~hgzés történetéhez. 

Vomácková.V,: A Klein fivérek vállalata és gondjai 1848-ban. 
Konefeny Z.: Adalék a morva-szlovák kereskedelmi'kapcsolatok 

problémátikájához a XVI. század első felében. 
Hirek és ismertetések. 
1953. 1-2. szám.. 
I.V.Sztálin,és K.Gottwald halálára. 
Trávnicek F.: A hetvenötéves Zdenek Nejedig, 
Franek 0. : Kle-ment Gottwáld segítsége a Csehszlovák Kommunista 

Párt bolsevizálásáért folytatott harcbaji a brnoi körzetben 
1928-1929. 

Kolejka J.: A marxista, baloldal létrejötte a brnoi körzetben. 
Sindelár B. : A morva falusi nép harca a kapitalizmus ellen az 

utolsó száz év folyammán. 
Postái F.: A havasalföldiek és antifeudális harcok a Ha,vo.salföl~ 

dön 1620-1642. 
Hromadnilcová R.: Okmányok Zden?k Nejedly morvaországi politikai 

tevékenységéhez 1922-1938. 
Radimskjf J.: Az olomovoi püspökség 1613-1614. évi számadásai. 
Hirek és ismertetések, 
SLEZSKY. SBORNIK. 
1953. 4. szám. 
Láznl£ka Z.: Falusi települési formák a tesini körzetben tekin-

t et tel, annak változásaira az ostrava,-ka,rvini medencében. 

NoSicka J.: A Duna-Odera csatorna legrégibb tervei és Szilézia. 
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Polisensky J.: Vllém Slavata jelentése as opavai fêjedelemség 

—ügyeden.I6I4-1615-ben folytatott tárgyalásokról. 

Radimsky J.: Az else morvaországi telekvizitáció. 

Mygka M, t A.vitkovicei vasművek alapítása és kezdet-e /1828-1848/. 
Sivek A.; J.V.Fric kapcsolatai a. párizsi lengyel emigrációval. 
Nehybl Jan Winkler kapcsolatai Frantisek Palackival 1826 

utá'n. 
Hirek és ismertetések. 
Grobelnf A.:-Lengyel és orosz hallgatók az olomouci egyetemen 

1576-1665. 
EONOMICKY SBORNIK SLOVENSEEJJ AKADÉMIB VIED A IMENI, 
1952. . • 
Sztálin J. A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjet-

unlóban. 
Tur (San P.: Element Gottwald • irásai - a csehszlovák közgazdaság-

tudomány 'kiváló alkotása. . . 
Heretik S.:.K.Marx A politikai gazdaságtan bírálatához c. müvéről 
Glezerman G.E.: À társadalmi fejlődés törvényeinek tudatos fel-

használásáról a szocializmusban. 
..Kozlov G.V.: A kapitalizmus általános válsága és kiéleződése a 

mi" korszakunkban. ' . 
Bankóvá F,; A népi demokratikus Bulgária építésének eredményei. 
Kuhn I.: Egyes közgazdasági kérdések az uj "Csehszlovákia tör-

te neT ében." 
Splgíak J.:.Az államigazgatás intézményei - nem önálló gazdasági 

elszámolású szervek? 
LUPTA DE CLASA. 
1954. 1. szám. 
Pirvulescu C.: A nagy Lenin harminc éve halott. 
TismKneanu L.: V.I.Lenin Müveinek 24.' kötete. 
* • *— 
Pálos Gh.; A lenini szervesEti alapelvek - pártunk szervezetének 

alapja. 
Turcû s P.: A helyi pártszervezetek harcos sajtójáért. 
Gheorghiu !.. - CKmpina Bt; A Szovjetunió népeinek nagy ünnepe. 
Cocev I«; Biztosítsuk-a körzeti és városi pártkonferenciák ma-

gasabb színvonalát. -
Dokumentumok a Román Kommunista Párt történetéből. 1923-1928. 

II.köt. /Ism. A.Roman - M. Ti, láng e s cu./ 



- 432 -

2 szára, 

A legszélesebb körökben terjesszük el az agrozootechnikai is-
mereteket . 

Venoov S.: A Román Népköztársaság tudósai a nép anyagi és kul-
~t uráli s élet'szinyonala felemelésének szolgálatában. 

Gì l eg F. - Pungan V.: A mezőgazdasági szövetkezések, a munká-
ban való együttműködésnek-a parasztság s-zéles tömegei szá-
mára hozzáférhető formája. 

Ionesou V.: A nemzetközi feszültség enyhitésének érdeke meg-
követeli, hogy végetvessenek a diszkriminációs politikának 
a Kinai.Népköztársasággal szemben. 

Cornescu P.: Az európai védelmi közösség - a népek békéjének 
akadálya. 

Feldman I.: Erősitsük és javítsuk meg a szakszervezeteknek a 
párt által való vezetését. 

Ccremnili P.S.: A marxizmus-leninizmus a népi tömegek és az egyé 
niség torteneImi szerepéről. 

3, szám. 
I.Y.Sztálin - Lenin müvének nagy folytatója* 
Duma. A.; I.V.Sztálin hozzájárulása a nemzeti kérdésről szóló 

marxista-leninista tanitás fejlődéséhez. 
Corbu N.: A munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségének 

eró'sitese - a párt központi feladata. 
Burtan F. - Pavel 0.; A "N.Bftlcescu" mezőgazdasági főiskola 

társadalomtudományi t ans z ékeIne k t ev éke nys égérői. 
Gligor V. : . Az ália.ttenyészt és nagyobb fejlődéséért, 
Colceriu M.: A két rendszer békés együttélési lehetőségének le-

ninista o'lve - a. Szovjetunió. külpolitikájának állandó alapja 
Cret̂ u N. - Frunza M. - Haupt Gh.: ;!A Román Népköztársaság törté 

nc-t ének kézikönyve" meg j avitas a - a történészek megtisztelő 
feladata. 

4. szám. 
A Román Munkáspárt Központi Bizottságának 1954 április 19-i 

plenáris ülése. 
' « 

Gheorghiu-Doj Gh,: A pártmunka állandó megerősítéséért, '/A Köz-
pont i~5ïzoTtsag ülésén tartott beszámoló,/ 

Roller M. : k nép - a történelem alkotója-/a román történetkuta-
tás néhány problémájával kapcsolatban./ 

Serbante.; A gépállomások és szerepük a mezőgazdasági termelés 
emeléseben. 

Arnáutu C.: Az indokinai népek békéjének helyreállításáért és 
nemzeti jogaik biztosításáért. 
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RaOllmuth I.; Az átlagprofitról és a maximális profitról. 
Chirculescu I.: Mao Ce-tung Válogatott Müveinek I. kötete. 
5. szám. 
A határidők betartásának élő és operativ ellenőrzéséért. 
Emeljük magasabb színvonalra a politikai-és tudományos ismere-

tek tömeges elterjesztésének munkáját. 
Radule s cu I.J V.I.Lenin "Müveinek 15. kötete. 
Tänase A.; Antagonisztikus és nem antagonisztikus ellentmondások 

Romániában a mostani - szakaszban. 
Teodoru C,j A Román Népköztársaság élelmiszeripara fejlődésének 

néh'any problémája. 
Savin Gh.: A kereskedelmi kapcsolatok kifejlődése njinden ország-

köz'ött -.a nemzetközi feszültség enyhítésének fontos eszköze. 
Fintinaru I, : Áz sla népeinek teljes joguk van, hogy maguk dönt-

"s~ék" "el" "követeléseiket. 
Pacurariu F.: Egy francia diplomata tanúvallomása a román bur--
" "zsoázia és földbirtokos osztály nemzetellenes' politikájáról; 

/Saint-Aulaire: Egy öreg diplomata vallomása. Párizs 1953 c. 
könyvéről./ 

A Román kunkáspárt Központi Bizottsága mellett működő "A.A.Zsda-
nov" társadalomtudományi főiskoláról. 

6. szám. 
Minden figyelmet az államapparátus munkájána.k megjavítására* 
Brincu A Szovjetunió Kommunista Pártja tapasztalatainak kin-

"cs'estará, /A párthatározatok uj kiadásáról./ 
Cri s te. che V. ; Tegyük intenzivebbé a kommunisták 'aktivitását a 

partszervezetek életében. 
Petres eu S.;-A belső tartalékok helyes felhasználásáról a gép-

gyárakban, 
Hihaileanu I.: A kollektiv biztonság - az európai béke blztosi-

tásának ut ja,. 
Dragomir Gh. ; A munka megszervezése és juta,lma.zása a." termelőszö-

vétkesetekben. 
lord an M.j_ Az amerikai irodalom, egyik klasszikusa az "amerikai 

éTetformáról". ' 
STUDII 
1953. 4. szám. 
A Román Népköztársaság Tudományos' Akadémiája történelmi, filo- . 

zófie,i és k ö zg a.z d a s ág i- j o g 1 szakosztályainak és intézeteinek • 
munkaterve 1954-re.-
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Gheorghiu I.° Román-orosz kapcsolatok.Románia semlegességének 
időszakában /1914-1916. augusztus/. 

Chere s ter, lu V.: Dimítrie Cantemir, a nagy tudós, politikus és a 
roman-orosz barátság aktiv harcosa, 

Fuchs S,° A marosvölgyi munkások sztrájkja 1925-ben, 
Sabin B,; Az erdélyi városlakók részvétele az 1514-es népi fel-
~Tcelesbenf 

Ardeleanu S__._G__.j_ Kolozsvár, fontos kézművesipari központ a XVI. 
s zázadbanV. 

Spivakovski E.I; • Ujabb munkák a román történelemről, /A Voproszi 
, Ts z t o r 1 i-bőT»7~ 

V,,C. • A Magyar Népköztársaság történészeinek kongresszusa. 
Könyvismertetések. 
STUDII ÇI.CERCETÁRI DE ISTORIE VECHE, , 
1953. 1-2. szám. 
Áöatások Truçeçti-ben, 
Ásatások Traianban, • 
Ás at ások Sarat a-Mont e o ruban, 
'Ásatások Histriában. . . 
Ásatások Gr&di ̂ i» Q 3, Munc elului-ban. 
Ásatások Span^ovban. 
Ás at á s o k Gar'van-D in o g e t iáb an. 
Ásatások Moreçti-ben. 
Ásatások Hlincea-Iaçi-ben, 
Ásatások Sucsavában. . 
Ásatások Corláteni-ben. 
NOVO. VRE? IE 
1954. 1. szám. 
A Bolgár Kommunista Párt Központi bizottságának-tervezete a Párt 

szervezeti szabályzatának megváltoztatásáról, 
A Bolgár Kommunista Párt VI. kongresszusa elé terjesztendő javas-

lat a Bolgár Népköztársaság fejlesztésének második ötéves ter-
véről 1953-1957-re. 

A szocializmus további eredményes épitésénck, a dolgozók anyagi 
és kulturális jóléte gyors megjavításának programmai ja,' /A má-
sodik ötéves terv tervezetéről,/ 

Lenin mindent legyőző eszméi világítják meg szocialista fejlődé-
sünk útját. 
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Palarnarova D. : A Bolgár kommunista-•'•"árt szervezeti szabályzatá-
ban végrehajtando változásokról. 

Milosevszki A.; A mezőgazdasági termelés gépesítése további fej-
le s ztllâençk programija. 

Cservenkov Y,;-A tudományról, művészetről és irodalomról. Szófia 
X'953," 37-f'T. /Ism. N.Davidov. - Cservenkov elvtárs kulturális 
kérdésekkel, az ideológiai fronton-folyó harccal foglalkozó 
Írásainak és beszédeinek második, bővitett kiadása./ 

Todorov N./szerk./: A-bolgár nép helyzete a török uralom alatt. 
Okmányok és adatok. Szófia 1933, XX, 464 1. /Ism. A.Burmov. -
A szerkesztő nem tesz különbséget a török feudális urak és a 
török nép között és néhány helyen objektivista módon kezeli a 
kérdéseket, általában azonban meg tudott felelni feladatának./ 

2. szám. 
A Bolgár Kommunista Párt VI. Kongresszusának határozata a BKP 

Központi Bizottságának Yalko Cservenkov elvtárs által, beter-
jesztett beszámolójárói. 

Cservenkov 7.; A Bolgár Kommunista Párt - Központi Bizottságának 
beszámolója, a Párt 71. Kongresszusán. 

Toncsev J.; Georgi Dimitrov müveinek negyedik és ötödik kötete. 
3. szám. 
Valpsitsuk meg a 71. Kongresszus határozatait. , 
1.7.Sztálin - V.l.Lenin müvének nagy folytatója. 
Kiszelincsev A.; A néptömegek történelmi szerepéről. 
Girginov G.: A termelési viszonyok és a termelőerők jellege köz-

ti kötelező összhang törvénye - a Bolgár Kommunista Párt tevé-
kenységének objektiv alapja, a szocializmus építésében. 

Georgiev N.'; A kád er munka a mezőgazdaságban - elsőrendű párt- és 
állami feladat. Az élettől elmaradt folyóirat. /"Szövetkezeti 
Mezőgazdaság", a Földművelésügyi Minisztérium folyóirata./ 

Rajnov B.; Az imperializmus művészete ellen. Szófia. 1952, 256 1. 
/Ism. B.Nonev. - A könyv nem mélyül el minden problémában, 
mégis hasznos munka,./ 

4. szám. 
A szocialista, tulajdon - népi demokratikus rendszerünk anyagi 

a,lapja.- . 
Cservenkov V.; Fagyobbfoku kollektiv vezetést a pártmunkában. 
Veieva A.: A termelés emelése - a mezőgazdaság rendkívül fontos 

harci fçladata. 
Smirgeia N.; Magas eszmeiséget és művészi tudást a képzőművészet— 

ben. 
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Ivano y V.: A dialektikus ós történelmi materializmus - a Kommu-
~ nista Párt gyakorlati tevékenységének elméleti alapja a szo-
cialista társadalom felépítésében. 

Szemkov V.- Atanaszov V.: A tagjelöltek felvétele és nevelése. 
Csernokozsev H.: A népi tanácsok tapasztalatának elmélyült el-

méleti általánosításáért. /Ezzel foglalkozó könyvek és tanul-
mányok ismertetése./ 

5. szám. 
Emeljük magasabb színvonalra a mezőgazdaság pártvezetését, 
Sztojkov A.; Dimitar Blagoev - a marxizmus első zászlóvivője 

"Bulgáriában és a Bolgár-Kommunista Párt megalapítója, /Halá-
lának 30. évfordulójára,/ 

Grigorov M.: Harmincöt -év a leninizmus zászlaja alatt. /A Bolgár 
Kommunista Párt megalakulásának 35'. évfordulójára./ 

Atanaszov J. - Angelov Sz.; A leninizmus mindent legyőző ereje. 
/V.I.Lenin müveinek negyedik bolgár nyelvű kiadása,/ 

Grigorov.B.; Georgi Dimitrov Müveinek Hatodik kötete. 
Koszev D.: Visszaemlékezések az 1923-as szeptemberi felkelésre. 

/Két megjelent kötet ismertetése; a kortársak feljegyzéseiben 
sok az ellentmondás és a pontatlanság, de igy is értékes for-
rást alko-tnak./ 

FILOÇZOESZKA íylISZAL 
1954, 1, szám. , 
A lenini elmélet alkotó ereje és népünk harca a szocializmus 

győzelméért. 
Karadzsov K.: A munkásosztály és a-parasztok szövetsége - népi 

demokratikus rendszerünk alapja. 
Pavlov T.;•Bulgária marxista történetéért. /A "Bulgária törté-

nete" Ï. kötetének vitáján tartott hozzászólás ötödik és he-
tedik része, amely néhány elvi elméleti és politikai kérdést 
vet fel./ 

Cenkov B, :, Ljuben Karavelov világnézete. 

Ivano v J»D. :. A biokatalizis - az életfolyamatok dinamikus alapja.' 

Taszev I."-Mao Ce-tung Válogatott Müveinek első kötete bolgár 
~nyelven.. 

Atanaszov J.: A tőkés rendszer általános válságának elmélyülése 
~ a mas odile "világháború következtében, 

Ponov A.T.; A törvények objektiv jellegéről és az emberek tuda-
tos t(evpkonységéről, 

Borissov U,} A.Polikarov "A fizikai idealizmus•káros hatásának 
- gyökeres kiirtásáért hazánkban" c. cikkéről. 

E.G.: A nyolvfejlődr'sről és a "magasabbrendü" és az "alsóbbrendű" nyelvekről. 
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Brat an óv D.C, r̂  Az olasz kommunisták harca az idèológlai fronton. ' * « 

2, szám. 

A Bolgár Kommunista Párt VI. Kongresszusának határozatai. 

Lenin müvének nagy folytatója. 

Vatralov K.: A néptömegek - a történelem alkotói. 

Válov T.D.: k gazdasági törvények objektiv jellegéről és az em-
ber é~k. tudatos tevékenységéről. 

Ivanov I. - Kurtev N. ; Szocialista hazafiasságunkért. /K.Vaszi-
Tevf SzocfaTÍs'ta hazafias ságunk jellemző vonásai. Szófia-
1953, 140 1, ismertetése. Népszerűen megirt hasznos könyv./ 

Nikov N. - Panajotov^L.; A :íBulgária története*' I. köt. maket-
j ének' megvitatása. ~ 

ISZTQRIÇSESZKI PRECLED 
1953-54. 6, szám. 
Hrisztov H.;_ A bolgár történettudomány néhány kérdéséről, /Vita-

indito.cikk./ 
Todorov G.: A Bolgár Szociáldemokrata Munkáspártyézoros szocia-

TTs't'ák/ harca'Bulgáriának az első imperialista világháborúba 
való belépése ellen. 

Sztojcsev I.; Hrlszto Botev szülőhelyéről. 
Georgieya Sz.: A középkori Preszlav kerámia-termeléséről. 
Popov N.s Uj adatok a bolgár társadalomban a török uralom idején 

fénnfTlott osztálykülönbs égekről, 
Mitev J.: Az 1877-73-as Felszabadító Háború révén nálunk végbe-

ment .agrárfordulatról. 
Mit ev•J.; A bolgár nép rövid története. Szófia 1952. /Ism. 

SziWyikityin. - A Szlávjanye 1953 8. számából átvett cikk./ 
Mitev A.; A' "Gavril C-onov" partizánosztag tevékenységének néhány 

tény érői, /A Rabotnicseszko delo 1953. jul. 1-ri számában meg-
irt ismertetés kiegészítése és helyesbítése./, 

A hetvenöt éves "Vaszil Kolarov" állami könyvtár, 
1954. l.,szám. 
Pavlov T.; Bulgária marxista történetéért. /A népszerű bolgár 
~ történelem I. kötetének makettjéről folytatott vitán elhang-
zott felszólalás,/ 

Koszcv D,: A vita tanulságai, /A Bolgár Történettudományi In-
tézet /igazgatójának zárszava a vitán,/ 

Mihova H,I.; A nyugati imperialista hatalmak szerepe a fasiszta 
diktatúra létrehozásában és megerősítésében 1926-1931. 

Burmov A. K.; A szlávok és előbolgárok közti viszony kérdéséhez a 
VTÏ-IX." században. 
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SztMcsov I.K,: Kriszto .öotev születési dátumának pontosabb meg-
li at áro zAsaho s. 

Dokumentumok Bulgária újkori történetéhez a, bécsi állami levél-
tárakból. ' . . . . 
Szófia 1943, VIII,290 p. - Ism. H.Gandev. - A kötet értékes 
anyagot tartalmaz, de szerkesztője, Sz.Romanszki alapos jegy-
zetelésaz eredeti szöveg forditása nélkül ádta ki, nincs 
értékelő bevezetés, ezért a kötet nem állja, ki a tudományos 
birálatot. 

Tapkova - Zaimova V.: A "Bulgária története" I. kötete makettjé-
nél? megvitatása. /Beszámoló./ 

Todorov M.' A "Bulgária, töténete" I. kötete makettjének megvi-
. tatása a Szovjetunióban. 

2. szám. 
Dimitrov M.: Ljuben Karavelov tevékenységéről és eszméiről. 
Ha,dzslnikolov V. : Ukrajna, egyesülése Oroszországga,l és a bolgár 

"neTp. , , 
Burmov A . K A kereszténység IX. száza.di ̂bulgáric.i moghonosodá-

sává]""Tcápcsola,tos burzsoa-idealista,nézetek ellen. 
Henzel V.: A lengyel állam kialakulása. 
Szil 1anovszka T.: Ljuben Karavelov világnézetének kérdéséhez. 

/'Karav e 1 o v müvészetkritikája./ 
Todorov"1-;3etkova B.: Helyesbítés Vaszil Levszki egy fontos le-

"veline k. k iádé, s a! ihoz. 
C vet kova B.A. :_ A rabszolgaság az Ozmán Birodalomban és különösen 

a bolgár, te'rületeken a török uralom alatt, 
Gonovszki M.: Az -alkotmányozó nemzetgyűlésben lefolyt harcok osz-

tály jellege. I. köt. Szófia 1952, 80 1. /Ism. Zs.Hatan. - Sok 
anyagot felhasználó komoly munka-, de számos tétele további 
kutatást és helyesbítést igényel./ 

Conev Sz.A.': Az árutermelés a feudális Bulgáriában a kollektiv 
" pénzleletek megvilágításában, • A sztálinvárosi állami közgaz-
dasági egyetem munkái II. köt. 35 1. /Ism. A,K.Burmov. - Igen 
hasznos munka./ 

Paszkaleya, V.; A koprivstiaai " L. Kar ave lov"-muzeurn. 
Medkov B;: Az állami "V.Kolarov" könyvtár orientalisztikai osz-

tálya, 
Gandev H.:-Török források Bulgária agrártört ériét éhez a megujulás 

korában. 
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F- 0 L Y Ő I R A T S Z E M L E E G Y É B O R S Z Á G O K B Ó L . 
CAHIERS DU COMMUNISME ' 
1954. jap,.-febr. különszám Lenin halálának 30. évfordulójára. 
Duolos J.: A leninizmus és a.francia munkásmozgalom, 
Fa,jón E.:. Lenin halálának 30, évfordulója. 
Le coeur A, s Harca lenini szervezeti elvekért a Francia Kommu-

nista Párttan, 
Billoux Fr.: A jogos követelésekért folytatott harcok szervezése 

és irányitása Lenin müveinek fényénél. 
Michaut V.: A leninizmus a szociáldemokrácia ellen. Az egység-
~front problémái. 

Cogniot G,: Az állam lenini elmélete, és harc a demokráciáért. 
Baby J,: Az imperializmus aktualitása és a jelenlegi kapitaliz-

mus alapvető gazdasági törvénye. 
Desanti J,-T.; Lenin és a filozófia. 
1954, 3../niárc./ sz. • 
Due lo s J_.j_ A munkásosztály egysége, minden hazafi felsorakoztatá-

sa az európai védelmi közösség ellen. 
Vermeersph J.: Sztálin emlékére,.. 
Moreau Y,:.A berlini konferencia után. 
Limbourg M,: A bérek kérdése és a dolgozók vásárlóerejének szük-

séges növelése, 
Pierrard A.: Az MRP: a burzsoázia klerikális és reakciós alaku-

lata, amely elárulja a nemzetet. 
1954. 4. /ápr./ sz, 
CoKnlot A Kommün müvének nemzeti jellemvonása. 
Michaut.V.; A szocialista dolgozók egységfrontja. 
Douze B,: Szociáldemokrata sajtóhadjáratok a "felépítmény re-

formjáról" és az "európai" egységről, 
1954, 5. /máj./ sz. 
A Francia Kommunista Párt XIII, kongresszusa, eldtt, 
Billoux Fr. : Néhány szempont az ideológiai ha.roról és a neveló'-

munkáról, 
Villon P.: A kollektiv biztonság szervezete és ha.rcunk a nemzeti 

függetlenségért és a- békéért. 
Pufriche M.: A kommunisták munkája, a szakszervezetekben. 
Coffniot G.: Sztálin Müveinek 2, kötete. 



- 440 -

DÉMOÇRATIE NOUVELLE. 

1954. 3. /marc,/ sz. , 
Courtade P.: Berlin és az európai "biztonság. 
Ho Chi,Minh : Földreform Vietnamban, 
Yata A.: Franco, az Izlám protektora?./A marokkói eseményekről./ 
Fgretaud M.; Az angol Afrika fellázad, 
4. /ápr./.sz, 
Berlioz J.t Azonnali tárgyalásokat Ho Chi Mlnh-hel! 
XO'-'-ivi V»»-.-.. A francia egyház és a Vatikán. 
Chanibrun.G. de: Egyesült Európa vagy megosztott Európa? 
Noirot P.: Szabad választások Németországban? 
Puerto Rico, a jenki gyarmat. 
Badia G.; Adenauer fél a Német Demokratikus Köztársaságtól. 
5. /máj./ sz. , 
Duolos J.: Európai Védelmi Közösség vagy európai biztonság. 
Aubel E.: A' hidrogénbomba vagy az élet? 
Courtade P.: Dulles ur háborúsdit játszik Ázsiában. 
Berlioz J.* Nemzeti harc a mezőgazdaságért Lengyelországban. 
Hoy Cl.: Kina gyorsan halad. 
Montero P,: Guatemala az Egyesült Államok ellçn. 
Desanti D,: Botrányok Rómában. /A Montesi-ügy,/ 
Ennafaa M.: Tunisz nem hagyja magát. /A' tuniszi nép harca a fran-

cia gyarmatosítókkal szemben,/ 
Prestes L.C.: Brazillá nemzeti felszabadításáért, 
6. /jun./ sz. 
Duclos J , : A munkásosztály az Európai.Védelmi Közösség ellen. 
Courtade,P.: Bidault szabotál Genfben. 
Noirot f.: Dien Bien Phu. /Az indokinai háború és háttere./ 
Meyer H.D.: Jenki delirium. /Amerikai háborús hisztéria./ 
Abraham P.:.Francia-szovjet kulturcsere. 
Garlinski B.: Építészet a népi Lengyelországban, 
Ibn Al-Thair: Három hónapi zűrzavar Egyiptomban,-
Csen -Haft-szeng:. A kinai irány: a szocializmus. 
Badia GÌ: A Német Demokratikus Köztársaság: a német nép utmuta-

tója." 
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7 . / j u l . / , s z . 
Berlioz-J.: Ázsiából süvít a vihar. /Az ázsiai politikai esemé-

nyed./ . 
Courtage P.; A béke,esélyei Genfben. K , 
Kriegel-Valriinont ivi.«- Villon P.; A Saar-kérd|s. 
Bernal J.D«: A tudomány a béke szolgálatában. 
Noirot P.; Pakisztán, az amerikaiak sakkfigurája. 
Kin ele or M. ; A francia pet roleumt erme lés. /A Standard Oil franci 

o r s z ági kon c e s s z i ó j a. / 
Mont ero P. : Az oroszok Guatemalában! /A guatemalai hel3rzet pon-
~ tos leepö, Dulles kijelentéseinek cáfolata./ 

LA NQUVELLE CRITIQUE 
1953. ^0. /doc./ sz. 
Uhse B.; Az.irók, a béke és Németország egysége. 
Mouillaud M.; Von Salomon mítoszai. A náci ideológia születése. 
Becker H.-; Európa mérnökei. /Főleg a német kérdésről./ 
Charles.J.: Egy nemzeti atomkutatás lehetőségei-és feladatai. 
Cohen F. - Souef Cl.: A frapeia film. 
Herve P.: Trockijtól Titóig, /VI. folytatás. Nacionalizmus és 

internacionalizmus, a spanyol polgárháború, stb./ 
Douzon H. - J.: A jogászok és a demokratikus jogok védelme. 
1954. 51. /jan./ sz. 
Cesairg Ai.: Tanúvallomások a gyarmati rendszerről. 
Yata A.: Marokkó példája. 
B'oiteau P.: Moramanga, a madagaszkári Oradour. /A francia gyar-mat o sTtfok vérfürdője 1947-ben Madagaszkár szigetén./ / « 
Chinh T.: A vietnami kultura tegnap és ma, 
Thao T.D,; Az uj Vietnam alakjai. 
Herve P.; Trockijtól Titóig. /Befejező rész./ 

Alfand Cl. - Vincent Cl.; Merre tart a "középosztályi? 
52. /febr./ sz. 
Fel kell.emelni az ideológiai munka színvonalát. 
Kanapa J.: Lenin és a "Proletkult", 
Grotewohl 0.: A Német.Demokratikus Köztársaság kultúrpolitikája 
Alfand C, - Vincent C.; Merre tart a középosztály? II. 
Sadoul G.: A neo-realizmus kidolgozása az olasz filmeken. 



- 442 -

Prokof^ey V, --Nyikityuk 0«; Jegyzetek a franciaországi haladó 
~művészétről. 

53. /márc,/ ss. 
Aragon i , : A"francia népnek jó az emlékezőtehetsége... /Francia 
. ország fontos időszerű problémáiról./ 

N. hadnagy: Lapok az indokinai francia expediciós hadsereg egy 
tiszt jenek naplójából. 

Hguyen-Van-Ba: A vietnami ellenállás igazi arca. 
54. /ápr,/ sz, 
Duclos J,: A kommunista párt befolyása az értelmiségi rétegekre 
Glovoni A.; A kommunista párt programmot ad a tanuló ifjúságnak 
Lenoir R,: Eiszász-Lotharingia veszélyben. /A feltámadó nyugat-

német" imperializmus fenyegeti./ 
55. /máj./.sz. . . 
Bur oh ott * - W inn ing t on A. : Haláltáborok Koreában. 
•Lafon M,î Egy u.j európai csendőrség tervei. /Az "európai védel-

mi koç'd ss égről" . / . . . 
Claude II.' Az amerikai gazdasági élet válság elótt áll. 
56. /jun./ sz, 
Nyikolajeva.G.: Mi az irodalom? Egy iró megjegyzései, 
Villad1er P,: A fantasztikus irodalomról. I, 
Hervo P.: A tudomány nem volt jelen Hamburgban, /1953 juliusá-

ban reakciós "tudósok" kongresszust tartottak Hamburgban./ 
Po-ugcyrolias P.: Megjegyzések Georges Gurvitch szociológiájához 

/Társaáalomtüdomanyi kritika./ 
pesanti J.-T.t Hegel az exisztencializmus atyja? 
Uja.bb megfigyelések a "középosztályról". 
Társadalmi, ideológiai és politikai harcok Franciaországban a 

XIX. szazadban. 
Könyvismertetések. 
CAHIERS INTERNATIONAUX , ; 
1954, 52. /jan./ sz. . • 
Szuhomljn V.: A népi demokráciák uj szakasza.. 
Duret J.: A francia burzsoázia a bukás felé vezető uton. 
Bettelheim Ch.: A munkásosztály és a technikai haladás a kapita 
Tistá rendszerben. III, Rela.tiv elszegényedés avagy a ka.pl-
tali^mus veszélyeztetettsége? 

Capek^A,: Az amerikai foglalás Panamában, 
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'iesfleokey 0.: Az Osztrák Szocialista Munkáspárt kongresszusa. 
Um Nyobe R.t A nemzeti mozgalom születése Kamerunban. /Francia 

liyugatafrika. / 
F»Goia J..: A kameruni nép kizsákmányoltatása és küzdelme. 
54. /márc,/.sz. 
Hermann J.M.: Berlin - mérleg és perspektívák. /A berlini kon-

ferenciáról és jelentőségéről./ 
Souchére E. de la: Caracas avagy a petroleumdemokrácia, /Az 

amerikai olajTarsaságok Venezuelában és befolyásuk az ottani 
kormányokra./ 

T. de L. ; Összeesküvés Guatemala ellen, /Az Egyesült Államok 
és Guatemala viszonya./ 

Schafxer G«: Az angol munkáspárt válsága és a német ujrafolfegy-
verzés', 

Jonbert F.: A kelet-nyugati kereskedelem. 
JA PENSÉE . 
1954.53../jan.-febr./ sz. 
Duolos J.: Lenin, a tudós és a filozófus. 
Aubol E.: A tudományos dolgozók világszövetségének harmadik köz-
' gyülese, .. 
Ingardon.R.S'.; A tudomány két koncepciója: ^uridan és Kopernikusz. 
Soboul A. : Az. osztályok és. az osztályharc a francia .forradalomban. 
Csucsmarjev V.l.: Diderot és az orosz nyelv tanulmányozása. 
Meier P. : - Megjegyzések az angol nyclvró'l a sztálini elmélet fé-

nyénél. 
Mayer* R.: Lenin időszerűsége. 
Daut ry J. : 1939 az igazság fényénél. 
54» /márc,ápr./ sz. 
Cogniot G.: Harc a dekadencia szelleme ellen a tudományban és a 

kulFuraïïan. 

Az uj Kino.'és múltja: Cachin M. : A kinai nép felszabadítása, 
Denis H.: A gazdasági forro.dalom az uj Kínában. Roy C.:  
TT kinai kultura. 

Willard C; : A Szovjetunió, Finnország és a balti állomok 1939-
40-ben. " 

Cornu A.: Karl Marx fiatalkori müvei../1839-1844./ 

Le fé bv re J.: Lukács György három •müve. ' » ' 

55. /máj.-jun./ sz. 

Benőt Y.: Egy kiadatlan Diderot-mü. 
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Saucer_qtt_e M,; Veszélyezteti-e éhínség a világot? 
Richet D.; Gramsci és Franciaország története, 
"eng Ju-Ianr., Mao Ce-tung és a kínai filozófia, 
ostasszova J,; Emlékek Leninről,. 
Levy P.: Jules Bloch /1S80-1953/. 
RINASCITA 
1954. 1. /.Jan,/ sz. 
Ferrara H.: Harcunk az egységért. 
Lama L.r Az ipari munkások gazdasági követelései.. 
A katolikusok uj orientálódásai és az áramlatok harca a.keresz-

ténydemokratáknál, ' 
.-egre S. : A szerződés eredete, /Az európai védelmi közösségről,/ 
Calamandrei P.: A Cervi-fivérek csapatának hősi és-emberi törté-

nete. /TLZ "ÖTasz ellenállási mozgalom hősei./ 
1954. 2. /fehr,/ sz. 
Togliatti P.: A berlini siker, . 
A korrupció, mint az antikommunista rendszer eleme, 
Reichlin A. - Connola A,; A bel- és külpolitikai helyzet lát-

képe . I94'7 májusából 1953 júniusáig. 
Segre S.; A hadsereg szervezete és alkotmányellenessége. /Az 

európai védelmi közösvéggel kapcso lat ban./ 
Posenti A,i Egy demokratikus adóreform,szükségessége. 
Capo raso S.j Az olasz nő jogi helyzete. ' '• 

1954. 3. /márc./ sz. , '• ; 
Diaz F,; Giuseppe Saragat monarchikus hivatása. /Az olasz jobbol-
* Tali szociáldemokrata vezér leleplezése,/ 

Malenkov ft.M.: A Szovjetunió bel- és külpolitikája. 
Bardini V.; A toscanai katolikus mozgalomról. 

Donini. A. ; A katolikus eszme szegénysége a j.élcn pillanatban. 
Lena M,: A világkereskedelem megerősítése- és fejlesztése» 
1954, 5, /ápr./ sz. .. 
Basso L.: Saragat pártjának reakoids..szerepe az olasz politikai 

ele t Ve h. 
Segr'e S,; Az "európai védelmi közösség" következménye Európára 

nézve. * 
Negayville. C, : Az alpesi hegyvidék földművelési viszonyainak és 
— t a T S rTfl f-, lrÁafiak elmaradott saga, 
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feddi G-, : Demokratikus erjedés a venetói katolikus tömegeken 
"beiül.. 

Bonazzl E.: A "bolognai ellenállási mozgalom. /1944-ben./ 
Antonio Labriola tanitásai. I. rész. 
5. /máj./ sz. 
Vais M. : , A béke elleni áskálódás az amcrikanizált olasz sa.jtóban. 
Vidali V.; A trieszti kérdés. 
Pajetta ,G.:,Szociáldemokraták és liberálisok. 
Manzocchi B.: Az olasz gazdasági élet, /Sanyarú helyzete, a hi-

"vatalos optimizmus./ 
Battaglia R.: A kommunisták tűzkeresztsége a felszabadító hábo-

rúban. /Olaszország felszabadításáért ktizdó' kommunista, harco-
sok elvi problémái. 1943-as vonatkozású./ 

SOCIETÀ, 
1953. 4. /dec./ sz. 
Collc-tti L; : Az elmélet és a gyakorlat egysége és a tudományos 

módszer.. 
Gerratana V.: Lukács és harca a realizmusért. /Lukács György 

működésének méltatása./ 
Romagnoli S.; Fásultság De Sanctisnak Dante müveiről irott kri-

tikájában. é 

1954. 1. /febr./ sz. 
Manacorda G, - Muscetta C.: Gramsci és a kultura egysége. 
Timpanaro S.; Pietro Giordani eszméi. /Burzsoá-demokrata irò a 

19. szazaçTban./ 

Pietranera G.:.A "Toké" második kötete és a burzsoá közgazdaság. 

Cassese L. ; A talajjavítás az olasz középkorban a spanyol kor-
szak idején. 

Könyvismertetések. 

2, /ápr./ sz. 

Aloisi H.: Vitát a tudományról. /A tudomány és a technika, szere-
pérol, a társadalommal való kapcsolatáról, haladó vagy hala-
dàselleçies voltáról sürget vitát./ 

Vittoria E.: Retorika az olasz építészetben, 

Giolltti A.; Az olasz társadalom fekplye; a munkanélküliség, 

Timpanaro S.: Pietro Giordani eszméi. II. 
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THE MARXIST'QUARTERLY 
1954. 2.,/ápr./ sz. 
Dutt R . P , A , Kommunista Párt és a tömegmozgalom', haladása. 
Burhop,E.H.S.; Az atpmenergia békés alkalmazása. 
Hart F.?,Államos itás. 
Burton E.;. Akadémiai szabadság és a kommunisták. 
Heinemann M.: .André Stil és a szocialista realizmus regénye. 
Könyvszemle. 
LABOUR I/ÎONTHLY, 
1954. 3. /márc./ sz, 
Kerrigan P.; Taktikák a bérfronton, 
Quaestpr: Mentsük meg Európát! 
Hood K,: Hogyan segit a szegény a gazdagnak, /A kapitalista ki-

zsákmányolásról,/• 
Varga E.: Az Egyesült Államok gazdasági válsága felé, 
•Felton M.: Egy uralkodóosztály arcképe. /Angliában./ 
ápr. sz. 
R.P.D.: A győzelem"pártja. /Az Angol"Kommunista Párt húsvéti 

kongresszusa elé./ 
flollan J.: A politikai helyzet. /Nagybritanniában./ 
Montagu I. : - A béke-létrehozása, /A háború és béke tényezői nap-

jainkban,/ 
Bradley B.: A Birodalom és népei, /A Brit Birodalom válsága,/ « » »• 
5, /máj,/ sz. 
R.P.D.: A Bomba. /Az atomellenőrzésről./ 
Foster l'.Z.: A szervezett munkásság problémái az Egyesült Álla-

mokban. ~ 
Quaestor; A világ biztonságának kérdései Genfben. 
A munkáspártok tiltakozása Németország ujrafelfegyverzése ellen. 

* 4 1 4 

I954..jun. sz. 
R.P.D. ; Egyensúlyban. /Külpolitikai p'sszefoglaló./ 
Buck T.; Kanada és az USA-óriáskigyó. 
Matthews G-, : Lépések az egység felé. /Az angol munkásosztály egy-

ségéről,/ 
Schaffer G.; Háború vagy béke, Délkelet-Ázsiában, 
Pritt P.M.: Mr. Attie e világa. 
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1954..7. /Jul./ sz. 
R.P.D.: A hónap eseményei, /Külpolitikai kommentárok./ 
Quaestor; Genf. -/Az ázsiai eseményekről és a távolkeleti kérdés 

megoldásáról./ 
Fowarth II.: A mérnök fizetése. /A mérnökök fizetésének alakulása 
~ a háhoru kezdete óta Nagyhritanniáhan./ 

Boyd A.: Guatemala. 
Lenin kiadatlan cikkei. /1912-ből, a nyugati országok munkásai-

ról./ 
Gallacher V/t: Néger történelem. /Az amerikai négerek történelmi 

kérdései./ 
POLITICAL AFFAIRS 
1954. 2. /febr./ sz. 
Perry P,:.A Nemzeti Néger Munkástanács harmadik évi összejövetel 
Berry A.W.: A "63-as szabadság" jelszaváról. /Az Egyesült Álla-

mokbeli, néger emancipációs törekvések lincolni jelszava./ 
Foster Y.'.Z.: A Garvey-mozgalom; /Amerikai négerek mozgalma, 

1914-ben7kezdődött Jamaikán,/ 
Togliatti P.: Az olas z politika uj útjáért. 
Norris M.: A gazdasági kilátások. 
VeHand C.; A maximális profit törvényéről. II. 
Aptheker" H.: A "big business» ujrairja az amerikai történelmet. 

IÏT. /Az amerikai imperializmus történelemhamisitásai./ 

1954. 3.,/márc./ sz. 

Foster W.Z.: Az Ifjúmunkások Ligájának második kongresszusa. 

Sztálin:.Kritika és önkritika. 

Norris M. : A gazdasági helyzet: indítványok a cselekvésre. /USA-
gazdasag./ 

Allan J.S.: Tárgyalások az atomenergiáról. /A Szovjetunió és az 
USA között./ 

Heynes D.R,: Neo-malthusianizmus és a marxizmus, 

Merischi V.: A jelenlegi feladatok Argentínában. /Peron diktatü-
raja ésTiazug jelszavai. Hogyan kell a Kommunista Pártnak har 
colnia./ 

1954. 4. /ápr./ sz. 

Az USA Kommunista Pártjának Nemzeti Bizottsága: A mccarthysta. . 
provokáció ellen: igazi függetlenséget Puerto Ricónak! 

Az USA Kommunista Pártjának Nemzeti Bizottsága: A munkához, bé-
kéhez, demokráciához vezető amerikai ut. A Kommunista Párt 
programmterveœ te. 
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A Programmiervezet-Előkészítő Bizottság: Levél a programmterve-
zétről.. # 

^oster '7. ?. : A program-tervezet tanulmányozása és alkalmazása. 
Walker R.: A berlini'konferencia és ami utánatörtént. 
Clayton,J.C.: A pszihoanalizis elleni küzdelem néhány.kérd|se. 
Ghosh A.: India Kommunista Pártjának Harmadik Kongresszusa. 
1954. 6. /jun./ sz. 
Szabadítsuk ki Gene Dennist és minden politikai foglyot! 
Foster Y7.Z.:- A Lewis - Beck - McDonald szakszervezeti paktum; 
• /Az "amerikai munkáéosztály és a szakszervezetek mozgalmai./ 

Walker R.: A hidrogénbomba és Indokina. 
Lightfoot C.: A vezetőség minősége és a programratervezet perspek-

tivái, /Az Egyesült Államok ICP-jának programmiervezete,/ 
Colton ?.: A programmtervezet és a tavaszi előválasztások../Az 
~Egyesült Államok Kommunista Pártjának párt élete./ 

Johnson A.: Amnesztia és harc a mccarthyzmus ellen. 
MASSES AMD.MAINSTREAM 
1954. febr. sz. 
Börry A.Yf. : Ira Aldridge: egy néger' színész diadala./Hires néger 

Shakespeare színész, működése 1833 és 1867 között'./ ' 
Aptheker H.: A néger történelem: lecke loyalitásbél. 
Hacsaturján.A.i Alkotó bátorság a zenében.. 
Langston Ch.H.: Bíróság, a vádlottak padján. /Charles H. Langst on 

ügyvéd utolsó szó jogán elmondott beszéde a néfrer rabszolgák 
mellett.1858-ban./ 

Foster W.Z.' A rabszolgaság- és az eszmék harca-. /A multszázadbeli 
amerikai néger kérdésről./ 

Vinocns J.: Az irodalom Franco Spanyolországában. 
1954.. márc. sz. . . • 
Sillon S,:,Korunk. ./Aktuális beszámoló,/ 
Lav-son J.H.: Eugene O'Neill tragédiája. /A tavaly elhunyt nagy 

amerikai drámairó.tragédiája'a burzsoá társadalom és kultura 
útvesztőjében./ ' 

Sztálin: Levelek egy költőhöz. -/Két levél Damjan Bednijhez, 1924-—-ToT-Ss. 1930-fból./ . 
Ar orison J.: Mccarthyzmus a sajtó ellen. , . • 
^inke 3. s te in S. : Aaron Copland és az amerikai zené. " 
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1954. 4. /ápr./ sz. 
Ehrenburg.I.: Az író es müve. 
Flynn E.G.: A lázadó lány. /Részlet Elisabeth Gurley Flj<-nn ame-

rikai kçmmunista harcos önéletrajzából./ 
Bonosky Pb.: üdvözlet Mike Goldnak. /Haladó amerikai iró,/ 
1954. 5../máj./ sz. 
Dennis P,:.Az amnesztiáért folytatott küzdelem: négy hosszú év. 
Bernal J.D.: Ahol a tudomány a béke szolgálatában áll,,. /A 

szovjet.tudományról./ 
Apthekey H.: Mccarthyzmus és a liberálisok. 
Magi! A.B.: A guatemalai mozgalom 
1954. 6../jun./ sz. 
Sillen S.t: Korunk. /Külpolitikai jegyzetek./ 
Finkelstein S.: Hogyan kezdődött a művészet? /A történelemelot-

ti művészet marxista értelmezése./ 
Jones Cl.: Ben Davis és az amnesztia. Terre Haut e-t <51 Harlemig. 

/Amerikai néger hazafi,/ 
Daniels F.E.: Egy év után. A Rosenberg-házaspár. 
Pudovkin V.: A realizmus és a szinész. 
Cole L. - Lav/son J.H.: Két vélemény O'Neill-rol. 
SCIENCE AND SOCIETY 
1954.tavaszi szám. 

é < é 

Stern B.J.: A kutatás szabadsága az amerikai tudományban. 
Dobi) I : A, szovjet közgazdaság: tényçk és rágalmak. 
Robinson J. - M.G-illman J. - Denis H.; Az értékelmélet. Vitacikk. 
1954 nyári szám. 
Bernstein.S.: Uj tanulmányok az amerikai szocializmusról, 
Singh V.B.: A keynesi gazdaságtudomány a gazdaságilag elmaradott 

országokkal kapcsolatban. 
Mandel B.:.Calhoun, Lincoln és a munkásság. 
Lockwood W.B.: A nyelv és a nemzetek felemelkedése. 
Könyvszemle. Hammock W. ismerteti J.Buttinger könyvét: ::In the 

twilight of socialism: a history of the revolutionary socia-
lists of Austria, New York 1953. /A szocializmus hajnala: a 
forradalmi szocialisták története Ausztriában./ 
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REVU? HISTORIQUE 
1954. jan,~márc. sz. 
Busquet R,: Marseille civilizálta-e.Galliát vagy sem? 
Lanhers Y.: A Gramort ház levéltára. /Főleg 13. század./ 
Portai^R.; A vas ut ja a XVIII, században, /Szovjet történeti ku-
" tatásolcat ismertet a manufaktúrák fejlődéséről és a vas be-
hozataláról,/ 

Glraud M.; Uj kiadványok az Egyesült Államokbeli négerkérdésről. 
Léonard e.G.: A protestantizmus történetével foglalkozó müvek 

1 9 3 c J - 5 2 . T i . 

Brunschwig H,; Afrika gyarmatosításának története, 
1954. ápr.-jun. sz. 
Renouvin P. : A nemzetközi kapcsolatok legujabbkori története, 

l'utafë^ii irányok, 
Dhorme E.: A habiru-törzs és a héberek, /Adalék a zsidó nép 

ókori történetéhez./ 
Le merle I1. : Inváziók és • vándorlások a Balkánon a római kor végé-'-

Tol a. TilI, száz-ad ig. 
Chaunu P.: k gyarmati Spanyol-Amerika társadalomtörténetének 

megírásáért. 
Brunschwig LU: Németország Bismarck óta. 

Könyvkritikák. /Macartney Ç.A.: The medieval Hungarian histori-
ans, a critical and analytical guide, Cambridge, • 
1953, 190 p.' /A középkori magyar történetírók, 
kritikai és analitikái utmutató./ 
Corti, Egon Caesar: Mensch und Herrscher. Wege 
und" SchìcksalT.~TCàTser Franz Joseph I; zwischen 
Thronbesteigung und Berliner Konrrcss. Graz-Wien 
1952, 543 p. 

Kiszllng, Rudolf: Fürst Felix zu Schwarzenberg« Der 
politische Tëïïrmelster Kaiser Franz Josephs, Graz-
Köln '1952, 240 -p. /Többek között a forradalmak 
utáni társadalmi .helyzetről és Schwarzehbergnek 
Win.&ischgractzhez való viszonyáról. " -

Bibliográfia., . iT1, 
Folyóiratszemle. 
ANNALES.Économies -.Sociétés - Civilisations 
1954. 1../jan.-márc./ sz. . . 
Febvre L. : Egy uj történelmi gyűjteményről. /Destins du Monde./ 
Will Éd.: Kutatások az ókori görög gazdasági élet köréből. 
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Je armili - P. : A francia gazdasági élet a 16. században és az orosz 
""piac,. 

Chaunu H.; Az-atlanti országok politikai és gazdasági élete. 
1540 körül, 

Lehoux•Fr.; A VI. Fülöp-korabeli Párizs* Egy lombardiai üzleti 
vállalkozásai. /14. század*/ 

Caster G.: Gazdasági és társadalmi tipusok a 16, században; egy 
toulousei festőfüdaráló. 

ANNALES HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
1954. 134. /jan.-márc./ SZÍ 
Rude G, - Soboul A.; A párizsi bérek maximuma és thermidor 9-e. 
Cobb R.: Jegyzetek a sa.nsculotte-elemek elnyomásáról 1795-től 

ToüT^ig. 
Appolis E.: Robespierre két protestáns tisztelője. 
Godeohot J.: Romme iratai. 
1954. 135. /ápr.-jun./ sz. 
Egret J,; Az előforradalom Provence-ban /1787-89,/ 
Daye.t M. : Pierre-Joseph Briot és az Elba-szigeti szervezet. 
Vidalenc J.; Katolikus és királypárti hadsereg N0rmandiában 

1815-ben. 
Bayaud P.: Utazás Daxból Párizsba 1789 tavaszán. 
REVUE D'HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
1954. 1. szám. 
Lajugie.J.; Európa gazdasági egységesítésének első lépései. 
Heers M. - L.; A genovaiak és a timsókereskedelem a középkor vé-

& en. 
Legendre P« s Tanulmányok Lamennais közgazdasági elveiről, 
Tubol M. ; Marx Károly és a parasztkérdés. 
RASSEGNA.STORICA DEL RISORGIMENTO 
1953. IV, fase. 
Agazzi A.: 1848 Bergamóban. 
Vidal G >i Francia tanulmányok a risorgimentóról /1864-1870 kö-

zött jelentek meg./ 
Rubertis A.de; A nagyhercegi politika 1850 körül, 
Blaas R.: ,Rendőri iratok a bécsi levéltárakban. / 1820-24- re vo-mrttarz" o an. / 
Könyvszemle. 
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1954. I..fase, /jan•-mare./ 
Talamo G.t.Friedrich- Meinecke historizmusa. 
Composto R.; A szicíliai burzsoázia és az egység gondolata 

1860-ban. 
Ghisalberti A.M.: Lincoln, Melloni, Mazzini. 
Raggi A.M.: Az 1795-ös francia-osztrák-szárd•hadjárat egy ales-
• sandriai hazafi leveleiben. /Okmányközlés./ 

Guichonngt P.: Egy pápai katona emlékiratai. /1859-60-ból,/ 
Beales D. : Gladstone az olasz kérdésről 1860 januárjában. 
RIVISTA STORICA ITALIANA 
1953. IV. façc. 
Momigliano A.:,Mihail Rostovcev emlékére. 
Bernini F.: II, Frigyes és a !,Societas Lombardie, Marchle et 

Romanie" 1226-ban, 
Treves P.: Algernon Sidney politikai elvei. 
Moscati R.: Aragéniai Alfonz nápolyi kancelláriája. 
Mast elione S.: Egy arisztokrata száműzetésben: Santorre di San-

tarosa, Okmányok. 
Recenziók. 
Bibliográfiai bulletin. 
J ogyzetek. 
1954. I. fase. " 
Bernardi A.: A szabin és az etruszk korszak a római királyságban. 
Vida G;L. della: Toscanai Berta levelezése Muktafi kalifával. 

/lO, század.Bagdadi kalifa,/ 
Romano R. : A velencések tengeri fegyverkezésének gazdasági szem-

pontjai a 16. században. 
Rossi P.: A történetírás története és módszertana a mai angol 

felfogás szerint. 
THE ENGLISH HISTORICAL REVIEW 
1954. 270.,sz. 
Stones s.L.G.: Sir Geoffrey le Scrope /1285-134Ò/, a királyi f ő -

törvényszék főbírája, t 
Youings J,A.: A devoni szerzetesi-birtokok átadásának feltételei, 

7Ï5T6-58./ 

And e r s o n M,S.:.Nagybrit annla és az 1768-74-es orosz-török háború. 

Könyvszemle, 

Kisebb közlemények. 



rJ?EE JOURNAL OF. ECONOMIC HISTORY 
1954 téli szám. 
Thompson G.V.: Üzemközi technikai standardizálás a korai ame-

rikai . aüF3iparban. 
Long P.C.; Philippe de Girard és a gépi lenszövés bevezetése 

Ausztriába, 
Ferguson E.J.; Spekuláció a forradalmi adósságokkal. Az állam-

papir-tula j d on Marylandben, 1790-ben. 
Knelsel E.; Az angol gabonapiac kialakulása.. 
Hirshler E.E.; A középkori gazdasági verseny. /14. századi pél-

ClQ»"k.lesti * J 
THE ECONOMIC HISTORI REVIEW 
1954. 3o szám. 
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C I K K E K , T A N U L M Á N Y O K 

M. KIM és G. GOLIKOVï 

A szovjet társadalom története kidolgozásának 
néhány kérdése. 

»1954« 5„ szám*/ 

M . K K M , R . R O J I K K O S : H E K O T O P U E B O N P O O T F ' P Á S P A Ö O T K H 
HOToriHM coB0TCKo'ro oömecTBa. 

A szovjet társadalom történetének tanulmányozása és 
ismertetése - történettudományunk egyik legfontosabb és leg-
felelősségtoljesebb feladata. Történettudományunk e harci 
területének rendkívül nagy jelentőségét elsősorban az magya-
rásza, hogy a munkások és parasztok szovjet állama, amely a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom eredményeképpen jött lét-
re, uj korszakot nyitott az emberiség történetében: a kapita-
lizmus szétzúzásának és a kommunizmus diadalának a korszakát, 
A régi» kapitalista társadalomról az uj kommunista társadalmi 
formára való áttérés gyökeres fordulata abban jutott kifeje-
zésre, hogy megsemmisítettük a földesúri-kapitalista rend-
szert és megteremtettük a szovjet rendszert, a világ első szo- 1 
cialista társadalmát. 

Az Októberi Porradalom az orosz, proletariátust a szoci-
alista építés kezdeményezőjévé, Oroszországot pedig a szoci-
alizmus hazájává avatta. Népünknek nagy megtiszteltetés ju-
tott osztályrészül. V.l. Lenin a Szovjetállam megalapítóba 
ezeket irta: "Arra,,.joggal lehetünk büszkék és büszkék is va-
gyunk rá, hogy nekünk jutott az a szerencse, hogy megkezdjük 
a szovjet állam felépítését 6s ezzel megkezdjük j. világtörténe-
lem uj korszakát, azon uj osztály ura Iman ale korszakát, amelyet 
minden kapitalista országban elnyomnak, de amely mindenütt tö-
rekszik, hogy kiharcolja az uj életet, legyőzze- a burzsoáziát, 
megteremtse & proletáriátus diktatúráját ée megszabadítsa az 
emberiséget a tőke igájától, az imperialista háborúktól."/!/ 

A Szovjetuniónak a Kommunista Páifb által vezetett mun-
kásai és parasztjai megteremtették a kapitalista társadalom-
ról a szocialista társadalomra való áttérés alapjait, kivív-
ták a szocializmus győzelmét a Szovjetunióban és napjainkban * 
sikerrel építik a kommunizmust. 

A szovjet társadalom története - a szovjet nép hősi 
harcának és a Kommunista Párt vezetésével aratott győzelmé-
nek, a szocializmus és a kommunizmus építésének a története,élő 
dolglk élő forrása. A szovjet társadalom történetének tanul-
mányozása a szovjet embereket a szocialista Ehza iránti határ-
talan' szvretet és odaadás szellemében neveli, értékes tapasz-
talatokkal fegyverei fel. a dolgozókat és ujabb hőstettekre 

1/ Lenin müvei, 33. k, 37.1. 



serkenti őket a kommunista társadalom építésében. 
A Szovjetunió marxi-lenini elmélettel felfegyverzett 

Kommunista Pártja a kommunista társadalom felépítésére mozgó-
sítja országunk dolgozóit és szüntelenül támaszkodva a társa-
dalmi fejlődés törvényeinek mélyreható ismeretére és a szoci-
alista építés eddigi tapasztalataira, szervezi és irányítja 
a Szovjetállam bel- és külpolitikáját. A tudományosan általá-
nosított tapasztalatok révén Pártunk sikeresen tárja fel a 
társadalom fejlődésének történelmi törvényszerűségeit a szo-
cializmusról a kommunizmusra való fokozatos átmenet időszaká-
ban, megjelöli a további fejlődés világos távlatait, és meg-
erősíti a szovjet emberek hitét a kommunizmus feltétlen és vég-r 
érvényes győzelmében. 

A Szovjetunióban folyó szocialista építés tapasztalatai-
nak hatalmas nemzetközi jelentőségük van. Országunknak a szo-
cialista társadalmat -épitő munkásai és parasztjai nemcsak nem-
zeti ügyét, hanem egyben az egész nemzetközi proletariátus 
ügyat, a haladó emberiség ügyét is teljesitik. "AZ egész föld-
kerekségen minden haladó ügy elválaszthatatlanul összefügg a 
Szovjetunió létével és fejlődésével."/2/ 

A szovjet társadalom története - a nemzetközi forradal-
mi és munkásmozgalom első "rohambrigádjának " a tudományos kom-
munizmus nagyszorü eszméi megvalósulásának története. Érthető, 
hogy a szovjet; társadalom történetét meg akarják ismerni a né-
pi demokratikus országok dolgozói; ismerni akarják a kapita-
lista és gyarmati országoknak a tőkés rabságból való felszaba-
dulásukért küzdő népei. A szovjet társadalom tudományos törté-
netének megírása nemcsak hazafiúi feladat, hanem a szovjet 
történészek nemzetközi kötelezettsége is. 

Történészeink az utóbbi években jelentős munkát végeztek 
a szovjet társadalom történetének tanulmányozása és megvilá-
gítása terén. Sok könyv, brosúra és cikk jelent meg a Szovjet-
unió történetének különböző kérdéseiről a szocializmus korsza-
kára vonatkozólag. Egyre több és több Ifjú tudós csatlakozik 
a szovjet történettudomány e munkájához. Évről-évre nő azok-
nak az aspiránsoknak és doktorandusoknak a száma, akik magu-
kat a Szovjetunió népei történetének szovjet időszakára speci-
alizáltál!. Csupán az utóbbi évek leforgása alatt több mint 
ezer disszertációt védtek még ebből a tárgykörből. A tudomá-
nyos kutatómunka tematikája egyre szélesebbé válik; a törté-
nészek arra törekednek, hogy minden oldalról megvilágítsák a 
szovjet társadalom történetének aktuális problémáit. 

A legtöbb munka a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
és a polgárháború történetével foglalkozik; a kezdő kutatók 
igen komolyan érdeklődnek ezek iránt a témák iránt. Az utóbbi 

2/ A SzKP XIX Kongresszusa. /A Kínai KP üdvö z le te/Bp. 1953.487.1. 
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években egyre nagyobb erővel dolgozzák fel a szovjet forrada-
lon helyi törtenetét. Mar eddig is számos tartalmas munkát ír-
tak, amelyek nyomán egyre- bővülnek ismereteink arról a harc-
ról, amelyet a dolgozok az ország különböző vidékein a Szov-
jethatalom felállításáért vivtak, és egyre inkább megismer-
hetjük a Szovjetunió Konir.iuni.sta Pártjának ebben a harcban ját-
szott vezető szerepét. 

Egyre több munka foglalkozik az amerikai, az angol és a 
többi imperialisták cselekményeinek leleplezésével. 
A sz óv ri e t történészek minet j ebb on bek' peso lódnak a történelem-
hamisitók - az imperializmus kiszolgálói - elleni aktiv harc-
ba. Az utóbbi időben több műnk", jelent uog a Szovjet állam 
külpolitikájának történetéről is. 

Tevékeny kutatómunka folyik a szocialista társadalom 
történetének olyan, fontos problémáiról, mint az ország szoci-
alista iparosítása, a mezőgazdaság kollektivizálása, a szoci-
alista nemzetek kialakulása és számtalan mü jelent meg a 
Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának történetéről is. 

Feltűnően megélénkült a nemzeti köztársaságokban működő 
történészek alkotó tevékenysége is. Egyre jobban kibontakozik 
az egyes vidékeken a szovjet népek történetének tanulmányo-
zása, könyveket imák a szovjet időszakról, többek között se 
szovjet nemzeti-állami épités kérdéseiről; előkészületben van-
nak olyan Összefoglaló munkák, amelyek a szovjet népek tör-
téntével foglalkoznak a i'agy Októberi Forradalom utáni évek-
ben. így például befejezés előtt állnak a Belorussz, SzSzK 
és a Moldvai SzSzK történetének szovjet időszakát tárgyaló 
könyvek; nemrég jelent meg az "Észt SzSzK története5' cimü . 
munka. 

Mindez azt mutatja, hogy tudományunk már bizonyos sike-
rokot ért cl a szovjet társadalom történetének feldolgozásá-
ban. De megbocsáthatatlan elbizakodottság lenne, ha nem látnók, 
hogy milyen komoly fogyatékosságok vpunok még ezen a terüle-
ten, ha nem vennénk észre, hogy a történettudomány e területe 
még mindig erősen el ven maradva az élet igényei, a mai köve-
t Iné nye k mö gö 11. 

Erről az a tény tanúskodik, hogy az utóbbi néhány év 
alatt lényegébon egyetlen n gy monográfia sem jelenti meg. amely 
a szoci alista épités aktuális problémáit, legfontosabb idő-
szakait alaposan megvilágította volna. A monográfia - a tudo-
mányos munka legfontosabb és legbonyolultabb formája* Ezektől 
a tipusu munkáktól függnek a tankönyvek, a kollektiv munkák, 
ezektől függ a tanintézményekben folyó oktatómunka,a történeti 
oktatás színvonala. 

Több kollektiv munka /pl. c. mezőgazdaság kollektivizá-
lásának történetéről készülő munka/, amelyen a Szovjet Tudo-
mányos Ak-adémia Történettudományi Intézetében több éven át 
dolgoztak, befejezetlen maradt. Még mindig n-m fejezték be 
az egyes testvéri köztársaságok /Ukrajna, Grúzia, stb./ népei 
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szovjet kórszokának törtenetére vonatkozó munkákat. 
A történészek 1162 non írtak komoly tanulmányokat olyan 

alapvető kúrdésokről, nint a Szovjetunió nunkásosztalyának ős 
parasztságának története; a nunkásosztdly ós 0. parasztság köz-
ti szövetség alakulása ós megerősödése a. Ss ov j öthat alcnórt ví-
vott harc ós a szocialista épitós során; a szocialista nemze-
tek kifejlődése; a népek közötti barátság kialakítása óc osg-
szil árditása; a Szov jot állán szervező te vékony só g n~ k törtéit -
te;. a szocialista kultura föllendülő su és a kult uri orradal on; 
a szovjet nép erkölcsi-politikai egységének kialakulás a és fej-
lődése. Esek ós a Szovjetunió szocialista korszakára vonatkozó 
nás történeti kérdések nég nindig a marxista kutatás sokoldalú 
megvilágítására várnak. Még non jelentek neg olyan tanulmányok, 
anolyck feltárnák a szocializnnsnak a Szovjetunióban aratott 
győző Inét, amelyek konkrét történeti anyag segítségével lei mó-
rit őon jelienesnék azt a társadalmi rendszert, amelyet a Kon-' 
nunista Párt vezetésével a szovjet nép elsőként valósított neg 
a 10 rt é ne lo nb o 11. 

Hon elégodhetünk neg a Nagy Honvédő Háború történetéről 
eddig nog je lent irodai ormai seri. Ez lényegében népszerű iroda-
ion, anoly csak általános elképzelést nyújt a háború lefolyá-
sáról és a Szovjetunió győzelmének világtörténelmi jelentőségé-
ről. Olyan monográfiákra van szükség, amelyek megmutatják a 
Szovjetállam rendíthetetlen hatalmát, a szovjet népnek azt a 
hatalm s hőstettét, ame-ly nemcsak a szocialista Haza becsületét 
és függetlenségét; védte meg, h anon az egész világ civilizáció-
ját nontetto neg a fasiszta pogromlovagoktól. Olyan müvek kel-
lenek nekünk, amelyek elmondják, hogy milyen hatalmas erodné-
nyeket ért el a szovjet nép a szocializmusról a komnuniznusra 
való fokozatos átmenetért vívott harcban. Igen kevés olyan tu-
dományos-népszerű könyv jelent meg, amely könnyen érthető for-
mában ós meggyőzően mutatta volna bo a szovjet népek szocia-
li sta korszakának n^gyságát. 

Mindeddig n m írták meg a Szovjetunió czocializnuskori 
történetének tankönyvét az egyetemek ós a pedagógiai főiskolák 
történeti tanszékei számára; a Szovjet Tudományos Akadónia Tör-
ténettudományi Intézetének a szocializmus korával foglalkozó 
osztálya és a Moszkvai U.V. Lomonoszov Egyetem "Szovjetunió 
története:f tanszéke nem teljesítették ezt a rájuk bízott fele-
lősségteljes feladatot. Egy nagylétszámú történész-kollektíva 
sok éven át tartó munkája•azzal Végződö t t , hogy k i a d t á k az egye 
t o n i előadások távolról sei:, t ö k é l e t e s jegyzeteit, a tankönyv 
megírását pedig feladták. Jelenleg egy történész-csoport egy 
tansegédleten dolgozik, de a munka mai állapota miatt joggal 
tekintünk aggodalommal a könyv idejében való me gjelenése elé. 

De nemcsak az a hiba, hogy a kutató és a népszerűsítő 
munka lendülete gyenge. Elsősorban az a hiba, he ;y sok kiadott 
munkában konoly fogyatékosságok és hibák varrnak, a müvek tudo-
mányos ós eszmei-olnéleti színvonala -lacsony, nem felelnek ne . 
a marxista-leninista történettud nány követclményoinek, 
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Ennok a h lyzetnok mindenekelőtt az az oka, hegy sok tör-
ténészünknek gyón go az elméleti felkészültsége ós igy neri 
nyúlhatnak alkotó nódon a vizsgált kérdéshez és a n rxi-leni-
ni eInulet gyenge ismerete következtében konkrét történeti ku-
tatásiknál nun tudjak az elmél-tet alkotó nódon alkalmazni. 
Egyes történészek ahelyett, hogy a marxi-lenini nódszerből ki-
indulva gondosan tanulmányóznák a tényeket és azokból önálló 
következtetésokot vonnának le, tehát alkotóan oldanák neg a 
vizsgált problénát; ehelyett azt teszik, hogy sémákat építe-
nek fel a marxista-leninista klasszikusok kosz megállapításai-
ból és azután, mintegy illusztrációképpen a történeti anyagt 
hevenyészve felsorakoztatják e megállapítások mellé. Elméleti 
felkészületlenségük miatt kikerülik az elméleti általánosítá-
sokat és a történeti tények önálló elemzését, az önálló követ-
keztetéseket a klasszikusok müveiből vett idézetekkel igyekez-
nek helyettesíteni. Ezt az eljárást citatológiai-illusztráló 
módszernek nevezhetjük. A "kutatómunka" egész művészete itt 
lényegében abban merül ki, hogy minél jobb idézeteket válogat-
nak össze, hozzáfűzik kommentárjaikat, és mintegy szenlélte-
tesképon felsorolnak egy bizonyosszánu történeti tényt, ill, 
statisztikai adatot. Ez a történettudományi módszer idegen a 
marxizmus-leninizmus alkotó szellemétől és ebből származik e 
munkák alacsony színvonala. A dogmatikus betürágó módszer aka-
dály a tudományos ismeretek fejlődésének útjában és ezért a 
párt ezt mindig határozottan elitélte. 

Történészeinknek a szovjet társadalomról szóló megjelent 
munkái közül sok szenved ebben a fogyatékosságban. Vegyük pél-
dául I. Sznimov "A szocialista kultura építésének története 
a Szovjet-hatalom első időszakában" c. monográfiáját, amely 
1952-ben jelont nog második kiadásbon, és lényegében pozitív 
értékű munka. De a könyv első, bevezető fejezete nem eléggé 
átgondolt, az idézetek tömkelegében és =zek méltatásában me-
rül ki. Különösen jellemző a hibás citatológiai módszer V.Gal-
kin "A szocialista nemzetek keletkezése és fejlődése a Szov-
jetunióban'/Moszkva, 1952/ c. müvére. Az idézetek összevéve 
körülbelül a könyv negyedrészét teszik ki. De nemcsak az a 
baj, hogy a szerző mérték nélkül idéz, hanem az, hogy egyetlen 
friss gondolatot sem vet fel. Nemcsak az a hiba, hogy nem old-
ja meg önállóan, alkotó módon a kérdéseket, hanem meg sem ki 
sérli azokat pontosan, világosan felvetni. 

Ez a megállapításunk vonatkozik B. Abramov "A bolsevi-
kok pártja - a kulákság felszámolásáért vivott harc szervező-
je" /Moszkva, 1952./ brosúrájára is. A munka elméleti tekin-
tetben igen gyenge, és tul van zsúfolva idézetekkel. Nyoma 
sincs annak, hogy a szerző önállóan, alkotó módon nyúlt volna 
a témához, főképpen arra szorítkozott, hogy az idézeteket na-
gyarazza. 

A szovjet korszakról irt eddigi disszertációk zömét az 
eredeti, alkotó eljárás hiánya jellemzi. Ezek a disszertációk 
- néhány kivétellel - tények és számadatok segítségével össze-
fűzött idézetek tömegei, vagy pedig se mitmondó absztrakciók, 
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amelyekből nem látjuk a valóságos történeti folyamat képét. 
Egyes történészeink elméleti felkészületlensége azt ered-

ményezi, hogy nem tárják fel a szovjet'társadalom fejlődésének 
történeti törvényszerűségeit és nem elemzik sajátosságait. Az 
ilyen tipusu müvek gyakran "faktológikus", leiró jellegű mü-
vek, vagy mintegy kommentárokat képeznek a statisztikai adatok 
mellé. A "faktológia" hibája nem dz, hogy a szerző a tényekre 
hivatkozik,- hiszen konkrét tények nélkül nincs történeti kuta-
tás. A hib" az, hogy ilyen esetben a történész mindössze ösz-
szcgyüjti a tényeket, de nem tárja fel a tények és jelenségek 
kapcsolatait, elméletileg nem általánosítja ezeket és a tények 
elemzéséből nem von lc tudományos következtetéseket. Az ilyen 
történész összekeveri a lényeges és a másodrangú fontosságú, 
véletlen jelenségeket, és a mélyreható folyamitokat felületi 
jelenségekkel cseréli fel. Sok munka a^rél tanúskodik, hogy a 
szerzők nem eléggé gondolták át az eseményeket, nem tudták mély-
rehatóan megvil igitani a tények közötti kapcsolatokat és helye-
sen értékelni valódi jelentőségüket. 

Egyes történészeink faktológikus müveit annakidején már 
megbírálták; uttői a fogyatékosságtól sajnos az utóbbi évek-
ben megjelent több más munka sem mentes. Az elméleti általáno-
sítás gyengesége jellemzi r. moszkvai egyetem által 1952-53-ban 
kiadott fentemiit itt egyetemi előadások jegyzeteit is. Ezek a 
j gyzetek nagyrészt tényanyag- és számadat-gyűjtemények, ame-
lyeket rendszerint nem elemeztek mélyrehatóan« 

Másrészt rá kell mutatnunk -.rra, hogy a faktológia nemcsal: 
a történészek elméi-ti felkészületlenségének az eredménye, ha-
nem azt is mutatja, hogy " csak felületesen ismerik még magukat 
a történeti tényeket is. Ebből származik,.hogy a lényegeset 
felcserélik a véletlennel, ill a máeodranguval, és az első ke-
zük ügyébe eső tényből következtetnek. Gyakran találkozunk 
olyan*történeti tanulmányokkal, amelyeket inkább véletlen té-
nyek alapján, nem pedig a valóságos helyzetet visszatükröző 
mélyreható elemzés alapján' írtak meg. Ez arról tanúskodik,hogy 
e müvek szerzői nem ismerik eléggé és nem tanulmányozzák kel-
lően a tényeket- és a dokumentumokat, és nem tudják módszeresen 
kutatni e történeti forrásokat. 

Történészeink egy részének az a hibája, hogy nem telje si-
tile a marxi-lenini tudománynak azt a követelményét, mely sze-
rint az eseményeket objektiven, a valóságnak megfelelően kell 
megvilágítani, hanem ehelyett arr törekszenek, hogy a törté-
nelmet "meg javítsák" ; ennek e redményeképpen sok munkában "el-
tűr, iiek:í azok a nehézségek, amelyeket a szovjet népnek a Kom-

munista Párt vezetésével a szocializmus felépítéséért folyta-
tott harc során le kellett küzdenie. Gyakran meg sem emiitet-
ték azokat a fogyatékosságokat, amelyek a szocialista épités 
során felmerültek. A szovjet társadalom fejlődését valóságos 
diadrlnenetként ábrázolták. Egyes történészek tehát feldíszí-
tették, azaz elferdítették a történelmet. 

A párt Központi Bizottsága "A SzK/b/P története, rövid 
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tanfolyam" megjelenésűvel kapcsolatban. :'a pártpropaganda meg-
szervezéséről" kiadott hires határozatában elitélte azt a tör-
ténelmietlen eljárást, rámutatván arra, hogy s ;:Az igazi törté-
net történelmietlen meghamisítása»olyan kísérletek, hogy a 
történelmet az élethű ábrázolás helyett felcicomázzák, példá. 
ul azt eredményezték, hogy propagandánkban a párt történetét* 
néha ugy ábrázolták, mint a győzelmek szakadatlan sorozatát, 
mintha nem is lettek volna átmenetileg vereségek és vissza-
vonulások. Ez nyilván ellentmond a történeti igazságnak ós ez-
zel gátolja a káderek helyes nevelését." A történészek azonban 

I nem vonták le ebből az útmutatásból a kellő következtetéseket 
és egyes munkákban mind a mai napig találkozunk az antihiszto-
rizmus , a vulgarizálás és a leegyszerűsítés jelenségeivel. 

Sok munka alacsony elméleti színvonalának egyik fő oka 
az, hogy a szerzők a polgárháború történetét egyoldalúan vilá-
gították meg, a figyelmet főként a politikai történetre össz-
pontosították, elvesztették szem elől a gazdasági életet, a 
termelőerők és a termelési viszonyok fejlődésének történetét; 
nem tárták fel azt, hogy a szocialista épités során a gazda-
ság és a politika között valóságos kapcsolat áll fenn. Ennek 
eredményeképpen nem vált világossá, hogy társadalmunk fejlő-
désének történelmi fordulatai milyen objektiv oksági viszony-
ban állnak egymással; nem adtak helyes értékelést arról, hogy 
milyen szerepet játszik a Kommunista Párt politikája, a szov-
jet társadalom életének szervező magva; nem tárták fel a kom-
munista párt és o szovjet kormány politikájának tudományos 
alapjait. 

Pedig a társadalom történetét nem lehe-t tudományosan megvi-
lágítani, ha nem tárjuk fel elsősórban c jelenségek gazdasági 
hátterét. Ez minden társadalom történetére áll, és igy a szo-
cialista társadalomra is. E fontos tényezőről való megfeledke-
zés szubjektivista jellegű hibákhoz vezetett. 

Sajnos még a legutóbbi időkben is jelentek meg a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom győzelméről olyan munkák, ame-

t lyek nem tárják fel a forradalom győzelmének objektiv alapja-
it és történelmi szükségszerűségeit. így pl. E. Burdzsalov 
/ >»A Nagy Októberi Szocialista Forradalom előkészítése és le-

} folytatása" c. 1951-ben tartott/ egyetemi előadásaiban a fov-
radalom győzelme gazdasági okainak elemzése helyett az ország 
elpusztult állapotáról ad futólagos áttekintést. Az ilyenfajta 
munkákból hiányzik a gazdasági ellentmondások komoly vizsgála-
ta, holott végeredményben ezeknek az ellentmondásoknak az ered-
ményeképpen szakadt meg 1917 októberében a világimperializmus 
lánca a leggyengébb láncszemnél. Burdzsalov nem állította vizs-
gálatai középpontjába azt az eddigi forradalmak tapasztalatai-
ból leszűrt lenini törvényt, hogy egy forradalom sem győzhet, 
ha nincs általános nemzeti forradalmi válság az illető ország-
ban; és nem tárta fel tudományosan a burzsoá demokratikus for-
radalom szocialista forradalomba v?ló átnövését. 

Nagyrészt ugyanezen hibák jellemzik M. Sztyepanov "A bel-
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sevikok pártja - a lágy Októberi Szocialista Forradalom győ-
-zelmének szervezője" /Moszkva, 1951./' c. müvét is, amely nagy 
tényanyagot tartalmaz. szerző jellemzi ugyan a Kommunista 
Pártnak a szocialista forradalomra való irányvételét, a forra-
dalom fő szakaszait és a pártnak e szakaszokban folytatott po-
litikáját, de nem mutat rá arra, hogy a párt politikája kidől-
gozá ,ában elsősorban a társadalmi fejlődés .alapját képező ob-
jektiv gazdasági törvények ismeretére támaszkodott. M. Sztye-
panov nem vizsgálja konkréten azt az alapvető problémát,hogy 
a forradalom gazdasági alapja a termelőerők és a termelési 
viszonyok összeütközése, holott e probléma tudományos vizsgá-
lata nélkül nem világithatjuk meg helyesen a kommunista párt-
nak, a Fagy Októberi Szocialista Forradalom világtörténelmi 
jelentőségű győzelme lelkesítőjének és szervezőjének a szere-
pét. 

Számos munka lényegében helyesen vizsgálja a falun beál-
lott forradalmi fordulatot:, a mezőgazdaság kollektivizálását, 
amely felülről, az államhatalom kezdeményezése nyomán, és alul-
ról, a sokmilliós paraszti tömegek részéről jövő támogatással 
valósult meg, do elveszti szem elől, hogy ez a forradalmi vál-
tozás a falun objektiv okoknak köszönhető. 

Sz. Trapeznyikov "A bolsevik párt harca a mezőgazdaság 
kollektivizálásáért az első sztálini ötéves terv idején' 
/Moszkva,1951./ c. könyvében nem tudta bemutatni azt, hogy a 
Kommunista Párt és a szovjet kormány, elindítva a mezőgazda-
ság kollektivizálásának ügyét, elsősorban a régi falusi terme-
lési viszonyok ós a növekedőben lévő tormelőerők közti ellent-
mondás objektív tényéből indult ki. A. párt számbavette azt, 
hogy a mezőgazdaságban lévő termelési viszonyok a szocialista 
gazdaság továbbfejlődésének akadályává váltak ós hogy nem l e -
het a Szovjethatalmat továbbra is két gazdasági alapra, az 
élenjáró, szocialista iparra és az elmaradt, kisárutermolő 
parasztgazdaságra - épitoni. A s z e r z ő nem vette figyelembe, 
hogy a felülről jövő kezdeményezés jelentősége és értelme az 
volt, hogy a párt és a kormány idejében észrevéve a termelési 
viszonyok és a termelőerők közt a Szovjetunió mezőgazdaságá-
ban fennálló ellentmondások fokozódását, el tudta hárítani a 
társadalmi fejlődés objektiv törvényeire támaszkodó helyes 
politikájával a termelés e két oldala közti konfliktust és 
megmutatta a parasztságnak áz egyedül helyes utat, hogy a ré-
gi termelési viszonyokat az uj szocialista termelési viszo-
nyokkal kell felcserélnie. 

Történészeink még mindig gyengén boldogulnak azzal a fő 
feladatukkal, hogy a népi tömegeknek a történelemben játszott 
szerepét marxista módon megvilágítsák. Csak felületesen egy-
egy mondatban emlékeznek meg a. dolgozó tömegek hősiességéről, 
alkotó aktivitásáról. A mindennapi munkájukkal az uj kommu-
nista életet épitő munkások és parasztok élő, alkotó munkájá-
nak konkrét bemutatása helyett gyakran csupán általános frá-
zisokat használnak, vagy megelégednek a nép épitő munkájának 
eredményeit jelző statisztikai adatok felsorolásával. Például 
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az Októberi Forradalomról szóló sok könyvből és kiadott egye-
temi jegyzetből vájni keveset tudhatunk meg a Munkás- és Kato-
naküldöttek Szovjetjeiről, a tömegek forradalmi tevékenysége 
által létrehozott 'gyári- és üzemi bizottságokról, holott ezek-
nek a szerveknek a tevékenységében mutatkozik meg legjobban a 
népi energia és kezdeményezőkészség, a nép okossága és törhe-
tetlen hatalma a forradalomban. Az Októberi Porradalon törté-
netének megvilágításában az egyik .fő feladat annak az emléke-
zetes, világtörténelmi jelentőségű ténynek a feltárása, hogy • 
az Októberi Porradalon a tőkés rabság láncának szétzúzása 
után országunk dolgozóit? !'egy uj élet önálló teremtésének út-
jára vezeti. "/V 

A dolgozó tömegeknek az emberiség történelmében páratla-
nul álló. és a Kommunista Párt által irányított öntudatos al-
kotótevékenysége a szovjet társadalom fejlődésének egyik leg-
fontosabb sajátossága, kiemelkedő vonása. A népi tömegek még 
soha és sehol sem vettek részt ilyen széles keretek között, 
ilyen Önfeláldozóan és tevékenyen az uj élet építésében, mint 
a szocialista társadalomban. 

Történészeink tanulmányai valójában még nem mutatták be 
a szovjet nép épitő szerepét; nem mutatták be kellően, hogy 
a munkásosztály a vezető erő a szovjet társadalom fejlődésé-
ben. Egyesek elfeledkeztek .arról, hogy a torténelnet nem egyes 
személyek illetve életrajzaik köré csoportosítva, hanem a 
marxizmus-leninizmus eszméi és a történelmi tények olapján, 
kell kifejteni. Ennek a követelménynek a mellőzése gyakran azt 
eredményezte, hogy a történészek a személyi, kultusz útjára 
tévedtek, és lebecsülték a népi tömegeknek és a Kommunista 
Pártnak a szovjet társadalom történ tében betöltött alkotó 
szerepét. Ez a módszer megnutátkozik többek között a szovjet 
társadalon történetében olyan rendkívül fontos helyet betöltő 
esemény taglalásánál is, mint amilyen a mezőgazdaság kollekti-
vizálása. Számos munka egyszerűen elkerüli azt a kérdést,hogy 
milyen nagy támogatást nyugtott a parasztság a pártnak és a 
kormánynak a kollektivizálás kezdeményezésénél. A történészek 
nem tárták fel konkréten e támogatás lényegét, változatos for-
máit és azt, hogy mit jelentett ez a szocializmus további sor-
sa szempontjából falun. Még a kollektivizálás történötéről 
irt egyes munkákban sem igen tükröződik vissza az, hogy mi-
lyen szerepet játszottak a cselédek, a szegény- és a közép-
parasztok tömegei a kulákság felszámolásában és hogy milyen 
tevékenységet végeztek a munkásosztály küldöttei a kollektivi-
zálás megvalósításában és a kolhozparasztok az egyéni gazdál-
kodóknak a kolhozokba való bevonásában, stb. 

A dolgozó tömegek szerepének tudományos megvilágítása a 
szocializmus építésében mindenekelőtt azt jelenti, hogy első-
sorban a tömegek alkotó öntevékenységének történeti okait 
tárjuk fel, bemutatjuk politikai és termelési aktivitásuk sza-

4/ Lenin, Müvei, 26.k. 424.1. 
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kadatlan fokozódását, ani neri véletlen, hanem törvényszerű je-
lenség. a szocialista társadalmi rendszerben, méghozzá mély 
gyökéret vert rendszerünkben. V.l. Lenin "Hogyan szervezzük 
meg 'a munkaversenyeket? c. cikkében a követkézóképpen magya-
rázta meg, hogy miért dolgoznák olyan, önfeláldozóan a szovjet 
emberek, és .alert érnek el oly megás munkatermelékony-séget• " 
Évszázadokon át idegennek végzett munka, a kizsákmányolók ja-
vára folytatott kényszermunka után először nyilik lehetőség 
arra, hogy saját;>agának dolgozzék, méghozzá ugy dolgozzék/' 
hogy a modern technika és kultura minden vívmányára támaszko-
dik. "/5/ A szocialista termelés célja a dolgozók állandóan 
növekvő anyag;i és kulturális szükségleteinek maximális kielé-
gítése, A szocializmus gazdasági alaptörvényének ebben a kö-
vetelményében bennefoglaltatik, hogy a szocialista gazdaság 
gyors fejlődése a dolgozók érdeke. Ez magyarázza a tömegek 
munkahősiességét. A szovjet társadalmi- és államrendszer szük-
ségszerűen váltjn ki a tömegek széleskörű öntevékenységét, 

A szovjet társadalom fejlődésének egész története cáfol-
hatatlanul bizonyítja, hogy a kizsákmányolás és elnyomás alól 
felszabadult nép csodákra képoS. A szocialista társadalon föl-
építése a Szovjetunióban a'Kommunista Párt által lelkesített 
és irányított tömegek müve. A szovjet nép a szocializmus, a 
kommunizmus igazi megteremtője a Szovjetunióban. Ebből követ-
kezik, hogy a szovjet társadalom t rténetét, az országunkban 
végbement nagy szocialista átalakulás történetét csak ugy ért-
hetjük meg helyesen és csak ugy világithatjuk meg tudományos 
alapon, ha bemutatjuk a dolgozó tömegek alkotó szerepét, és 
konkrét történeti síkon áttekintjük a. nép szakadatlam.il foko-
zódó termelési és politikai aktivitását a Kommunista Párt 
politikájának megvalósításáért vívott harcban. 

A történészeknek kell bemutatniok azt, hogy a szovjet 
társadalom fejlődése serán a Kommunista Párt miként nevelte a 
szocialista építés alapján a tömegeket, fejlesztette alkotó-
készségüket és öntevékenységüket. A Kommunista Párt lankadat-
lan nevelő munkájával fejlesztette ki a tömegekben az uj élet 
aktív építőinek jeles tulajdonságait. V.l. Lenin 1917-ben, 
közvetlenül az Októberi Forradalom után, megjegyezte, hogy a 
munkások és a parasztok egyre jobban öntudatra ébrednek, von-
zódnak az alkotó munkához, önállóan fognak a szocialista tár-
sadalom építéséhez, és már akkor felvetette a párt előtt azt 
a felad tot, hogy a dolgozók alkotó kezdeményezőkészségét és 
aktivitását minden eszközzel fejleszteni kell a gazdasági és 
állanpité sbcn. ;«Egyik legfontosabb, ha ugyan nem a legfonto-
sabb feladat ezidőszerint az - irta Lenin - hogy a munkások-
nak s általában a dolgozóknak és kizsákmányoltaknak ezt az ön-
álló kezdeményezését az alkotó szervező munka terén minél na-
gyobb arányokban kifejlesszük."/6/ A kommunista párt V.I.Le-

5/ Uo. 421.1. 
6/ Uo. 423.1. 
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nin útmutatásait követve, fáradhatatlanul neveli a munkásokat 
és a parasztokat az uj élet öntudatos és cselekvő épitőivé. 

A történészektől azt követeljük, hogy ne elégedjenek meg 
a nép szerepéről mondott általános kijelentésekkel, hanen kon-
kréten mutassák be azokat a társadalmi feltételeket, amelyek 
a tömegek öntudatos alkotó aktivitásának fokozódását kivált-
ják, élő módon mutassák bo, hogyan vesznek részt a munkások és 
a parasztok a szocialista építésben, és ilyennódan tárják fel 
a népnek az uj társadalom felépítésében betöltött fontos szere-
pét. Történészeinknek határozottan 03 végérvényesen ki kell 
irtaniuk munkáikból a marxizmustól idegen személyi kultuszt, 

y müveikkel meg kell erősíteniük a tömegeknek a saját alkotó' ké-
pességükbe vetett hitét és azt a tudatot, hogy ők a kommuniz-
mus megteremtői. 

A szovjet társadalom története legfontosabb problémái-
nak sorába tartozik a munkásosztály és a parasztság szövetsége, 
A munkásosztály és a parasztság kölcsönös viszonyánál! történe-
te, o két osztály szövetségének a szocialista építésben betöl-
tött szerepe szerves része annak az általános kérdésnek, hogy 
milyen szerepet játszanak a népi tömegek a történelemben. A 
történészek hivatása bemutatni a két osztálynak a társadalom 
szocialista átalakításában betöltött szerepét; áttekinteni 
konkrét történeti alapon, hogy hazánk fejlődésének különböző 
szakaszaiban milyen formákban mutatkozott meg a város és a falu 
közötti összefogás. 

A munkásosztály és a parasztság szövetségének eszméje a 
szocialista forradalomról és a proletárdiktatúráról szóló le-
nini tanítás egyik sarkköve. Pártunk félévszázados története 
folyamán vál'tozatlanul követte a munkásosztály és a parasztság 
közti szoros szövetség lenini politikáját, A munkásosztály és 
a dolgozó parasztság szilárd szövetsége fontos tényezője volt 
a IT agy Októberi Szocialista Forradalom győzelmének és a szoci-
alizmus diadalának; ez alkotja a Szovjetállam hatalmának meg-
ingat hat at 1 an al ap j át. 

Az Októberi Szocialista Borradalom győzelme megteremtette 
a feltételeket a munkás-paraszt szövetség további megszilárdí-
tásához . A szovjet államrendszer felállítása a maga igazi de-
mokratizmusával, a proletárforradalom hatalmas gazdasági viv-

\ monyai, a Kommunista Párt bölcs vezetése - mindez természetes 
szükségszerűséggel még közelebb hozta a munkásokat és parasz-
tokat, elősegítette szövetségük és barátságuk további megerő-
södését. 

Tisztáznunk kell az Októberi Forradalom győzelme követ-
keztében a város és a falu között létrejött uj gazdasági, po-
litikai és kulturális kapcsolatokat, hogy ezáltal tudományosan 
megmagyarázzuk, miért szilárdult meg annyira a munkásosztály 
és a dolgozó parasztság közti szövetség a proletárdiktatúrá-
ban. A munkásosztály és a dolgozó parasztság /a munkásosztály 
vezetése alatti/ szorcs összefogásának igen fontos gazdasági 
feltétele 
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volt az agrárkérdés egyetlen helyes megoldása; a földesúri 
birtokok és a föld-magástulajdon felszámolása és a föld átadá-
sa a parasztságnak.. Mégis egyes történészeink az Októberi Por-
r -dalom történetének megvilágításánál "megfeledkeznek" arról 
a tényről, hogy a parasztok a Szovjetek II. összoroszorsz-ági 
Kongresszusán hozott földtörvény alapján több mint 150 millió 
gyeszjatyina uj földet kaptak. Már. ugyan megemlékeznek ar-
ról, hogy mit adott az Októberi Forradalom a parasztságnak, 
de nem vizsgálják ezt a kérdést a munkás-paraszt szövetséggel 
való összefüggésében,, és nem tárják fel, hogy milyen jelentős 
agrárrendelkezéseket hozott a Szovjethatalom e szövetség meg- ( 
erősítésére /lásd pl. M. Kim, N. Jelizarov munkáit/. 

A történészeknek mindenekelőtt elemezniük kell azokat 
az objektiv gazdasági és politikai okokat, amelyek 3 szovjet 
rendszerben a munkásokat és a parasztokat még közelebb hozzák 
egymáshoz és a falu dolgozó tömegeit a munkásosztály vezetése 
alatt összeforrasztjak. Egyben be kell mutatniok azt is,hogy 
milyen nagy szervező szerepet játszott a párt e szövetség meg-
erősítésében. A kommunisták pártja, amely erős kézzel és kö-
vetkezetesen megvalósította a munkás-paraszt szövetség lenini 
alapelvét,, engesztelhetetlen harcot vivott a szocializmus el-
lenségei ellen - a trockisták, a kapitalizmus jobboldali res-
taurátorai, a burzsoá nacionalisták és mások ellen, akik fel 
akarták bomlasztani a munkás-paraszt szövetséget és a proletár-
diktatúra felszámolására törekedtek a. Szovjetunióbon. A prole-
tárdiktatúra ellenségeinek szétzúzása a munkás-paraszt szövet-
ség megerősítésének rendíthetetlen feltétele országunkban. 

A munkás-paraszt szövetség az osztályszövetség sajátos 
formája. E szövetség fennállásának és fejlődésének alapfelté-
tele a munkásosztály vezető szerepe. A munkás-paraszt szövet-
ség célja a szocializmus, a kommunizmus felépítése. A történet-
tudománynak sokoldalúan' kell bemutatnia., hogy- az SzKP által 
vezetett munkásosztály a szocialista építés során hogyan von-
ta maga után a : araszt ságot, hogyan, segített végetvetni a fa-
lu évszázados gazdasági, politikai és kulturális elmaradott-
ságának, megsemmisíteni a kapitalista viszonyokat és a szoci-
alista gazdaság útjára térni. A történészek sajnos még mindig 
nem világitják'meg kellőképpen a munkásosztály vezető szere- | 
péta parasztsággal kapcsolatban, vagyis hogy a proletariátus 
milyen különböző formákban nyújtott állandóan segítséget gaz-
dasági, technikai, politikai és kulturális vonatkozásban a 
falunak, A történeti irodalomban még nem világították rte g kel-
lőképpen azt a nagy munkát, amelyet a munkásosztály küldöttei 
a kollektivizálás időszakában falun végeztek, különösen nem 
mutatták be eléggé a huszonötezresek tevékenységét. 

Ezzel kapcsolatban rá kell mutatnunk arra, hogy számos 
cikk és brosúra - olyanok is, amelyek a legutóbbi időben jelen-
tek meg - a munkás-paraszt szövetség kérdését, a varos és a 
falu közti kölcsönös kapcsolat kérdését nem taglalja kimerí-
tően. A szerzők egyrésze megelégszik azzal, hogy csupán át-
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tekinti a város és a falu közti kölcsönös gazdasági kapcsola-
tokat, a munkásosztály részéről a parasztságnak nyújtott ter-
melési technikai segítséget és megfeledkezik arról, nogy po-
litikai és kulturális téren milyen hatást gyakorolt a munkás-
osztály a parasztságra, 

A történészeknek minden oldalról meg kell világitaniok 
a szovjeteknek a munkás-paraszt szövetség megerősítésében ját-
szott szerepét, be kell mutatniok, hogy a munkás-paraszt szö-

vetség politikai alapjai a szovjetek voltak., V.l. Lenin a 
szovjeteket a munkás-paraszt összefogás szerveinek nevezte, 
olyan szerveknek, -amelyek segítségével a munkások vezetik a 
parasztokat. Mem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a mun-
kás-paraszt szövetség megerősödését roppant nagy mértékben 
elősegítette az a kulturális segitség, amelyet a szocialista 
város a falunak állandóan nyújtott « 

A történészeknek meg kell vizsgálniok a munkásosztály és 
a parasztság kölcsönös kapcsolatait a különböző történeti idő-
szakokban, rá kell világitaniok arra, hogy a különböző felté-
telek között hogyan változott meg a város és a falu közti szö-
vetség tartalma és formája, be kell mutatni ok, hog;/- a szoci-
alista épités során hogyan gyarapodott és erősödött ez a szö-
vetség és miként vált a munkásosztály és a parasztság közti 
rendithetetien barátsággá. 

A munkás-paraszt szövetség létrejöttének és megerősödésé-
nek története az egész szovjet társadalom fejlődésének egyik 
legfontosabb tényezője, mort kapcsolatban áll a szocialista 
épités legfontosabb kérdéseivel. Nem lehot tudományosan megvi-
lágítani a szovjet torsadaiom történetét, ha a munkás-paraszt 
szövetség fejlődését homályban hagyjuk, A történészeknek min-
den vonatkozásban, ált al áno sit ani ok kell a munkás-paraszt szö-
vetség kialakulásának és megerősödésének tapasztalatát, és 
teljes nagyságában bo kell mutatni, hogy milyen jelentős sze-
repet játszott és milyen erőt jelentett ez a szövetség a kom-
munizmus történeti sorsa tekintetében. E kérdésnek különösen 
aktuális jelentősége van az SzEP XIX. kongresszusán és az 
SzKP Központi Bizottsága szeptemberi és február-márciusi plé-
numán hozott határozatok fényénél. A párt azt a feladatot ál-
lította a szovjet nép elé, hogy nagymértékben emelni kell a 
közszükségleti cikkek termelését. E történelmi feladat sikeres 
megvalósítása csak a munkásosztály és a kolhozparasztság köz-
ti alkotó együttműködés alapján, a munkái.%)araszt szövetség 
további megerősítése alapján lehetséges. 

A népi tömegek szerepének, a munkás-paraszt szövetség 
jelentőségének kérdéseivel, a szovjet társacalom történetének 
minden rendkívül fontos problémájával elszakíthatatlan kapcso-
latban áll a Kommunista Párt vezető és irányító szerepének 
kérdése. A szovjet társadalom története megcáfolhatatlanul bi-
zonyát ja, hogy a Kommunista Párt az egyetlen párt, amely a 
dolgozók vezetésére képes a kommunizmusért folyó harcban. 
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As SzKp-nek a tömegek szervezésében, a kommunizmus aktiv 
építőinek nevelésében elért sikereit az magyarázza, hogy pár-
tunk a munkások ós parasztok legfontosabb érdekeit fejezik ki, 
hogy a Szovjetunióban a párt és a nép elszakíthatatlan kapcso-
latban állnak. Â nép, a pórt és a kormány összeforrottsága a 
szovjet társadalom egyik"legnagyszerűbb sajátossága, a szovjet 
társadalmi- és éllamrend hatalmának és erejének egyik alapja. 
Az Októberi .Porradalom volt az első a világtörténelemben, amely 
olyan államot teremtett, mely nem a dolgozók feletti erőszak 
és elnyomás, hanem érdekeik védelmének szerve. A szovjet tár-
sadalom története azt mutatja, hogy a Kommunista Pártnak és a 
szovjet kormánynak nincsen más érdeke a nép érdokén kívül, 
nincs nagyobb gondja, mint a dolgozók jólétének szakadatlan 
megjavításáról és kulturális színvonaluk emeléséről való gon-
doskodás. Ezért pártunk és kormányunk politikája mindig a leg-
lelkesebb támogatásra talál az egész szovjet nép részéről.Or-
szágunkban a nép, a párt és a kormány -Jgy erőként működik. Mi-
nél öntudatosabbak és aktívabbak a dolgozó tömegek, annál szi-
lárdabb ez az összeforrottság, annál erősebb államunk. 

Pártunk a szovjet társadalom életében játszott vezető sze-
repéről elég sok munka jelent r:üg, do r.teg kell mondanunk,hogy 
akiadott könyvek és brosúrák nagyrészét nem nagyon magas esz-
mei-elméleti színvonal jellemzi, sematizmusban és dognatiz-
musban szenvednek. E- tekintetben tipikus D. üahsijev "A Bolse-
vik Párt - á szovjet társadalom vezetője" Moszkva, 1951•/ c» 
müve. A szerző egyoldalúan é-: leegyszerűsítve tárgyalja a 
Kommunista Párt jelentőségét.társadalmunk életében, lényegében 
elhallgatja a tömegek szerepének kérdését, nem mutat rá arra, 
hogy a dolgozók alkotó aktivitása a párt politikája sikereinek 
dönt feltétele, hogy a pártvezetés hathatóságának és erejének 
forrása a párt és a tömegek közti elszakíthatatlan kapcsolat, 
a tömegek politikai aktivitása és önfeláldozó munkája. Nem mu-
tatja be, hogy a párt forrasztotta szövetségbe a munkásosz-
tályt és a dolgozó parasztságot, tx dig ez az alapja a szovjet 
társadalmi és államrend szilárdé'.jának, győzhet et lenségéne k. 

Mindebből következik, hogy a szovjet társadalom történe-
téről irt munkák állapotát nem fogadhatjuk el kielégítőnek sem 
lendület, sem eszmei-elméleti színvonal tekintetében. A szov-
jet- társadalom történetének tudományos kidolgozásában mutatko-
zó elmaradottság felszámolása, a meglévő hibák és fogyatékos-
ságok kiküszöbölése - történészeink és történettudományi, in-
tézményeink hal 1 site hat at lan feladata. 

A szovjet valóság határtalan lehetőségeket tár fel minder: 
tudományág fejlődése számára. A Kommunista Párt és a szovjet 
kormány lankadatlanul gondoskodnak a tudomány- és így a tör-
ténettudomány - felvirágoztatásáról. A SzKP Központi 'Bizott-
sága szüntelen e egit sé get nyùjjt a tudósoknak azzal, hogy erő-
feszítéseikét a történettudomány aktuális f 1adatainak megol-
dására irányitj:. A marxi-lenini elmélet biztos iránytű szá-
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mukra. 
A szovjet társadalon történetének tanulmányozását rend-

kívül nagy mértékben megkönnyíti az a körülmény, hogy V.l. Le-
nin, valamint tanítványa és nagyszerű ügyének folytatója, I.V. 
Sztálin müveiben, pártunk dokumentumaiban - a kongresszusC.Vx-é.t a konferenciáknak és központi bizottsági plénumoknak a pártve-' 
zetés kollektiv tapasztalatát és kollektiv bölcsességét meg-
testesítő határozataiban megtalálhatjuk a szovjet társadalom 
történetének tudományos tanulmányozásához szükséges eljárás 
elvi jelentőségű elméleti és módszertani útmutatásait. V.l.Le-
nin és I.V. Sztálin nagyszerű példákat mutattak nekünk arra, 
hogyan kell az egyes történeti kérdéseket konkréten áttekinte-
ni és a történeti tényeket mesteri módon általánosítani. Nagy-
jelentőségű a Párttörténet, amelyben az SzKP tudományos törté-
netét találjuk egészen a szocializmusnek a Szovjetunióban ara-
tott győzelméig. Ez a könyv elméleti alap a szovjet társadalom 
történetének minden szempontra kiterjedő kidolgozásához. Komoly 
iránymutató segédlet a történészek számára az SzKP Központi Bi-
zottsága propaganda és agitációs osztálya, valamint az SzKP 
Központi Bizottsága mellett működő Marx-Engels-Lenin-Sztálin 
intézet által kidolgozott "A Szovjetunió Kommunista Pártjának 
ötven éve /1903-1953/" c. tézisek. 

A történettudomány előtt álló feladatok sikeres megoldása 
céljából elsősorban emelnünk kell történészeink marxista-leni-
nista képzettségének színvonalát, el kell érnünk, hogy törté-
nészeink elsajátítsák a marxizmus-leninizmus forradalmi, tanítá-
sának valódi lényegét és hogy alkotó módon tudják azt alkalmaz-
ni kutató munkájukban, hogy határozottan végetvessenek a betürá-
gásnak és a dognatizmusnak, bátrabban, önállóbban nyúljanak a 
szovjet társadalom történetének kérdéseihez, az elméleti álta-
1 áno £.. it áso kho z. 

A szov jet társadalom történetével foglalkozó káderek ̂ kép-
zésének kérdése a fő, a döntő kérdés; ettől függ a történettu-
domány eme ágának állapota. Míg pl. a feudalizmusra, az archeo-
lógiára sok szakképzett erőnk van /ezek között számos doktor/, 
addig a szovjet társadalom történetével foglalkozók között 
rendkívül kevés - alig néhány - magasképzettsé gii szakemberünk 
van. A káderek legtöbbje fiatal tudós, aki- nemrégen védte meg 
kandidátusi disszertációját. Különösen nehéz a káderhelyzet a 
szövetségi köztársaságok tudományos akadémiáinak történettudo-
mányi intézeteiben. Egyes intézeteknek, mint pl. az örmény, 
gruz, kazah intézeteknek alig van szakemberük a szovjet társa-
dalom történetére, mert történészeiket elsősorban a régmúlt 
idők kutatására összpontosították. 

Ez a helyzet elsősorban annak az eredménye, hogy egyes in-
tézetek vezetői nem elég tág látókörüek. ügy tudományág aem 
haladhat előre, ha nem gondoskodunk a tudomán:/o3 káderek kép-
zéséről, neveléséről és elosztásáról. 

A történettudomány fellendítéséért folytatott harcban ha-
talmas fegyver a kritika és az önkritika, a megérett alapvető 
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kérdések szabad megvitatása. El kell ismernünk, hogy ezt a 
fogyvert- a történészek eddig gyengén használták fel."A kriti-
ka. és az önkritika még nem vált a fogyatékosságok'és a hibák 
leküzdésének fő módszerévé, a történettudomány előrelendítő 
erejévé. Erről tanúskodik többek között az a helyzet, hogy a 
Szovjet Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében,il-
letve .annak a szocializmus korszakával foglalkozó osztályán 
az utóbbi években lényegében egyetlen tudományos vita sein 
folyt le a szovjet társadalom történetének problémáiról. A 
Voproszi Isztorii még nem lett a viták és eszmecserék motor- i 
jává ezen a területen, holott a tudományos viták; a termékeny 
véleménycserék itt is ugyanolyan nélküloahotetlenek, mint rx 
történettudomány más területein. 

Igaz ugyan hogy a Voproszi Isztoriinak az utóbbi időben 
bővebb "Viták és eszmecserék" c. rovata van; de ez a kibővítés 
nem a Szocializmus korszakának aktuális témái, hanem a feuda-
lizmus és a kapitalizmus kérdései előtt nyit tág teret, ame-
lyek, mint tudjuk, eddig is jelentős helyet foglaltak el a fo-
lyóirat hasábjain. Pedig a Szovjetunió szocializmuskori tör-
ténetének problémái különösen fontosak. Megérett már a vitá-
ra például a szovjet társadalom történetének periodizációja. 

Az 1952-53-as óv folyamán a Voproszi Isztorii több ve-
zércikket közölt a szovjet társadalom"történetének kutatási 
feladatairól, de ezekben nem elemezték komolyan az ideológiai 
front e területének helyzetét, nem taglalták alaposan a törte -
né szelt munkáiban fellelhető hibákat és fogyatékosságokat, A 
Moszkvai Állami Egyetem által kiadott egyetemi jegyzetek kri-
tikáját a folyóirat még 1952-ben megindította, de mindeddig 
nem fejezte be. 

A szovjet társadalom története tudományos kidolgozásának 
megjavítását az is akadályozza, hogy a munka országos méretek-
ben nincs megtervezve és lényeges fogyatékosságok vannak a tör-
ténészek kutatómunkájának megszervezésében is, 

A következőkből megítélhetjük azt, hogyan tervezik a szov-
jet társadalom történetének kidolgozását: Az 19^-5-1950 közti 
időben 10 doktori disszertációt védtek meg a szovjet társada-
lom történetének tárgyköréből, ezek közül nyolcan az Októberi ^ 
Forradalom, illetve a polgárháború témaköréről irtak és csak 
egy foglalkozott a helyreállítási időszak történetével. I95O-
53-ban A Történettudományi Intézetnek a szovjet társadalom 
történetével foglalkozó 9 doktorandusa közül hétnek ? témája 
a polgárháborúról szólt ós csak kettőé a későbbi időszakról, 
A kutatómunka tervezésének hiányára mutat ezenkívül az is, 
hogy ugyanazt a témát mégegyszer kiadják .disszertációra, így 
csupán I949-1950-ben három doktori disszertáció vizsgálta azt, 
hogyan állították fel a Szovjethatalmát és hogyan folyt le 
az azerbajdzsáni polgárháború. A kandidátusi disszertációk 
témái rendkívül gyakran ismétlődnek. 

A fiatal kutatókat nem mindig irányítják helyesen a tör-



- 17 -

tònolom fontos kérdéseinek kidolgozására, olyan teljesértékű 
tudományos müvek alkotására, amelyek gazdagítják és elősegítik 
a tudományt. Még gyakran előfordul, hogy a disszertációkat az 
illető tudományos fokozat elnyeréséért irják, és a disszertáns 
egyáltalán nem gondolkozik .azon, hogy mennyire fontos és szük-
séges az a téma, amelyet kutat. Ez olyankor fordul elő, mikor 
a tudományos munkára olyanokat vonnak be, akiket nem a tudo-
mány fejlesztésének érdekei vezetnek. Határozottan meg kell 
védeni a tudományos munkások sorait olyan véletlenül odavető-
dött és elvnélküli emberek beszivárgásától, akik semmit sem 
tudnak adni a tudománynak, és csak önző célokból társultak be 
tudományos munkára. A tudományos munka a tehetséges káderek 
területe, azoké az őszinte adottsággal rendelkező embereké, 
akiket a szovjet tudomány fejlesztésének forró, nemes vágya 
. hevit, és akik nem kiméivé erőiket fejleszteni tudják a szov-
jet tudományt, gyarapíthatják szocialista Hazánk .sikeroii;., A 
szovjet társadalom történetének kidolgozásában komoly fogya-
tékosság az, hogy még nem használják fel kielégítően az össze-
gyűjtött anyagot és n^m folytatnak elég alapos munkát a disz-
szortációk kiadásra való előkészítésében. Nagy a száma a meg-
védett disszertációknak, de természetesen nem szabad túlbecsül 

- nünk e disszertációk tudományos jelentőségét. Legnagyobb ré-
szük gyenge, de nagy kutatási anyagot tartalmaznak, és ezt 
gazdaságosan kell kezelnünk. Ezzel szemben a disszertációkról 
megvédésük után rendszerint hamarosan meg is feledkeznek. A 
Történettudományi Intézet nem érdeklődik utánuk komolyan, a 
Goszpolitizdat is igen kevéssé. A kiadók abból indulnak ki, 
hogy a fiatal kutatók munkáival többet kell bíbelődni, mint a 
tapasztalt szerzők müveivel, nem szeretik, ha disszertációk-
kal van dolguk. Meg kell mondanunk azt is, hogy a kutatók sem 
mindig ragaszkodnak könyveik megjelentetéséhez. 

Ennek az az eredményé, hogy számos munka, amelynek meg-
írására rengeteg erőt és pénzt fordítottak, a tudomány minden 
haszna nélkül a kézirattárakban h.-v^r. Ugyanakkor a történé-
szek olyan "felfedezésekre" pazarolják erőiket, amelyeket 
mások már feltártak előttük. A kutatómunka ilyen kezelése 
mellett ebből nyilvánvalóan az következik, hogy sok fiatal 

} tudós egyhelyben topog. Bármely tudománynak - igy a történet-
tudománynak is - elemi követelménye, hogy a már elért ered-
ményből kiindulva haladjon előre és ne a már korábban elvég-
zett munkát ismételje meg. Ideje, hogy a Felsőoktatási Minisz-
térium és a Szovjet Tudományos Akadémia Történettudományi In-
téhete rendet teremtsen a tudományos kutatás tervezése terén 
és véget vessen a találomra végzett munkának. 

Határozott kézzel meg kell javitani a történettudományi 
kutatómunka megszervezését a tudományos kutatóintézetekben, 
az egyetemek és a pedagógiai főiskolák történeti tanszékein; 
meg kell szabadítani a tudományos munkásokat a felesleges 
ülésezések tömkelege alól, alkotó légkört kell teremteni, a 
történészeket a különösen fontos feladatok megoldására kell 
irányítani. A szovjet társadalom története minden oldalról 
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való 'tanulmányozásának ós megvilágításának érdeke azt követeli, 
hegy a hazánk történetével foglalkozó történészek alkotó nódon 
együttműködjenek a párt történészeivel, valamint a közgazdá-
szokkal, a jogászokkal és a filozófusokkal. 

Jármely tudomány csak akk •jt fejlődhet sikeresen, ha az 
illető tudományág összes művelői egyesitik erőfeszítéseiket. 
Non tarthatjuk, nomali s állapotnak azt, hogy a tudományos dol-
gozók disszertációjuk megvédése és a tudományos fokozat elnye-
rése.után abbahagyják a kutat óraunkát és csak tanítással foglal-
koznak. ' Élenjáró tudósaink eçyik legnagyszerűbb hagyománya, 
bogy oktatónunkájuk mellett állandóan folytattak tudományos 
munkát, is. Ezzel szemben még a Moszkvai Egyetemek a Szovjet-
unió népei szovjet-kori tanszékén dolgozó előadói közül egynek 
sem jelent nog az utóbbi évek alatt egy nagyobb tanulmánya 
s én. 

A történészek kutatómunkáját akadályozza az a körülmény, 
hogy az utóbbi években szinte nem jelennek meg dokumentumgyűj-
temények, statisztikai adattárak. A Szovjetek kongresszusainak 
határozatait és más dokumentumraiyagot tartalmazó gyűjteményes 
kiadványok bibliográfiai ritkaságokká váltak. Azt is meg kell 
állapítanunk, hogy a le Ve Itári intézmények munkájának komoly 
megjavítása nélkül a történészek nem 'használhatják fel széles-
körben azt a rendkívül gazdag anyagot, amelyeket a központi 
és a helyi levéltárakban őriznek. Mostanában gyakorlatilag meg-
állt a levéltjári és más dokumentum-anyagok kiadása, a levéltá-
rak hozzáférhetősége pedig megnehezült. Ez elkerülhetetlenül 
a történettudományi kutatóterület összezsugorodásához vezet. 
Erre a kérdésre fel kell figyelnie a Levéltári Eőigazgatóság-
nak. 

• 

A szovjet történettudomány csak ugy oldhat ja meg sikerrel 
feladatait, ha mozgósítja a történészek széles táborának alko-
tó erőit, és a pártszervek figyelmét fokozottan felhívja az 
ideológiai froit-eharci részlegére. 

A Kommunista Párt rendkívül nagy jelentőséget tulajdonit 
annak, hogy a dolgozókat a szovjet nép részéről a szocializmus 
győzelméért vívott harcban tanúsított forradalmi hősiesség és 
az alkotó munka dicső hagyományain nevelje. A szocialista épi 
tés tapasztalatainak tudományos általánosítása rendkívül nagy 
értéket képvisel ma, amikor országunk a szocializmus felől a 
kommunizmus felé halad, 

A történészeknek az a feladatuk, hogy határozottan véget 
vessenek a szovjet társaealon története kidolgozásában mutat-
kozó elmaradottságnak, és emeljék alkotó munkájukat a u<ai kö-
vetelmények színvonalára. A szovjet tudomány összes ágainak 
az a hivatása, hogy a nép érdekeit szolgálja, segítse a népet 
a kommunista társadalom felépítésében, egyre nagyobb anyagi és 
szellemi javakat produkáljon a szovjet emberek szánára, gya-
rapítsa Hazánk erejének és hat almának forrásait. 
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A kapitalista országok újkori és legujabbkori történetének ta-.-.  
nulmányozásáról. 

/Voproszi Isztorii, 1954. 7. szám./ 

OŐ M3yqeiIIÎH HOBOÍi M HOBeííffleÍÍ HCTOPHH KanpTaJIHCTHqeCBMX 
C T p a n . 

A nai nemzetközi politikai életben két erő harca folyik. 
Az élenjáró, haladé erők a békéért, a demokráciáért és a szo-
cializmusért, az imperialista reakció és. a háború erői ellen 
harcolnak. A történettudomány aktiv résztvevője ennek a harc- " 
nak. 

A reakciós burzsoá történetírás a kapitalista rendszert 
a szabadság és a demokrácia bástyájának és a modern burzsoá-
ziát a nemzeti érdekek védnökének, a népek gazdasági és kul-
turális haladása bajnokának akarja feltüntetni. Az Amerikai 
Egyesült Államokban van egy "üzlet" történeti társaság, amely 
a "nagy kereskedelmi és ipari cégek" történetével foglalkozik 
és azt igyekszik bizonyítani, hogy a haladás mozgatóerői a 
nagytőkés monopoliumok. Az USA és a többi kapitalista állam 
hivatalos történettudománya a jelenleg uralmon levő osztályok 
reakciós és rabló céljait szolgálja. A kapitalista monopoliu-
mok érdekében elferdíti az igazi történelmet,egyes eseményeket 
elhallgat, másokat eltorzít, önkényesen kiragad és meghamisít 
egyes történeri tényeket, hogy igazolja az imperialista el-
nyomást és megrágalmazza az ezen elnyomás ellen küzdő erőket. 

A marxi-lenini történettudomány a munkásosztály és az 
összes dolgozók felszabadító harcának nemes céljait szolgálja. 
Ez a történettudomány magasrendű, nemes hivatását abban látja, 
hogy a tudomány fegyverével elősegítse a népeket a nyomor és 
a háború borzalmaitól megszabadító szocializmus diadalát. A 
pártatlanság tógájába öltöző, és álszent módon a tudománynak 
a politikától való "függetlenségét" hirdető reakciós, burzsoá 
történészekkel szemben a marxista történészek nyíltan védik a 
társadalom legélenjáróbb osztályának - a proletariátusnak -
az álláspontját, amely egyedül hivatott arra, hogy az emberi-
ség számára utat törjön a ragyogó jövő felé. A m rxista tör-
ténészek emellett nem térnek el a történeti valóságtól. Az 
emberiség történetének mélyreható tudományos tanulmányozása a 
marxi-lenini tanítás helyességének felismeréséhez vezet, mert 
ennek a tanításnak minden tételét megerősíti a történelem. A 
munkásosztály szocialista politikája mélyen tudományos, a. 
marxista történettudomány pedig elszakíthatatlan kapcsolatban 
áll a munkásosztály politikai harcival., 

A marxi-lenini történettudománytól idegen a történeti je-
lenségeknek a burzsoá történetírásra jellemző önkényes, szub- . 
jektivista értelmezése, hanem abból indul ki, hogy a társada-
lom objektív törvények alapján fejlődik. Csak ezeknek a törvé-
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nyeknek a felismerése biztosíthatja a történeti jelenségek he-
lyes megvilágítását és annak a tudományos stratégiának és tak-
tikának a kidolgozását, -.melyet a proletariátus a szocialista 
forradalom győzelméért és a szocializmus felépítéséért vívott 
harcában alkalmaz. A marxi-lenini történettudomány a mult és 
jelen események megfejtésének 'nyitját az objektiv társadalmi-
gazdasági folyamatok kutatásában látja. . 

A történettudomány fontos feladata a kapitalista orszá-
gok újkori és legujabbkori történetének tanulmányozása. A tör-
ténelem e fejezetének marxista-leninista kidolgozása révén mé-
lyebben tudjuk föltárni a kapitalista rendszer fejlődésének 
törvényszerűségeit és elkerülhetetlen pusztulását, tudjuk pő-
rén bemutatni a burzsoá társadalom kizsákmányoló lényegét és 
rámutatni arra, hogy a történeti fejlődés egész menete a szo-
cializmus diadalához vezet. 

A szovjet történészek az európai és amerikai kapitalista 
országok történetét a világtörténet általános menetével szo-
ros kapcsolatban vizsgálják. A "haladó Nyugatot az elmaradt 
Kelettel" szembeállító burzsoá történészekkel szemben a szov-
jet történészek Kelet és Nyugat országainak történetét egy 
egységes történeti folyamat láncszemeiként szemlélik; feltár-
ják az egyes országokra jellemző sajátosságokat, de meglátják 
fejlődésük közös törvényszerűségeit is. Ez az eljárás teszi 
lehetővé, hogy pozdorjává tudjuk zúzni a mai imperializmus 
egész ideológiáját, amely a népeket teljesértékü és nemteljes 
értékű népekre, uralomra termett ós alárendelt népekre osztja. 
A marxista-leninista történettudomány leleplezi a történelem 
burzsoá meghamisítását, helyesen világit ja meg a. történeti 
események menetét és ezáltal éles fegyverként szolgál a mun-
kásosztálynak és az összes dolgozóknak a békéért, a demokrá-
ciáért és a szocializmusért vívott harcában. 

A szovjet történészek munkái mind irányvonaluk,.mind tu-
dományos színvonaluk tekintetében mérhetetlen magasságban áll-
nak a burzsoá történészek akár legjelentősebb' munkái felett 
is, mert munkáikat áthatja a materialista történelemszemlélet, 
a tudományos gondolkodásnak ez a legnagyszerűbb vívmánya.Ezért 
érthető, hogy a külföldi országok haladó történészei olyan l 
együttérzéssel figyelik a szovjet történettudomány eredményeit, 
mert ők is ugyanezen a marxista uton akarnak haladni. De meg 
kell említenünk azt is, hogy milyen értékes eredményekkel gaz-
dagítják a történettudományt a haladó külföldi történészek is. 
Ezek a történészek müveikben élesen rávilágítanak a kapitalis-
ta országok újkori és legujabbkori történetének fontos kérdé-
seire, leleplezik a reakciós történetírás apologetikus törek-
véseit. A mai kínai történészek értékes müveikben uj anyag 
alapján megmutatták, hogy milyen expanziós politikát folyta-
tott és folytat az USA és más'kapitalista államok a Távol-Ke-
leten . 

A marxista történészek munkái iránt élénk érdeklődést 
tanúsítanak azok a burzsoá történészek is, akik nem hajlandók 
engedelme sen követni az imperialista körök utasításait és he-
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lyes választ keresnek, az őket érdeklő kérdésekre, 
A kapitalista országok újkori és legujabbkori történeté-

nek tanulmányozásában, mint a történettudomány egyéb terüle-
tgin i-s komoly sikereket értek el a szovjet történészek. A 
marxi-lenini elméletre támaszkodva számos értékes tanulmányt 
írtakba kapitalista országok gazdasági fejlődéséről, az ezek-
ben az országokban folyó osztályharcról és forradalmi mozga-
lomról. A szovjet történészeknek Németország, Franciaország, 
Anglia és más kapitalista országok történetéről irt müvei szé-
les körben ismertek a Szovjetunió határain kivül is és a vi*-
lágtudomány közkincsévé váltak. Ezekben a müvekben kritikai-
lag megrostálták az orosz és a külföldi történettudomány ha-
gyatékát és leleplezték a burzsoá történelemhamisitók számos 
fordításét. A társadalmi-gazdasági formációkról szóló marxi3^ 
ta-leninista tanítással egybehangzóan meghatározták a törté-
nelem tudományos periodizálásának alapját képező legfontosabb 
határköveket, A szovjet történészek a nemzetközi kapcsolatok 
ról az imperialista országok gyarmati politikájáról is szám-
talan fontos- müvet alkottak, és hozzáfogtak egy nagy összefog-
laló marxista 'Egyetemes történet" kiadásához. 

De még nem elég az az eredmény, amelyet a szovjet törté-
nészek a kapitalista országok újkori és legujabbkori történe-
tének terén elértek. Még komoly hiányosságok ós fogyatékossá-
gok vannak ezen a területen. Még kevés tudományos munka jelent 
meg a kapitalista rendszer általános válságának fő problémái-
ról, az" első és a második világháború történetéről, a kapita-
lista országok gazdasági és politikai fejlődéséről, a két há-
ború között folyó munkás- és demokratikus mozgalomról, a Kom-
munista Internacionálé történetéről. E kérdéseknek padig a 
szovjet történészek érdeklődésének homlokterében kell állniuk. 
Különösen fontos rámutatnunk arra, hogy milyen mélyreható fej-
lődés indult meg nemzetközi téren a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom győzelmének eredményeképpen és milyen nagy hatást 
gyakorolt az Októberi Forradalom és" a Szovjetunióban folyó 
szocialista építőmunka a munkás- és demokratikus mozgalom fej-
lődésére az egész világon. Fel kell tárni, hogy milyen uj erő-
viszonyok alakultak ki a kapitalista rendszer ujabb áttörése 
és az európai és ázsiai népi demokratikus országok megalakulá-
sa következtében. Nem lehet mélyrehatóan elemezni az egyes ka-
kapitalista országok történetét a' legújabb korban, ha nem vizs-
gáljuk e világtörténelmi jelentőségű események hatását, 

A kapitalista országok legujabbkori története ismeretének 
rendkívül nagy jelentősége van a szovjet népnek a kommunizmus 
győzelméért vívott harca, az egész világ dolgozóinak felszaba-
dító mozgalma szempontjából. De ezekről a kérdésekről igen 
kevés népszerű tudományos munka jelenik meg. Mindeddig sincs 
még tankönyvük sem a főiskoláknak, sem a középiskoláknak a 
legújabb kor történetéről. 

Nagy hiányosságok vannak az újkori történőt kidolgozásá-
ban is. Az utóbbi időben rendkívül kevés komoly tanulmány je-
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lenik meg az újkor történetéről,' igen kevés disszertáció készül 
ezekről a témákról és ritkán találunk folyóiratunkban cikkeket 
az újkor történetéről, 

A szovjet tudósoknak kutatásai- során nagyobb figyelmet 
kellene szentelniök a termelőerők és a termelési viszonyok tör-
ténetének, A szovjet történészek több müvet irtak az európai 
országokban beállott ipari forradalom történetérői,da a társa-
dalmi-gazdasági fejlődés ezt követő időszaka még gyengén van 
kidolgozva. Komoly .munkák jelentek meg nálunk a 17, századi an-
gol burzsoá forradalomról, a 18. századvégi francia burzsoá 
forradalomról, az 1848-49-es forradalomról, a Párizsi Komrnün-
ről, de a munkát ebben az irányban folytatni kell és ki kell 
terjeszteni-,.. A szovjet történészeknek még az eddiginél is na-
gyobb mértékben kell foglalkozniok olyan problémákk 1, mint 
a burzsoá-demokratikus forradalmak és a szocialista mozgalom 
története, marxizmus létrejötte és fejlődése, az I. Interna-
cionálé tevékenysége, a szociáldemokrata pártok megalakulása, 
az áramlatok harca a II. Internacionáléban. Nagy figyelmet 
kell szentelni a szocialista eszmék történetének; ezekről a 
kérdésekről az utóbbi időkben -majdnem egyetlen tudományos mü 
sem jelent meg és disszertációkat sem irtak. 

Meg kell állapitanunk, hogy nem elég magas a kapitalista 
országok uj- és legujabbkori történetéről irt sok tanulmány és 
disszertáció tudományos és eszmei-elméleti színvonala. Egyes 
dolgozatok pusztán leírják a tényeket anélkül, hogy mélyreha-
tóan elemeznék és általános következtetést vonnának le belő-
lük. Sok dolgozat, disszertáció és cikk nem alk otó jellegű, 
nem viszi előre a tudományt. Termé szete sen hasznos, ha valame-
lyik kutató uj adatokat és d.okumerrt;umokat fedez fel és visz be 
a tudományos köztudatba. Hasznos, de nem elég. Minden munkának 
a tudományt gazdagító uj tudományos eredményeket, uj következ-
tetéseket kell tartalmaznia. 

Egyes uj- és legujabbkori történettel foglalkozó munkák 
széles körben alkalmazzák azt a helytelen gyakorlatot, hogy a 
tények kifejtése és elemzése helyett egy csomó idézetet adnak, 
amelyeknek néha nincs is közvetlen közük a vizsgált témához. 
Az utóbbi időkben néhány dolgozat minden idézőjel nélkül idéz; 
egyes szerzők a marxizmus-leninizmus klasszikusainak megállapí-
tásait a sajátjuknak adják ki. Ez megengedhetetlen eljárás. 

Sok munkában a szerzők előre kinyilatkoztatják tételeiket 
és a tényeket csak ennek illusztrálásaképpen emiitik. Ezek a 
szerzők nem az anyagból indulnak ki, nem a tények felől halad-
nak az általánosítás feLé, hanem a tényeket - sokszor elég ön-
kényesen - belepréselik az előre megállapított tételekbe. Ez 
a szubjektív eljárásmód ellenkezik a marxista-leninista kuta-
tásmód elveivel. AhhoZ, hogy ez tényleg alapul szolgálhasson -
irta Lenin - nem egyes tényekből, hanem a vizsgált kérdésre 
vonatkozó tények összességéből kell kiindulni, egyetlen kivétel 
nélkül, mert máskép elkerülhetetlenül felmerül az a gyanú, még-
pedig teljes joggal, hogy a tények önkényesen vannak kiválaszt-
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va, illetve összeválogatva, hogy.a maguk egészében vett törté-
nelmi jelenségek objektiv összefüggése és kölcsönös függősége 
helyett "szubjektív" kotyvalékot tálalnak elénk"/l/... 

A marxizmus-leninizmus klasszikusainak remekmüvei minta 
képül szolgálnak az óriási történeti anyag .mélyreható, gondos 
elemzésén alapuló igazi tudományos kutatómunkára. Azok a kö-
vetkeztetések, amelyeket Marx "A tőke" és V.l. Lenin "Az impe-
rializmus, mint a kapitalizmus legfelső foka" c, müvében le-
von, a történeti tényeknek gondos és minden szempontból' való 
elemzésén nyugodnak. AZ újkor és a legujabbkor történetéről 
szóló egyes müvek, disszertációk és cikkek igen sekély forrás-
alapon épülnek;- ezzel nem szabad megbékülnünk. Nem szabad el-
felejtenünk, hogy a történeti tények materialista elemzése, el-
mélyedt, gondos kutatómunkát igényel umert nyilvánvaló - mon-
dotta Engels - hogy pusz.ta frázissal itt semmire sem megyünk, 
hogy csak tömeges, kritikailag megrostált, teljesen feldolgo-
zott történelmi anyag képesíthet ily feladat megoldására."/2/ 

A szovjet történettudomány előtt az a rendkívül fontos 
fuiadat áll, hogy továbbra is és még határozottabban leleplez-
ze az imperialista ideológiát és politikát, leleplezze a bé-
ke" és a nemzetközi együttműködés ellenségeinek népellenes te-
vékenységét, leleplezze a népi tömegek tudatát megmérgező tör-
ténelemhamisitásokat. E feladat sikeres megoldása érdekében 
engesztelhetetlen harcot kell vívni a burzsoá-idealista törté-
nelemfelfogás különböző jelenségei és a burzsoá objektivizmus 
ellen, amely az "objektiv" elemzés ürügye alatt valójában el-
kendőzi a kapitalizmus kibékíthetetlen ellentmondásait és el-
tussolja a minden antagonisztikus társadalomban kikerülhetet-
len osztályharcot.'Pártsajtónk az utóbbi években felfedte,hogy 
több szovjet történész egyes munkaiban visszaesett az objeküi-
vizmusba. A burzsoá objektivizmus elleni harc gyümölcsöző ered-
ményeket hozott és előmozdította a történettudományt. Ennek a 
harcnak továbbra is kell folynia. 

Határozottan fel kell lépni a burzsoá ideológiával való 
megbékélés jelenségeivel szemben és idejekorán és határozot-
tan sikra kell szállni az ellen, hogy a burzsoá történészek 
eltorzítják a történeti eseményeket és tényeket, A szovjet tör-
ténészek még nem szentelnek kellő figyelmet ennek a fontos le-
leplező munkának. A kapitalista országok uj és legujabbkori 
történetének számos meghamisítását és a nyugateurópai burzsoá 
történészek reakciós kirohanásait a szovjet történészek gyak-
ran válasz nélkül hagyják. A szovjet történettudományi intéz-
mények, így a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történettudo-
mányi Intézete és folyóiratunk is, nem kisérik eléggé figye-
lemmel a külföldön kiadott történettudományi irodalmat, a tör- ->• 
ténettudomány állapotát a kapitalista országokban. 

Kétségtelenül nem eléggé tanulmányozzák a szovjet törté-
nészek az imperializmus vezető országának, az Egyesült Álla-

1/ V.l. Lenin müvei, 23,k, 296,1. 
2/ Marx-Engels, Vál. müvek, I.k. J46.1. 



- 24 -

moknak a történetét. Az utóbbi időkbon sem a Történettudomá-
nyi Intézetből, sem más intézményekből, sem az egyetemekről 
ricm került ki egyetlen nagyobb munka sem az USA uj- és leg-
ujabbkori történetére vonatkozólag. A burzsoá hamisítók eltor-
zítják Amerika történetét, téveszméket hirdetnek az amerikai 
kapitalizmus kivételes voltáról, az USA és a régibb imperia-
lista országok gyarmati politikája közti sarkalatos "kü-
lönbségről", az amerikai életformáról és az- amerikai demokrá-
ciáról. Feladatunk tehát az, hogy ezekkel a hazug kitalálá-
sokkal szembeállítsuk az USA igazi történetét, amely osztály-
harcok története, a haladó és a maradi erők harcának története. 
Ez a történet az amerikai nép és nem az elnökök és üzletembe-
rek története. 

Különösen mélyrehatóan kell tanulmányóznunk a második 
világháború történetét. Jelenleg az USA-ban, Angliában, Nyu-
gat-Németországban és a többi kapitalista államban számos ál-
tudományos müvet, -dokumentumot és emlékiratot' adnak ki,ame-
lyek meghamisítják a történelmet az amerikai, angol, német és 
a többi imperialisták érdekében. A szovjet történészek igen 
kevéssé leplezik le a második világháború burzsoá felfogását. 
Pedig az lenne a f 1adatuk, hogy a burzsoá ferdítésekkel szem-
beállítsák a második világháború igazi, tudományos, való tör-
ténetét. A Történettudományi Intézetnek meg kell szerveznie 
és vezetnie kell ezt a munkát. 

A szovjet történészeknek határozottan sikra kell száll-
niuk' a burzsoá objektivizmus minden jelensége ellen és foko-
zott harcot kell folytatniuk a történettudományban fejüket 
felütő különböző egyszerűsítő, vulgarizáló, szubjektivista ten-
denciák ellen. A Párt Pokrovszkij és tanítványai munkásságá-
val kapcsolatban felhívta a figyelmet ezen áramlatok veszé-
lyeire. Pokrovszkij és tanítványai a burzsoá történetírás el-
* len harcolva vulgármaterialista útra tévedtek, tagadták a 
felépítmény aktív szerepét, eltorzítottan fogták fel a.törté-
nelem és a politika közötti kapcsolatot, úgyhogy gyakorlati-
lag felszámolták a történelmet, mint tudományt. Ezek a törté-
n e t i események helytelen megvilágítását az állítólagos poli-
tikai célszerűségre való hivatkozással akarták igazolni, de 
a párt elítélte ezeket a kísérleteket. Fern szabad szembeállí-
tani a politika és a tudomány feladatait. A történeti hűség 
nem mond ellene a. proletariátus politikai érdekeinek, hanem 
megerősíti és megalapozza azokat. 

A SzK/b/P KB-a "A pártpropaganda szervezése a SzK/b/P 
története rövid tanfolyam kiadásával kapcsolatban" c. határo-
zatában kifejtette, hogy a Pokrovszkij-"iskola" "eltorzítot-
tan értelmezte a történeti tényeket és a történelmi materia-
lizmussal ellentétben a szemszögéből" világította meg azo-
kat, nem pedig azoknak a körülményéknek a szemszögéből, ame-
lyek között a történeti események lezajlottak, és ezzel eltor-
zította a történeti valóságot V/3/ 

3/ A SzKP kongresszusainak, konferenciáinak és KB plénumainak határozatai II. r. 1953, 861. 1. oroszul. 
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A "politika visszavetitése a múltba" elfordította a mult 
történetet és egyben a párt politikáját is. A párt és a szov-
jet kormány a Pokrovszkij-"iskola" történettudományi felfogá-
sát antimarxista, antileninista, velejében likvidátor, tudo-
mányellenes felfogásnak minősítette és rámutatott arra, bogy 
a marxista-leninista történettudomány fejlődésének előfeltéte-
le ezeknek a káros nézeteknek a leküzdése./7*-/ 

De a leegyszerűsítésbe, a tudománytalan nézetekbe való 
visszasüllyedés még ma is el van terjedve. Számos munkában, és 
ezek között az uj- és legújabb korról szóló müvekben is talá-
lunk rá esetet, hogy eltérnek a történelmi materializmus kövei, 
telményeitől, a társadalmi jwlenségek elemzésénél letérnek a 
dialektika útjáról, és a történeti események modernizálásának 
irányába tévedn k. Ezek a hibák gátolják a történettudomány 
fejlődését, megnehezítik a burzsoá történetírás elleni harcot. 
Helytelen, vulgarizáló módszerx^el nem lehet harcolni a burzsoá 
történetírás ellen. Az ilyen módszerrel harcoló történész mol-
léüt. Hem szabad elfelejteni, hogy minden a körülményektől, a 
helytől és az időtől függ. "A marxizmus egész szelleme, egész 
rendszere azt követeli, hogy minden tételt csak a/történetileg, 
b/más tételekkel való kapcsolatában, c/csak a történelem kon-
krét tapasztalatával kapcsolatban vizsgáljunk."/5/ 

Mindenekelőtt helyes, marxista-leninista szemszögből kell 
megvilágítani a kapitalista Országok társadalmi-gazdasági tör-
ténetét. Mig a burzsoá történetírás elferdíti a gazdasági fej-
lődés kérdéseit, vagy egyszerűen tudomást sem vesz róluk, ad-
dig a marxizmus-leninizmus minden történeti eseményt az illető 
társadalmi formáció keretein belül vizsgál, elemzi az illető 
formáció fejlődését meghatározó mélyreható gazdasági folyamato-
kat. A mai burzsoá közgazdaság, politika és ideológia hanyat-
lásának alapvető oka a kiküszöbölhetetlen antagonisztikus el-
lentmondás a fejlődő termelőerők és a termelőerőket guzsbakötő, 
•elavult tőkés termelési viszonyok között. Rá kell mutatni ar-
ra, hogy a tőkés termelési viszonyok és a termelőerők jellege 
közötti összhang hiánya menthetetlenül a kapitalizmus pusztu-
lásához vezet. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az összhang 
hiánya már a kapitalizmus korai fejlődési szakaszaiban is meg-
volt. Ezért például helytelen az 1825. évi angliai gazdasági 
Válságot ugy jellemezni, hogy "ekkor kezdett megmutatkozni a 
kapitalizmus társadalmi viszonyai és a termelőerők fejlődése 
közötti összhang hiánya", amint ezt a moszkvai állami egyetem 
újkori történeti tanszéke által kidolgozott újkori történeti 
Programm feltünteti. Természetesen az 1825. évi gazdasági vál-
ság arról tanúskodott, hogy kiéleződtek a kapitalizmus ellent-
mondásai, de a tőkés termelési viszonyok abban az időben még 
nem váltak a termelőerők fékjévé. 

A szovjet történészek müveikben még mindeddig gyengén vi-

V^jsçi "A történelem tanulmányozásához"c. gyűjteményt .M. 1937« 
5/ V.l. Lenin müvei, 35.k, 200*1. /oroszul./ 
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lágit j.ák meg a népi tömegeknek a történelemben játszott szere-
pét, különösen lia' az egyes országok ''békés" fe jlődési " sz-aka-
. szait vizsgáljuk* Köztudomásu, hogy a burzsoá történészek ta-
. g adják a;.népi tömegűk szerepét és gyakran az egész történelmi 
V folyamatot á királyok és hadvezérek tevékenységére vezetik 
vissza. Ennek ellensúlyozására rá-kell mutatni arra, hogy a 
történelem igazi alkotói a népi tömegek. Fontos azt is feltár-
ni, hogy a történeti ..fej lödé s során hogyan nőtt szakadatlanul 
a népi tömegek öntudata és szervezettsége. Más dolog a parasz-
tok vagy az előproletariátus ösztönös felkelései, és más dolog 
a.munkásosztály szervezett fellépése a munkáspártok vezetése 
alatt. A "tömeg","az élcsapat", "a párt" fogalma maga a tör-
ténelem során változik. Az imperializmus korszakában alakulnak 
ki az ujtipusu portok, amelyek a munkásosztály harcának élére 

•állnak és tevékenyoégükben a tudományos stratégiára és taktiká-
ra támaszkodnak» 

Ilyen pártok nem voltak és nem is lehették a nyugati bur-
-zsoá forradalmak idején. Ezért helytelenül járt el a "Az 1848-
49-es forradalmak" /l.köt. M. 1952/. A badeni köztársasági, 
felkelés c. fejezetének szerzője azzal, hogy a történelem- ko-
rábbi időszakaira alkalmazta azokat a stratégiai és taktikai 
tételéket, amelyeket a proletariátus forradalmi pártja az im-

perializmus és a proletárforradalmak korában dolgozott ki. A 
szerző rámutat orrá, hogy a köztársaságiak "az agitáció jel-
szava" helyett "a cselekvés jelszavát" hirdették, amelyet azu-
tán a "párt irányvonalává" tettek /307-318.1./. Ebből az derül 
ki, hogy a köztársaságiak gyenge szervezettségű, vegyes kis-
polgári csoportja azt a tudományos stratégiát és taktikát kö-
vethette volna, a tömegek politikai vezetésének olyan művésze-
tét birtokolhatta volna, amellyel csak a munkásosztály leg-
tapasztaltabb , taktikailag kiképzett, forradalmi marxista 
pártjai rendelkeznek. V 

Az is helytelen lenne, hogy a népi tömegek szerepének ki-
emelése során a másik végletbe essünk, és elhallgassuk a ki-
emelkedő egyéniségeknek a történelemben játszott szerepét,vagy 
tagadjuk a mult nagy haladó férfiainak jelentőségét csak azért, 
mert az uralkodóosztály tagjai voltak. így "Az újkor történe-
te" /l. köt.1951./ c. főiskolai segédkönyv Benjamin Franklint, 
a 18. század kiváló tudósát és közéleti személyiségét, az ame-
rikai burzsoázia világuralmi eszméinek dalnokaként tünteti fel,; A pártsajtőban a személyi kultusz elleni harcról megjelent is-
mert utmutatasok utáni időben a már emiitett főiskolai prog-" 
rammból olyan nevek estek ki, mint Robespierre, Voltaire, Les-
sing stb. Az ilyen leegyszerűsítő, vulgarizáló módszer-ellent-
mond a történelmi valóságnak. A marxizmus nem tagadja a kima-
gasló egyének szerepét, de tudomány)san megmagyarázza, hogy 
milyen társadalmi feltételek következtében voltak képesek azt 
a bizonyos szerepet játszani. 

Különösen jelentős feladat, hogy a népeknek nemzeti füg-
getlenségükért és szabadságukért'vivott harca történetét tanul-
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mányozzuk. Feltétlenül rá kell mutatni arra, hogy milyen fon-
tos szerepet játszott a proletariátus, mint a hazafias erők 
vezére a népek igazi nemzeti érdekeiért, a nemzeti államok 
szuverénitásáért vivott harcában. Volt idő, amikor a burzso-
ázia harcolt a nemzeti érdekekért, így volt például az Egye-
sült Államokban a függetlenségi háború idején. A Függetlensé-
gi Nyilatkozat kihirdetése az Egyesült Államokban - mint G.M. 
Malenkov kiemelte - a történelmi haladás aktusa volt. De az 
USA uralkodó k&?ei ma magának az amerikai népnek igazi nemze-
ti érdekei ellen cselekszenek és egyben durván megsértik más 
országok szuverénitását és függetlenségét. A kapitalista or-
szágok munkásosztálya vezeti a népi tömegek harcát nemzeti 
függetlenségükért, az amerikai imperialisták merényletei ellen. 

A marxista történészeknek kötelességük, hogy mélyreható-
an tárják fel a mai imperialista burzsoázia reakciós szerepét, 
rámutassanak arra, hogy ez a burzsoázia a maximális profitért 
való hajszában a kíméletlen kizsákmányolás és terror politiká-
ját folytatja saját országa dolgozói ellen és kegyetlenül el-
nyomja a gyarmati és függő országok népeit, A burzsoázia sze-
repét azonban nem szabad egyformán jellemezni minden országra 
és minden időre vonatkozólag. így, nem szabad a mai imperialis-
ta burzsoázia jellemzését átvinni a burzsoázia fejlődésének ko-
rábbi időszakaira*. "Az újkor története" /l.kot,/ történeti se-
gédkönyv szerzői eltávolodtak a historizmus elveitől, amikor 
röviddel a burzsoázia 17. századi uralómrajutása és a köztár-
saság kikiáltása után az angol burzsoázia uralmát fenyegető 
paraszti-plebejus forradalomról beszélnek /68.1./ Elfelejtik, 
hogy a burzsoázia akkor élenjáró társadalmi osztály, a haladás 
zászlóvivője volt. A történészeknek be kell mutatniuk, hogyan 
vált a nyugateurópai burzsoázia forradalmi és haladó erőből 
reakcióssá és ellenforradalmivá és hogy a legutóbbi évtizedek 
folyamán hogyan fokozódott Reakciós mivolta. I.V. Sztálin a 
XIX. pártkongresszuson mondott beszédében rámutatott, hogy a 
burzsoázia arca a mai körülmények között lényegesen különbözik 
korábbi arculatától. A burzsoázia "más lett, jelentősen megvál-
tozott, reakcióssá vált, elveszhette kapcsolatát a néppel, és 
ezzel meggyengítette magát."/6/ I.V. Sztálinnak ez a megálla-
pítása megadja a nyitját annak, hogy miként kell értelmezni a 
burzsoázia szerepét a történeti fejlődés különböző időszakai-
ban. 

Szigorúan történeti módon kell kutatóinknak eljárniuk a 
politikai felépítmény értékelésében, hogy milyen társadalmi_ 
szerepet játszott a kapitalista rendszer különböző fejlődési 
időszakaiban. A történészeknek rá kell mutatniuk arra, hogy 
milyen mérhetetlen magasságban áll a szovjet szocialista de-
mokrácia a burzsoá demokrácia felett, fel kell tárniuk a bur-
zsoázia politikai uralmát biztosító burzsoá szabadságjogok^ 
korlátozott osztályjoliegét, le kell leplezniök a jogfosztás-
nak és erőszaknak az imperialista rendszert védő uralmát, Egy-

6/ A Szovjetunió Kommunista Pártjának XIX.Kongresszusa. 1953« 
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idejüleg azonban meg kell látni azt is, hogy viszonylag nilyen 
haladó jellegű a burzsoá deriokrácia az abszolút nonarchiához 
vagy a fasiszta rendszerhez képest. Ezért a már enlitett új-
kori történeti tantervben wltér a historizmus alapelveitől az 
a megállapítás, amely az 1866. évi dán alkotmányt reakciósnak 
bélyegzi. Az általános választójog férfiaknak, a vallás-, saj-
tó- és gyülekezési szabadság és más burzsoá-demokratikus sza-
badságjogok, amelyeket ez az alkotmány kihirdetett, halndó-
jellegüek és nem reakciósak voltak. A haladó erők ma is a bur-
zsoá-demokratikus szabadságjogokat védelmezik az imperialista 
reakció támadásaival szemben. 

Kevés figyelmet szentelnek a szovjet történészek à társa-
dalmi eszmék és. tanítások történetének, és nem mindig helyesen 
világítják meg a történelemben játszott szerepüket. A törté-
nettudomány fontos feladata, hogy bemutassa nem-proletár szo-
cializmus Ö S S Z Í S irányzatainak csőd jét,v a tömegekre kifejtett 
burzsoá ideológiai befolyás válságát, a tudományos szocializ-
mus- hatásának feltartóztathatatlan növekedését, amely gyöke-
resen különbözik az összes megelőző társadalmi tanoktól.E gyes 
marxista történéézek elmossák a határvonalat a társadalmi esz-
mék marxizmus előtti időszaka és a marxizmus között, nem mu-
tatják meg, hogy milyen nagyjelentőségű fordulatot jelentett 
a társadalomtudományokban Marx és Engels. 

De előfordulnak az ellenkező jellegű hibák is, amikor a 
történészek nem veszik ész-e, hogy a Marx előtti társadalmi 
eszmék sok képviselője - igy az utopista szocialisták á£ ide-
alista filozófusok is - a maguk idejében haladó szerepet ját-
szottak, Gondolnunk kell arra, hogy a marxizmus nem a megelő-
ző tudománytól elkülönülve nőtt ki, hanem támaszkodott erre 
a tudományra, kritikailag megrostálta ennek eredményeit. Az 
a baloldaliaskodó nézet, hogy Marxnak és Engelsnek "nem volt 
mit meríteniük a nuit filozófiai, politikai, gazdasági -elmé-
leteiből",/?/ ellentmond a valóságnak és maguknak a marxista 
klasszikusoknak. Más kutatók Hegelt és más idealista filozó-
fusokat egyoldalúan reakciósoknak ábrázolják, és a reakciós 
táborba sorolják az ifju-hegeliánusokat is. így G. Krupickij 
"A történelmi materializmus kérdései Marx és Engels "Szent csa-
lád" és "A német ideológia" c, müveiben" c, disszertációjában 
helytelenül állitja, hogy a hege liánizmus a maga egészében "a 
reakció zászlaja volt Európa minden nagy országában". Nem sza-
bad elfelejteni, hogy V.l. Lenin a valósághoz hűen a 19«szá-
zad negyvenes éveinek ifju-hegeliánusait a német burzsoázia 
radikális képviselőiként jellemezte, akik arra törekedtek, 
hogy Hegel filozófiájából ateista és forradalmi következteté-
seket vonjanak le./&/„ 

Komoly fogyatékosságot jelent a történészek müveiben az, 
hogy lebecsülik a nemzedékeken keresztül kialakult hag'yomá-

7/ Lásd Voproszi Eiloszofii, 194-7. 1. sz. 174.I* 
8/ Lásd V.l. Lenin müvei, 21,k, 34.1v 
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nyoknak a nép^k élètében játszott szereoét, Engels megállapí-
totta, hogy az emberek a történelmet nagyonis meghatározott 
előfeltételek és körülmériyek között csinálják. "Ezek között 
végül is a gazdasági feltét?lek döntők. De szerepet játszanak, 
ha nem is döntő szerepet', a jolitikai stb. feltételek, sőt még 
az emberek fejében kisértő hagyomány is."/9/ Különösen nagyje-
lentCségüek a forradalmi, haladó hagyományok, amelyeknek meg-
léte megkönnyiti a társadalom előrehaladását* 

Gondoljunk'például Németország történetére. Németország 
története, mint bármely-iaás ország története, az osztályhar- _ 
ccfcnak a haladó .és reakciós irányzatait visszatükröző \örténe—1 

te. A marxista történészeknek az a f-1adatuk, hogy megvilágít-' 
sák a két világháboüÁit kirobbantó rabló német imperializmus 
történetét..Fbl kell tárni az amerikai imperialisták segítsé-
gével ma újjászülető német monopoliumok rabló politikájának 
gyökereit. De helytelen lenne Németország uj- és legujabbkori 
történetében egyedül a reakciós erők működését látni. Be kell 
mutatni a német nép történetében működő haladó erők és haladó 
hagyományok és igy különösen a német munkásosztály szerepét 
is. "Pártunk tanulmányozta és teljes egészében felhasználta a 
német forradalmi munkásmozgalom tapasztalatait, - állapítot-
ta meg A.I. Mikojan az NSZEP IV. kongresszusán mondott beszé-
dében. Lenin, pártunk alakítója rámutatott arra, hogy a német 
munkásosztály közel félszázadon át "a szocialista szervezet 
mintaképe volt az egész világ számára". Ez a marxizmus évszá-
zados fennállásának első félévszázadában volt"/10/. A marxista 
történészeknek szélesen rá kel] világítaniuk a demokratikus és 
forradalmi hagyományokra, amelyekre minden nép joggal büszke. 

Számos komoly hiba van az uj- és legujabbkori nemzetközi 
kapcsolatok történetét tárgyaló munkákban-. Ezek közül egyesek 
lekicsinylik1az imperialista hatalmak közötti ellentétek je-
lentőségét és eltúlozzák az egyes imperialista országok szere-
pét. A szerzők a külpolitika és á nemzetközi kapcsolatok kér-
déseit sokszor elszakítva tárgyalják a belpolitikától, az osz-
tályok és a pártok harcától,' az ország egész társadalmi-gaz-
dasági helyzetétől és -.z' egész államrendszer elemzésétől. V.l. ' 
Lenin még az első világháború idején megállapította, hogy csak 
mindezen körülmények minden szempontból v a l ó elemezése révén 
érthetjük meg, "hogyan következett ebből a rendszexből elhárít-
hat at Ionul és elkerülhetetlenül a jelenlegi; háború."/ÍJ/ A kül-
politika és a nemzetközi kapcsolatok történetének egyoldalú v •• elemzése nem biztosítja a történeti-folyamatnak, a történelem 
objektiv törvényszerűségeinek, mély gyökereinek valóban tudo-
mányos szemléltetését. 

A Szovjet Felsőoktatási Minisztérium nemrégen összehívta 
az uj- és legujabbkori történet előadóinak értekézletét,amely-
ről lapunk mostani számában adunk tájékoztatót. I,Szt Galkin ' 

9/ Marx-Engel s j Vál. müvek, I I . 438, 1.' ' 
10/ Sz ab ad Nép, 1954 * . aprili s 3. 4. 14. 
11/ V.l. Lenin rnüv^i, 24„.k. 416*1. 
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az értekezleten az uj- és legujabbkori történet területén fo-
lyó tudományos munka állapotáról tartott beszámolót és kije-
lölte a további feladatokat. A referátum előadója és a vita 
során felszólaló elvtársak jogosan mutattak rá arra, hogy sem 
a Történettudományi Intézet, sem a Felsőoktatási Minisztérium, 
sem a történeti karok dekanátusai, és maguk az egyetemes tör-
téneti tanszékek sem áldoznak kellő figyelmet arra, hogy az uj-
és legujabbkori történet problémáit alaposan kidolgozzák. He-
lyesen kifogásolták, hogy ezeket a problémákat csak alig-alig. 
világítják meg a Voproszi Isztorii hasábjain. 

Komoly nehézséget okoz az uj- és legujabbkor története 
tudományos kutatásának továbbfejlesztésében az, hogy kevés 
forrás hozzáférhető a tudósok széles köre számára, különösen 
vonatkozik ez a vidéken dolgozó történészekre. Mindeddig még 
nem adtak ki dokumentumgyűjteményeket a kapitalista országok 
belpolitikai történetéről, a munlcásmozgalornról és a nemzeti-
felszabadító mozgalmakról. Már 1934-ben megindították "Az I. 
Internacionálé kongresszusainak és konferenciáinak jegyző-
könyvei" sorozatot, de ez a kiadvány már a 2, kötet megjelené-
sével félbeszakadt.AHemzetközi Munkásszövetség Főtanácsának 
ránkmaradt jegyzőkönyveiből csak az 18?1 március-juniusra vo-
natkozó jegyzökönyvek kerültek kiadásra és azok is csak rész-
ben. A Párizsi Kommün jegyzőkönyveinek 1. kötete orosz nyel-
ven még 1933-ban megjelent, de a második kötetet még máig sem 
adták ki. Nem kerültek kiadásra a II. Internacionálé időszaká-
nak munkásmozgalmaira vonatkozó történeti források. A Kommunis-
ta. Internacionálé dokumentumai is nehezen hozzáférhetők a kuta-
tók számára, mert a folyóiratokban elszórva jelentek meg az 
utóbbi években. Befejezetlen maradt a cári kormány diplomáciai 
okmányainak többkötetes kiadása: "A nemzetközi kapcsolatok az 
imperializmus korszakában", Marx és Engelsnek a közéleti, férfi-
akkal folytatott levelezéséből csak egy kis részt adtak ki. 

Az újkorral foglalkozó történészek nem használják fel ' 
eléggé a moszkvai és leningrádi levéltárakban felhalmozott igen 
gazdag anyagot. 

Az uj- és legujabbkori történet problémáinak kidolgozásán 
meglátszik, hogy tudományos kádereink nem fogják fel elég mé-
lyen a marxista-leninista•elméletet, és nem tudják elég alapo-
san alkalmazni a marxista módszert konkrét történeti kutatás-
nál. Főiskoláinkon és az aspiranturán meggyökeresedett a marxis-
ta elmélet betürágó, dogmatikus bemagolása, és ezt még minded-
dig nem tudták leküzdeni, de ez meg is látszik a tudományos ter-
melés minőségén. A meglévő fogyatékosságok mielőbbi leküzdésé-
nek és uj, valóban tudományos munkák létrehozásának fő feltéte-
le az uj- és legujabbkor történetének területén a tudományos 
káderek ideológiai színvonalának emelése. 

A tudomány minden részlegén a fellendítés kipróbált esz-
köze az, hogy kifejlesszük a vélemények harcát és a tudományos 
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kritikát és a szabad vitát a vitás kérdésekben. Mindézideig 
a tudományos intézményekben és folyóiratunkban igen ritkán 
zajlik le vita az újkori és legujabbkori történelem kérdései-
ről, holott akad sok fontos és vitás kérdés. A tudományos in-
tézményeknek és a folyóiratnak kötelessége, idejében felvetni 
és megvitatásra bocsátani ezeket a kérdéseket. 

Határozottan harcolni kell a marxista-leninista törté-
nettudomány tisztaságáért, a burzsoá befolyás ellen, az igazi 
historizmusért a tudományos munkákban, tudományos kádereinknek 
a kommunista elvhüség s tudományos lelkiismeretesség szellemé-
ben való neveléséért, fel kell lépni mindenfajta objektivista, 
"konjukturalovag'' és a'marxizmus vulgarizáló! ellen. A marxis-
ták feladata - mondta V.l. Lenin - "a valóságos történelmi fo-
lyamat helyes és pontos ábrázolása.?,/12/ A szovjet történettu-
domány csak ilyen feltételek mellett tud sikeresen megküzdeni 
a burzsoá ideológiával. 

A szovjet közvélemény, ugyanugy mint a külföldön harco-
ló haladó erők a szovjet történészektől olyan uj, komoly müve-
ket várnak, amelyek megszilárdítják a marxista világnézetet. 
A harcos alkotó m rxismushoz-való megingathatatlan hűség a zá^ 
Ioga a történettudomány további felvirágzásának és káderei al-
kotó növekedésének. 

c 

/ 

12/ V.l. Lenin müvei, l.k. 163.1. 
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I. SZ. KON: 
A gazdasági törvénr^ek működése •antagonisz-

tikus fo:.'uác lókban. 
/Voproszi Isztorii, 1954. 5.sz,/ 

KOB H . C , : 0 fleíiCTBMM 3 KOHO MK1! e C KHX 38KGH0B 
B aHTaroHHCTiwecKHX qpopMamiHX. 

A társadalmi fejlődéstörvények, objektiv jellegének elis-
merése a történelmi materializmus sarokköve. A marxizmus abból 
indul ki, hogy ugynugy, mint a természet fejlődése, a társada-
lom ̂ fejlődésének folyamata is törvényszerű, és az emberek aka-
ratától független objektiv törvényeknek van alárendelve. 

A marxizmusnak ez a tétele homlokegyenest szembeáll a 
burzsoá szooiológia szubjektiv-idealista,' voluntarista elkép-
zeléseivel. A burzsoá szociológia tagadja a társadalmi fejlő-
dés objektiv törvényszerűségét és a társadalom történetét a 
véletlenek zűrzavaros halmazának, egyes kimagasló személyek 
"szabad alkotása" eredményének fogja fel, A burzsoá filozófu-
sok és szociológusok igyekeznek megrágalmazni és aláásni a 
történelmi materializmus elméletét és azt hajtogatják, hogy ez 
elkerülhetetlenül fatalizmuehoz és kvietizmushoz vezet és sem-
mibe sem veszi az emberek történeti tevékenységét. Azt mond-
ják, hogy ha a történelem menetét az objektiv törvények hatá-
rozzák meg, akkor nincs szerepe az emberek tudatos tevékenysé-
gének és viszont: ha a történelem az emberek tetteiből tevődik 
össze, akkor szó sem lehet objektiv törvényekről. Hogyha azt 
valljátok - irja például Stammler - hogy a szocializmus objek-
tive elkerülhetetlen, akkor minek szerveztek pártot a szocia-
lizmusért folyó harcra? Ha a holdfogyatkozás bekövetkezése 
szükségszerű, akkor az magától is eljön, és senki sem szervez 
pártot azért, hogy "harculjon" a holdfogyatkozás bekövetkezé-
séért. Hason1ó módon vélekednek a marxizmus mai "kritikusai" 
is. Ennek a "kritikának" a "módszerei" egész primitívek: a kri-
tikusok abból indulnak ki, hogy saját kiagyalt elképzeléseiket 
- igy például azt, hogy a törvények alakítják számunkra a tör-
ténelmet a marxizmusnak tulajdonítják és azután ezeket cáfol-
ják, Holott a valóságban a marxizmusnak semmi köze sincs a 
fatalizmushoz. Az a tanítás, hogy a történelmet nem az emberek 
alkotják, hanem valamilyen küláő erő irányítja - nevezzük akár 
istennek, akár sorsnak, akár bármi másnak - teljes egészében 
idealista nézet és menthetetlenül a misztikába és a szellemi 
sötétség prédikálásának mocsarába vezet bennünket, 

A törvény - marxi sta ér ulme zéében' - nem végzet, nem fátum, 
hanem csak a reális világ tárgyira- és jelenségeire ob jektiven 
érvényes leglényegesebb belső kapcsolatok visszatükröződése. 
A törvény nem külsőleges valami a társadalmi viszonyok szem-
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pontjából, hanem ezeknek belső velejárója. Marx kiemelte,hogy 
a törvény, amely két külsőleg egymásnak ellentmondó jelenség 
közötti belső, szükségszerű kapcsolatot fejez ki, a társadalmi 
viszonyokban /mint egyébkért a természetben is/, nem tiszta 
formában jelenik meg, hanem csak "örökös ingadozások soha nem 
rögzithető átlagaként, mint uralkodó irányzat érvényesül,"/!/ 
Mig a természet törvényei a természet elemi erőinek működésé-
ben mutatkoznak meg, addig a -társadalmi fejlődés törvényei az 
emberek tevékenységében jutnak kifejezésre. A társadalmi fej-
lődés minden törvénye csak az emberek tevékenységén keresztül 
nyilvánul és nyilvánulhat meg. 

Lenin hangsúlyozta, hogy a marxizmus a társadalmi fejlő-
dés törvényeinek objektiv jellegét nem ugy érti, hogy ezek az 
emberi társadalomtól függetlenül léteznének, "nem abban az ér-
telemben. .. ,hogy a tudatos lényekből, emberekből álló társa-
dalom fennállhatna és fejlődhetne a tudatos lények létezésétől 
függetlenül...,hanem abban az értelemben, hogy a társadalmi 
létfüggetlen az emberek társadalmi tudatától",/2/ Minden tár-
sadalmi viszony, igy a gazdasági viszonyok is nem mások, mint 
az emberek tevékenységének eredményei. De ezt a tevékenységet 
sohasem öleli fel teljesen a társadalmi tudat, hanem szemben 
áll vele, mint valami objektiv, tudatától független jelenség-
gel. 

Az emberi tevékenység mindig a társadalmi fejlődés ob-
jektiv törvényeinek alapján bonyolódik le, ezeket a törvénye-
ket azonban az emberek különbözőképpen használhatják fel. Ami-
kor a törvények nem ismeretesek, akkor mintegy vak, ösztönös 
erőkként működnek, és az embereknek - bár e törvények alapján 
cselekszenek - /például amikor az árukat az értéktörvény alap-
ján cserélik/ nincs tudomásuk i törvények létezéséről és ezért 
nem tudják ezeket a társadalom érdekében tudatosan felhasznál-
ni és megelőzni romboló működésüket. Ezzel szemben ott, ahol 
a társadalmi fejlődés törvényeit ismerik, a társadalom tuda-
tosan felhasználhatja ezeket", ezzel emelkedik az emberek al-
kotó szerepe és az emberek a történelem tudatos teremtőivé 
válnak, amint ez a szocializmusban történik«, A társadalmi fej-
lődés törvényei objektiv jellegének elismerése azt jelenti,, 
hogy elismerjük? az emberek nem cselekedhetnek a törvények el-
lenére, nem alakithatják saját fantáziájuk szerint a történel-
met és nem változtathatják meg a társadalmi fejlődés irányát. 
De az objektiv történeti tendencia megvalósulásának időpont-
jait és konkrét formáit az emberek tevékenysége és az a szám-
talan empirikus feltétel határozza meg, amelyet ez a tevékeny-
ség hoz létre. Az emberek nem semmisíthetik meg, nem alakit-
hatják át, nem hozhatják létre ezeket az'objektiv törvényeket, 
de cselekvően befolyásolhatják azokat a föltételeket, amelyek 
létével a törvények működése kapcsolatban áll, és ilyenmódon 
változásokat tudnak ekémi az egyes törvények hatókörében és 

1/ Marx, A tőke, III. k. 197*1. 
2/ Lenin, Materializmus és empiriokriticizmus, 332 1«, 
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működési jellegébene 
Következésképpen az a tétel, hogy az emberek maguk ala-

kítják történelmüket, és az a tétel, hogy a társadalom az em-
berek akaratától függetlenül létező objektiv törvények alapján 
fejlődik,- nemhogy nem mond ellent egymásnak, hanem csak együt-
tesen érthető. Ha nem ismerjük a társadalom fejlődésének ob-
jektiv törvényeit, akkor nem is tudjuk az emberek, történelem-
alkotó tevékenységét egységes, törvényszerű folyamatként fel-
fogni. Ha pedig nem értjük meg az emberek történelmet alkotó 
tevékenységének szerepét, akkor nem érthetjük meg az objektiv 
gazdasági törvények működésének tartalmát és mechanizmusát sem. 
Ebből következik, hogy a társadalom fejlődésének törvényei lé-
nyegében az emberek társadalmi tevékenységének a törvényei. 
Az emberek tevékenységét csak ezeknek a törvényeknek az alap-
ján érthetjük meg, a törvényeket magukat pedig csak az élő, 
konkrét történelemmel való kapcsolatukban. Ezek után nyilván-
való, milyen mondvacsinált a burzsoá szociológusoknak az az 
állitása-, hogy a marxizmus elszakítja az emberi tevékenység 
eredményeit maguktól az emberektől. 

I.V. Sztálin "A szocializmus közgazdasági problémái a 
Szovjetunióban" c. müvében arra a fontos elméleti problémára 
irányította a tudósok figyelmét, hogy az emberek a gazdasági 
törvényeket a társadalom érdekében használják fel. 

A marxizmus kiemeli, hogy a társadalom nem tehetetlen a 
törvényekkel szemben, megismerheti ezeket, felhasználhatja 
őket saját érdekében, korlátozhatja egyes törvények hatókö-
rét és kedvező körülményekot teremthet más törvények érvénye-
sülése számára. Ezzel a marxizmus azt hangsúlyozza, hogy a 
történelemben a széles népi tömegek, az anyagi javak közvet-
len termelői döntő szerepet játszanak. Az anyagi javak egyet 
len termelője, a nép hozza létre a legnagyszerűbb kulturális 
értékeket, a nép valósítja meg a nagy társadalmi forradalma-
kat, amelyek biztosítják az egyik társadalmi-gazdasági formá-
cióról a másikra való áttérést. Minél szelesebbkörü és szaba-
dabb a nép történelemalkotó tevékenysége, annál gyorsabb a 
történeti fejlődés, a történeti folyamat üteme. Marx és Engels 
már a "Szent családban" megfogalmazták azt a fontiöá.tarténé Imi 
törvényt, amely szerint a történeti akció megalapozottságával 
együtt nő azoknak a tömege, akik azt megvalósítják. Ez azt 
jelenti, hogy minél tovább fejlődik az emberi tarsadalom, an-
nál jelentősebb a népi tömegek alkotó, átalakító szerepe, emely 
a szocializmus időszakában ér el különös fejletts^get, amikora 
kizsákmányolás alól felszabadult nép társadalmi rendjének iga-
zi gazdájává válik. 

Az objektiv gazdasági törvényeket az emberiség fejlődésé-
nek minden szakaszában felhasználja. De e felhasználás hatá-
rai, jellege és formái különbözők a különböző törté eti felté-
telek között. Mivel a kizsákmányoló osztálytársadalmak jellem-
zője az osztályontagonizmus, ezért ezekben a formációkban a 
társadalmi f .jlődés objektiv törvényeinek felhasználása terén 
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felmerült problémák tisztázása szempontjából rendkívül fontos 
az a kérdés, hogy mi a gazdasági törvények felhasználásának 
osztályinditéka és milyen kapcsolat áll fenn a gazdasági tör-
vények és az osztályharc kösött. Az egész probléma természete-
sen két egymással szoros összefüggésben álló kérdésre tagoló-
dik; l/hogyan mutatkoznak meg az objektiv gazdasági törvények 
az emberek tevékenysége révén és milyen jelentősége van az 
osztályharcnak /a tudatosság színvonalától függetlenül/ az 
egyes gazdasági tendenciák megvalósulást szempontjából; 2/ ho-
gyan és milyen mértékben képesek az emberek tudatosan felhasz-
nálni antagonisztikus formációban az objektív gazdasági tör-
vényeket sa^át osztályérdekükben és az egész társadalom érde-
kében. 

A történelem objektiv törvényei tehát az emberek tevékeny-
ségében nyilvánulnak meg. A történelem alkotói maguk az embe-
rek. De antagonisztikus formációkban a társadalom osztályokra 
tagozódik, amelyek érdekei kibékíthetetlen ellentétben álla-
nak egymással. Hogyan használják hát fel itt a társadalmi fej-
lődés törvényeit; hiszen ami kedvező az egyik osztály számára, 
nem hátrányos-e a másik szempontjából? Haerre a kérdésre vála-
szolni kívánunk, elsősorban is számolnunk kell azzal, hogy a 
társadalmi fejlődés törvényei rendkívül sokoldalúak és igen 
bonyolult függési kapcsolatban állanak egymással; az objektiv 
foltételek közötti lényeges belső kapcsolatokat tükrözik visz-
sza. A társadalmi fejlődés feltételei igen sokoldalúak. Minden 
társadalomban szorosan egymásbafonódik és egyben harcban áll 
egymással a régi és az uj, az elhaló és a születő. Marx több-
ízben kiemelte, hogy a társadalom történetét nem szabad misz-
tikusan az eleve elrendeltség szellemeben elképzelnünk. Rá-
mutatott arra, hogy csak a történeti fejlődés általános tenden-
ciája, a társadalmi-gazdasági formációk fejlődésének és felvál-
tódásának törvényei abszolút szükségszerűek de a különféle 
adott körülmények között rendkívül sok formában valósulnak 
meg. Valamennyi gazdasági törvény nem végzetszerű módon és 
nem tiszta formában érvényesül, hanem a fejlődés irányát meg-
határozó uralkodó tendenciaként. 

Minden formáció egységes egészet alkot, amelyet az adott 
objektiv feltételek, a termelőerők és termelési viszonyok 
adott egysége határoznak meg. Az illető formációra jellemző 
összes gazdasági folyamatok egysége és kölcsönös kapcsolata 
visszatükröződik az illető formáció fő vonásait meghatározó 
gazdasági alaptörvényben. Mint a termelés célja, ugy az egyes 
formációk gazdasági alaptörvényeinek követelményei is objektív 
jellegűek és nem függnek az adott társadalom, osztályainak aka-
ratától, éppen ellenkezőleg, ezek az osztályok az illető gaz-
dasági feltételek termékei. ix gazdasági alaptörvény érvénye-sülése azonban mindig ellentmondásos; az alaptörvény követel-
ményei nem mechanikuson, hanem más gazdasági törvényekkel va-
ló bonyolult egymásrahatásban, az ellentmondásos /antagonisz-
tikus formációban pedig egymással ellentétes/ gazdasági ten-
denciák harcában valósulnak megr 
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Vegyük például azt a kérdést, hogy a kapitalizmusban a 
különböző népgazdasági ágak nem fejlődnek arányoson és a ter-
melés anarchikus. Köztudomásu, hogy semilyon termelés sem 
folyhatik a különböző népgazdasági ágak közti viszonylagos 
egyensúly nélkül. A valamennyi termelési rendre jellemző egyen-- ' 
súly-tendencia többek között tükröződik Marxnak a bővitett 
újratermelésről készített példáiban, amelyek feltárják az ob- . 
jektiv gazdasági törvény jelentőségét, mindenfajta bővitett 
újratermelés esetében, A kapitalizmusban azonban az arányos- • 
sági tendenciával szemben áll a termelési anarchia törvénye, 
amelyet a termelőeszközök magántulajdonának fennállása hatá-
roz meg. S két tendencia egymással homlokegyenest szembenáll# 
A termelési anarchia törvénye kizárja a termelés tervszerű, 
rendszeres, szakadatlan fejlődését, de mégsem tudja megsemmi-
síteni a termelés bizonyos arányossága f lé mutató objektiv 
tendenciát. SŐt éppen ellenkezőleg, a tőkénc-k az egyik iparág-
ból a másikba való átáramlása magától egyensúlyba hozza a ka-
pitalista termelést, a termelési anarchia ós a konkurrencia 
törvényének'működése ellenére. Ilyenmódon - mint Marx rámuta-
tott - a kapitalizmusban az arányos termelés mindig csak an-
nak a következménye, hogy a termelés a koiikum?.noia miatt nem 
arányosan történik."/?/ 

A szocializmusban, ahol a termelőeszközök társadalmi tu-
lajdonbeli vannak, a termelési anarchia és a konkurrencia tör-
vénye érvényét veszti és uj történy jelenik.meg - a népgazda-
ság tervszerű, arányos fejlődésének törvénye. Másszóval, az 
arányosság felé mutató tendencia, .amely a társadalmi termelés-
nek mindig sajátja volt, de a vele szembenálló tendenciák 
miatt nem tud.ott következetesen realizálódni, most a szocia-
lizmusban rendíthetetlen gazdasági törvény érvényét nyerte. 

Vagy vegyünk egy másik példát, a nemzeti -kérdésben levő 
két tendenciát. Lenin rámutatott arra, hogy a fejlődő kapita-
lizmus két történeti tendenciát ismer a nemzeti kérdésben és 
mind a kettő a kapitalizmus világviszonylatban érvényes tör-
vényének jellegét hordozza. Az első - a nemzeti elnyomás aló-
li politikai felszabadulás felé és az önálló nemzeti államok 
megalakulása felé mutató tendencia, a második pedig az a ten-
dencia, hogy gazdasági és kulturális téren közelebb hozza a 
népeket és ledöntse a nemzeti válaszfalakat. Az első'tenden* 
ci"1 a gyarmati és függő országok népeinek nemzeti-fel s zab adi-
to harcában jut kifejezésrei A második tendencia elsősorban 
az uralkodó nemzetek burzsoáziájának gyarmati politikájában 
valósul meg, abban, hogy erőszakkal egyesi "beni akarják a népe-
ket ugy, hogy az egyik nép rabszolgaságba tartja a másikat. 
Az imperializmusban ez a két tendencia kibékithetet len, s e 
két tendencia harca megrendíti az imperializmus pilléreit. A 
szocializmusban éppen ellenkezőleg áll a helyzet. Felszámol-
ták a nemzeti elnyomást; uj, szocialista nemzetek jöttek lét-» 
re és az önkéntes együttműködés révén az egyes népek között 
gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlődtek ki. És ez tel-
jesen meg is felel az illető népek nemzeti érdekeinek. 

3/ Marx, Az értéktöbblet elméletei ,11.k.2.r. 1936. 197.Vörösül/. 
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Mivel minden egyes társadalmi-gazdasági formációra a ter-
melési viszonyok speciális tipusa é- a speciális osztálystruk-
tura jellemző, komoly módszertani hiba lenne a rabszolgatartó 
vagy a feudális rendszert a kapitalista rendszer analógiája 
alapján vizsgálni. Sajnos éppen ezt az utat választotta néhány 
közgazdász és történész, amikor a rabszolgatartó, illetve a 
feudális formáció gazdasági alaptörvényét a modern kapitaliz-
mus gazdasági alaptörvényének mintájára próbálta megfogalmaz-
ni. Ez a hiba különösen élesen jut kifejezésre D.K. Trifonov :A kapitalizmus előtti formációk gazdasági alaptörvényeinek 
kérdéséhez- e. 1953-ban megjelent cikkében./4/ D.K. Trifonov. 
'szerint a rabszolgatartó termelési mód gazdasági alaptörvénye 

a terméktöbblet biztositása olyan mértékben, amely kielégí-
ti a rabszolgatartó osztály élősdi szükségleteit, ugy hogy le-
igázza elsősorban a másfajtáju népeket, a közvetlen termelő 
rabszolgákat a rabszolgatartók teljes tulajdonává teszi és fo-
kozza kizsákmányolásukat, az alacsony technika alapján"/5/» 

A gazdasági alaptörvény ilyen értelmezésénél teljesen ho-
mályos marad, hogyan, tudtak akkor fejlődni a t jrmélőerők, ha 
a termelés objektiv célja csak a nem-termelő,'élősdi szükség-
letek kielégítése volt, D.K. Trifonov formulája teljesen fi-
gyelmen kivül hagyja, hogy nem az összes rabszolgatartók és 
nem is a rabszolgatartó formáció egész időtartama, alatt foly-
tattak élősdi életformát, hegy Görögországban és Rómában sza-
bad paraszti gazdaságok és iparosok is voltak, akik természe-
tesen rabszolgákat is felhasználtak, mint kisegítő erőt, de 
maguk is dolgoztak, és hogy elsősorban az ilyen gazdaságokban 
/amelyek csak a rabszolgatartó formáció hanyatlása idején je-
lentek meg/ fejlődtek a termelőerők. Nem hiába van . az, hogy a 
rabszolgatartó formáció válsága szervesen összefügg a szabad 
parasztság-és ipar tönkremenésével. Nyilvánvaló, hogy D.K.Tri-
fonovnak az uralkodó osztályt élősdinek tekintő formulájaj/ha 
egyáltalában helyes/ csak a rabszolgatartó rend hanyatlasanak, 
válságának időszakára alkalmazható, de semmierêtre sem szolgál-
hat magyarázatul az illető formáció .egész fejlődésére. 

Nem áll jobban a helyzet a feudalizmus alaptörvényével 
sem, melynek fo vonásait és- követelményeit D.K. Trifonov igy 
fogalmazza meg: "A többlettermék biztositása feudális földjá-
radék formájában olyan mértékben, amely kielégíti a feudális 
urak osztályánál: és népes udvaruknak nem-termelő szükséglete-
it, azáltal, hogy jobbágysorba - hajt ja a közvetlen termelőket, 
ellátja őket termelőeszközökkel és robot és'földbér formájá-
ban fokozza a kizsákmányolást az alacsony színvonalú technika 
alapján."6/ 

4/Lásd, D.K. Trifonov, A kapitalizmus előtti formációk gazda-, 
sági alaptörvényeinek kérdéséhez, Vesztnyik LGU /A Lenin-
grádi Állami Egyetem Értesítője/, 1953. 3.sz. 

5 / Uo. 38-39*1« 
6/ Uo. 42-43. 1. . 
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Először is, ez a tétel is egyoldalúan kiemeli a feudális osz-
tály nem-termelő fogyasztását, mig ugyanakkor Engels a feudá-
lis termelésről azt mondja, hogy az "közvetlen fogyasztást 
szolgáló termelés, akár maga a termelő számára, akár a hűbér-
úr számára"/7/ 
Másodszor pedig, ha az egész terméktöbbletet felhasználja a fe 
udális ur és ez a feudális kizsákmányolás méghozzá egész idő 
alatt fokozódik, -honnan veszi a paraszt azt a termékfölösleget 
amely nélkül lehetetlen a termelőerők további fejlődése, ami 
viszont a kapitalizmusra való áttérést előkészíti? Hiszen enél 
kül a társadalom fejlődése zsákutcába jut. Végül harmadszor, 
D.K. ffrifonovnál kitűnik, hogy a termelési cél biztosításának 
fo eszköze lényegében a gazdaságonkivüli kényszer, minden a 
paraszt jobbágyi függőségében merül ki, holott valójában a feu 
dalizmusban a döntő szerepet a föld magántulajdona játszotta. 

Az-említett kifogások nagy mértékben vonatkoznak B.F. 
Porsnyov felfogására is. Szerinte "a feudális- járadékban»mint-
egy fókuszb n, a feudalizmus összes termelési viszonyai visz-
szatükröződnek."/8/ Ez azonban nincs egészen igy. A feudális 
járadék- törvény, semmiképpen sem magyar ózza meg, hogyan gyű-
lik fel a közvetl.n termelő kezében a többlettermék, amelynek 
következménye' a termelőerők egész további fejlődése. Nem ért-
hetünk egyet B. F. Porsnyevnek azzal az állításával sem, hogy 
megnőtt a feudális járadék és fokozódott a parasztok kizsákmá-
nyolása. Ha a járadék az egész idő alatt nőtt és a kizsákmányo 
lás fokozódott volna, akkor az akkumuláció a parasztgazdaság-
ban lehetetlen lett volna; akkor a parasztnak semmiféle érde-
ke som fűződött volna tovább munkájához és az egész feudaliz-
mus egyedül a gazdaságonkivüli kényszertől függött volna. A 
feudális járadék formáinak változását logikusabb lenne nem a 
kizsákmányolás fokozódásával, hanem a termelőerők - és az áru-
termelés fejlődésével összekötni. Ezenkívül a tények azt mu-
tatják, hogy a feudalizmus fejlődésének uralkodó tendenciája 
éppen a paraszti gazdaság fejlődése és megerősödése, mig ez-
zel szemben a feudális nagybirtok fokozatosan satnyul és sor-
vad, ugy hogy a feudalizmus, végére az uralkodó osztály meg-
gyengül és tönkremegy. Ha viszont 13,P. Porsnyev tételét vennők 
alapul, akkor mindennek éppen fordítva kellene lennie./9/ 

Nyilvánvaló, hogy nem szabad leegyszerűsítenünk a társa-
dalmi fejlődés bonyolultságát. Ezt a folyamatot egész sokrétű-
ségében és ellentmondó valóságában kell vizsgálnunk, össze 
kell kötnünk a különböző gazdasági tendenciák harcát az osz-
tályharc cal. 
7/ Engels, Anti-Dühring,' 269,1, 
8/ Voproszi Isztorii, 1953- 6. sz. 57,1. 
9/ B.P. Porsnyev nézetének teljesen meggyőző kritikáját adja 

M.N. Nejman és Sz. D. Szkazkin "A feudális formáció gaz-
dasági alaptörvényéről" cimü cikkében /Voproszi Isztorii, 
1954. 2. sz./ 
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A burzsoá szociológia azon szorgoskodik, hogy elkenje, 
eltussolja a kapitalista társadalomban folyó osztályharcot,és 
ezért igyekszik aláásni a társadalmi osztály marxista fogal-
mát. Az "osztály" fogaim - mondja 0»Boyle amerikai szocioló-
gus - igen homályos; 'Z osztály somilyen egységet sem jelent, 
hanem több kisebb csoportra esik szét./10/ Az osztálykülönb-
ség - csatlakozik hozzá a francia GhaiX Ruy -" nem a gazdasá-
gi feltételekben és neri a termelére meghatározott rendszerében 
gyökerezik, hanem a hiedelmek és előítéletek rendszerében"/II/. 
Az Egyesült Államokban széltében elterjedt úgynevezett "társa-
dalompszichológia. " az "osztály" fogalmát a "társadalmi cso-
port" fogalmával akarja f elvált ari i, ami .az emberek valamiféle 
"pszichikai közösségét" jelentené. Ilogy hány ember tartozik 
ezekbe a csoportokba és hogy mi egyesit! őket - a politizálás • 
vagy a pokerjáték- - ez szerintük teljesen lényegtelen. Ugyanezt 
célozza az, hogy történelmi alapkategóriaként a "nemzedék" fo-
galmát vetik fel /0. Lorenz, D, Montrais, Ortega-y-Gasaet, I, 
Renoir, stb./ A burzsoá szociológia a történelmet a különböző 
korba tartozó nemzedékek együttműködésének, illetve harcának 
próbálja ábrázolni, hogy ezzel elkendőzze, eltakarja az osz-
tályharc döntő tényét. 

E burzsoá elméletekke l szemben o marxizmus azt tan it ja, 
hogy a gazdasági törvények feltárásán.k és alkalmazásán k min-
dig osztályinditéka van és hogy a törvény caak osztályharc 
árán érvényesülhet. Minden ogyos adott társadalom gazdasági 
feltételei visszatükröződnek a társadalmi tudatban, elsősorban 
az emberek, érdekeinek formájában, ezek az.érdekek pedig anta-
gonisztikus" tormaci ókb.an elkerülhetetlenül osztályjelleget öl-
tenek. Ugyanazok a gazdasági folyamatok az emberek tudatán 
visszaverődve, teljesén különböző erdekeket szülnek attól füg-
gően, hogy .milyen helyet foglal el az. illető osztály a terme-
lési folyamatban, mi a viszonya a termelőeszközökhöz és a mun-
kaeszközökhöz. Ennek következtében a különböző osztályok kü-
lönbözőképpen kép esek-.felfogni és felhasználni ugyanazokat a 
törvényeket, A különböző osztályok különböző gazdasági tenden-
ciákat is képviselnek, és az osztályharc dönti el, hogy me-
lyik tendencia győz. Végeredményben feltétlenül a haladó ten-
dencia, és e tendencia kifejezője, az é 1-n járó, felfele' 'haladó 
osztály győz. 

Marx, feltárva a kapitalista. termelés törvényeit,.' rámuta-
tott arra, hogy milyen kitartó harc folyik a burzsoázia és a 
munkásosztály között a kapitalizmus objektiv gazdasági törvé-
nyeinek felhasználása körül. Az opportunista La.-;'scile a munka-

10/ L.O'Boyle, The class concent in history, "The journal of 
Modern History", 1952. 4, sz. 591-397.1. 

11/ J. Chaix-Ruy, Les classes sociales et l'origine d'inéga-
lité, "Cahiers internationaux de sociologie" XIV. köt. 
1955. 94. 1. 
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bér törvényét, v-'lamiféle:,vastörvénys,-nek próbálta boállit ni, 
nmely semilyen változást sem enged, de Marx kimutatta, hogy 
semmiféle :,vastörvény" nincs, hogy a munkabér szinvonalat a 
munkaerő értéke határozza m .g ugyan, de a kapitalisták a 
munka tartalékhadseregónek felhasználásával arra törekednek, 
hogy mindenképpen leszállítsák a munkabért, a szervezett mun-
kásosztály viszont harcával feltartóztatja a munkabér leszál-
lítására irányuló tendenciát. 

_Ugyanez szemlélhető a munkahapért folytatott harc példá-
ján^is. A munkanap tartamának meg van az objektiv maximális 
határa, amelyet először is • munkaerő fizikai határa, a pihe-
nés szükségessége, a munkaerő helyreállítása határoz meg; má-
sodszor pedig a társ idaimi korlátozó tényez őks a munkás számá-
ra a szei'emi és társadalmi szükségleteinek kielégítésére szük-
séges idő, amelynek mérvét.és mennyiségét a kultura általános 
állapota jelöli ki. A gyakorlatban azonban ez az objektiv határ 
nem magától valósul meg, hanem csak a munkások és a burzsoázia 
közti elszánt osztályharc révén. A tőke a profitért való haj-
szában a maximális határokig igyekszik meghosszabbítani a. mun-
kanapot, nera törődve azzal, hogy ez tönkreteszi a munkások 
egészségét. Ez gyökerében aláássa a nép életerejét, és ha sem* 
mi sem állana szemben a munkanap határtalan kiterjesztésére 
irányuló tőkés törekvésekkel, akkor ez rövidesen az emberiség 
teljes olsatnyulásáhöz vezetne. A kapitalizmus ott, ahol ez n -
ki kedvező, nem átallj- a kizsákmányolás kapitalizmus-előtti 
formáit is alkalmazni, amint ezt a mai Egyesült Államokban lé-
vő ültetvények péld ja is mutat ja./12/ 

A "tőkéssel ellentétben viszont a munkásnak létérdeke a 
munkanap korlátozása, \ m.çàbanâllô munkás nem képes ellenál-
lást kifejteni a tőke nyomásával szemben. Ezért a munkaidő tar-
tamáért folyó harc a munkások és a tőkések közötti osztályharc^ 
ként mutatkozik meg. Marx, ez angol gyári törvényhozás történe-
tét általánosítva ezt irja "a-normálmunkanap megteremtése te-
hát a tőkésosztály és a. munkásosztály között folyó hosszadalmas, 
többé vagy kevéebbé burkolt, polgárháborúnak a terméke »"/13/ A 
munkásosztály az osztályharc segítségével kivívja a napi munka-
idő törvényben való korlátozását. De ezzel a harc még nem ér 
véget, mert a burzsoázia, különösen az imperializmus korszaká-
ban, továbbra is támadást intéz a munkások ellen és még a tör-
vények ellenére is arra .kény sz oriti okot, hogy -a kiszabott 
időnél tovább'és még megfoszitottebbeh dolgozzanak. 

Következésképpen a .munkabér színvonalát és a napi munkaidő 
tartamát végeredményben az objektiv gazdasági törvények határoz-
zak meg, amelyeknek Tété nem füsg sem a munkások, sem a tőkések 
akaratától, és ezek n,.cig azok a "törvények, melyek a kapita-
listának az értéktöbbletet biztosítják. De hogy ezek a törvé-
nyek minden egyes esetben hogyan működnek, hogy mi lesz a ki-

12/ Lásd, Harry Haywood., A négerek felszabadítása. M. 1950.-
Kixmar Gosal, A nép a gyarmatokon. M. 1949. 

13/ Marx, A tőke, I. 323.1. 
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zsákmányolás konkrét noxmà ja, ez elsősorban az osztályerők vi-
szonyától és a proletariátus osztályharcának fejlettségi foká-
tól függ. 

A munkásosztály és a burzsoázia között az objektiv gazda-
sági törvények felhasználása tekintetében vivott harcot egy 
más példával - a viszonylagos túlnépesedés törvénye körül duló 
harccal - is illusztrálhatjuk. Köztudomásu, hogy a kapitaliz-
musban a munka termelékenységének növekedésévei párhuzamosan 
növekszik a munkanélküliek tartalékserege: ez objektiv gazda-
sági törvény. Az uralkodó osztály ezt a törvényt saját érdeké-
ben használja fel. A munkanélküliek tartalékseregének' megléte 
következtében a tőkés még többet dolgoztathatja a munkást, és 
még jobban csökkentheti a munkabért. De e törvény működésének 
hatása nyomán a munkásosztály is kezdi megérteni, hogy minél 
többet dolgozik és minél jobban fokozza a munka termelékenysé-
gét, annál erősebb a kizsákm.myolás, annál bizonytalanabb min-
den munkás helyzete, hiszen a tőkés akármelyik pillanatban ki-
teheti az utcára. A munkások először a passziv harc eszközével 
/például kivándorlás/ próbálják korlátozni a törvény hatókörét. 
De ez nem segit. A munkások "megkísérlik" hogy szakszervezetek, 
stb. révén a dolgozók és a munkanélküliek között tervszerű 
együttműködést szervezzenek, hogy megtörjék vagy gyengítsék a 
tőkés termelés e természettörvényének osztályukra gyakorolt 
pusztító hatását. ,!/14/ Ekkor a burzsoázia azt kezdi hangoztat-
ni, hogy megszegték a 'szerződési szabadságót" és G munk is-
szervezetek ellen megtorló intézkedéseket tesz folyamatba 
/elég, ha az amerikai Taft-Hartley törvényt emiitjük/. 

Az antagonisztikus formációkban tehát a gazdasági törvé-,. 
nyele felhasználása körül elkeseredett osztályharc bontakozik 
ki, amelynek irányát és jellegét az objektiv gazdasági törvé-
nyek határozzák meg. Viszont az osztályharc révén arat győzel-
met egyik vagy másik irányzat. Ebből érthető, milyen tévesek 
és a marxizmustól mennyire távol állnak mind az "ökonomiai ma-
terializmus" koholmányai /amelyek tagadják az osztályharcnak 
a társadalom fejlődésében betöltött szerepét és a történelmet 
ugy próbálják ábrázolni, mintha az a gazdasági folyam tok ön-
álló sima fejlődése során menne végbe az emberek részvétele 
nélkül/, mind a szubjektív-idealista elképzelések /amelyek az 
osztályharcot el akarják szakítani a gazdasági alaptól/. De 
az, hogy az emberek minden ténykedése valamilyen módon megha-
tározott objektiv törvényekre támaszkodik, egyáltalán nem je-
lenti azt, hogy minden osztály egyformán és egyenlő mértékben 
képes felhasználni a gazdasági törvényeket. 

Minden egyes formáció fejlődésében a döntő szerepet az 
illető formáció sajátos törvényei és elsősorban gazdasági 
alaptörvénye játsszák. Világos, hogy ezeket a sajátos törvény©-
kefc'csak, az az. osztály tudja legteljesebben felhasználni, amely 
az illető formáció uralkodó osztálya, amely Lenin kifejezése 
szerint az adott gazdasági rendet !,vezeti". A munkaeszközök és 

14/ Uo, 693.1-
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termelőeszközök birtokában lévő, erős felépítménnyel rendelke-
ző osztálynak természetesen mérhetet lenül több lehetősége van 
saját érdekeinek realizálására, mint a kizsákmányolt osztály-
nak. Az adott formáció gazdasági alaptörvényében kifejezésre 
jutó objektiv termelési cél /magától érto-tődőleg számtalan 
változatban/ egyben az illető uralkodó osztály tagjainak szub-
jektív célja is. A tőkés termelésnek a modern kapitalizmus gaz-
dasági alaptörvényében kifejezett célja, a maximális tőkés 
profit biztosítása egyben a tőkés osztály szubjektív célja is. 
Következésképpen a kapitalizmus gazdasági alaptörvénye telje-
sen megfel 1 az uralkodó osztály érdekeinek. Ez az osztály,ha 
nem i tud e törvényről, mogi s rátámaszkodik és ebből indul 
ki /15/. 

Az uralkodó osztály, politikai hatalmára támaszkodva saját 
érdekében fel tudja használni az illető formáció objektiv tör-
vényeit, sőt bizonyos mértékben semlegesíteni is tud néhány 
számára veszélyes tendenciát. így például a kapitalizmusban 
működik az a Marx által felfedezett törvény, amely szerint a 
kapitalizmus fejlődése során csökken az átlagprofitráta. De 
az átlagprofitráta törvényének a csökkenő tendenciája kedvezőt-
len a burzsoázia számára. Ezért a burzsoázia minden erejével 
felhasznál más olyan objektiv gazdasági tendenciákat, amelyek 
gyengítik e törvény hatóerejét /a munkaerokizsákmányolá3 foká-
nak emelése, a napi munkaidő tartamának növelése, a munka in-
tenzifikálása, a női és gyermekruha kizsákmányolása, stb. ré-
vén; a munkabér leszállítása a munkaerő értéke alá; az állandó 
tőke elemeinek olcsóbbitása; a viszonylagos túlnépesedés,amely 
lehetőséget nyújt a munkabér csökkentésére; a külkereskedelem 
és különösen a gyarmati kereskedelem, amely magasabb profit-
rátát biztosit, stb./ Az imperializmus korszakában az óriásmo-
nopoliumok megalakulása révén a tőke már nem az átlagprofitra, 
hanem a maximális profitra törekszik és ezáltal méginkább meg-
bénítja az átlagprofitráta csökkenésére irányuló tendencia ha-
tóerejét. Találóan fejezi ezt ki Marx tételes "így tehát ál-
talánosságban kitűnt, hogy ugyanazok az okok, amelyek az álta-
lános profitráta süllyedését idézik elő, ellentétes hatásokat 
hoznak létre, amelyek ezt a süllyedést gátolják, lassítják és 
részben gyengítik."/16/ 

Tehát többé-kevésbbé bármely uralkodó osztálynak széles 
lehetősége nyilik az objektiv gazdasági törvények felhasználá-
sára. Ezt a kérdést azonban történeti síkon kell felvetni. 

15/ Egyben erősen ki kell epielnünk, hogy nem a tőkések szub-
jektív céljai tükröződnek vissza a gazdasági alaptörvény-
ben, hanem a tőkés termelés objektiv célja határozza meg 
az uralkodó osztály tagjainak szubjektív törekvéseit. Ha 
egy tőkés felhagyna a profit utáni hajszával, akkor ment-
hetetlenül csődbe kerülne. 

16/ Marx, A tőke, III. 277.1. 
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A társadalom fejlődését nemcsak az egye s formációkra 
jellemző sajátos törvények határozzák meg, hanem ált alános 
szociológiai törvények is, amelyek visszatükrözik a különböző 
formációk közti objektiv kapcsolatot és az emberiség agész tör-
ténetének egységét. A formációk összes sajátos törvényei csak 
ezeknek az általános törvényeknek az alapján mümödnek. Addig, 
ameddig a termelési viszonyok adott rendszere többé-kevésbbé 
megfelel a termelőerők jellegének, amig a termelési 'viszonyok 
és a termelőerők közötti feltétlen összhang törvényének köve-
telményei teljesülnek, az uralkodó osztály ezt a törvényt fel 
tudja használni saját érdekében. Mihelyt azonban ez az összhang 
megbomlik, megérik annak szükségessége, hogy a régi termelési 
viszonyokat ujakkal váltsák fel. De az uralkodó osztálynak 
nem érdeke, hogy a régi termelési viszonyokat megváltoztassa, 
hiszen ezeken nyugszik osztályuralma. Az uralkodó osztály,érez-
ve helyzet'nek ingatag voltát, igyekszik alkalmazkodni az uj 
feltételekhez. Mivel azonban létérdekei a régi rendfenntartá-
sához kötik, ezért az ujat csak részben és rendkívül követke-
zetlenül veszi át. Ezért az uj feltételekhez való alkalmazko-
dásra irányuló kísérletei rendszerint kudarcba fúlnak. Ezt szá-
mos példa bizonyítja. 

Amikor sa régi Rómában a rabszolgatartó rend válsága meg-indult, az uralkodó osztály igyekezett kilábolni a válságból 
és ezért alkalmazkodni próbált az uj feltételekhez. Például, 
mivel a rabszolgák száma megfogyatkozott, a római császárok 
meg akarták hosszabbítani a rabszolgák élettartamát és meg akar-
ták gyengíteni elnyomóikkal szembeni ellenállásukat. Ezért 
számos törvényt adtak ki, amelyek kívülről ugy festenek, mint-
ha az ő védelmüket szolgálnák. Hadrianus megtiltotta a rabszol-
gák megölését. Antoninus Pius rendelkezése szerint az, aki sa-
ját rabszolgáját ok nélkül megölte, ugyanolyan felelősséget 
visel, mint aki más rabszolgáját ölte meg. Ezek a törvények 
azonban nem idéztek elő lényeges változást a rabszolgák hely-
zetében és nem változtatták meg magának a formációnak a jelle-
gét. Sokkal komolyabb volt az a kísérlet, hogy gazdasági uton 
jussanak ki a válságból, colonatus létrehozása utján. A rab-
szolgák munkája gazdaságilag nem volt eléggé termelékeny ós 
nem adott módot a technikai tökéletesítésre. Ezért a rabszol-
gatartók megpróbáltak áttérni a termelés haladóbb formájára -
a colonatusra. A colonus függő viszonyban maradt urával szem-
ben, munkát kellett végeznie számára, járadékot kellett fizet-
nie, de a colonusnak a rabszolgától eltérőleg már volt saját 
földje és családja, sokkal inkább volt érdekelve munkájának 
gyümölcsében, mint a rabszolga, mert bizonyos feltételek mel-
lett kissé meg tudta nS.velni a neki és családjának a termékből 
jutó mennyiséget. A colonus kisgazdasága sokkal inkább megfe-
lelt a termelőerők akkori színvonalának, mint a rabszolgamunkán 
alapuló óriási latifundiumok, a colonatus ezért az uj, feudá-
lis termelési mód csirája volt, amely a rabszolgatartó rendből 
sarjadt ki. 

A rabszolgatartók azonban nem tudtak a colonatus segitsé-
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gévol kijutni a válságból. Az uj rendszer gazdasági hatásfo-
kát semlegesítették a rabszolgatartó ternelési módra jellemző 
egyéb tendenciák. E13ször is, a társadalmi gazdálkodás uj 
formájára való áttérés az uralkodó osztálytól olyan uj tulaj-
donságokat követelt me:, amelyekkel a rabszolgatartók nem 
rendelkeztek. Engels azt irta, hogy "a haldokló rabszolgarend-
szer mérges tövisként hagyta örökül a szabadoknak azt a meg-
győződést, hogy a termelő munka szégyenletes. Ezért jutott a 
romai világ reménytelen zsákutcába: a rabszolgaság gazdasági-
lag lehetetlenné vált, a szabadok munkája erkölcsileg megve-
tett volt. Az első már nem lehetett, a második még nem lehe-
tett a társadalmi termelés alapformája."/17/ Másodszor a colo-
nusok által élvezett összes előnyöket semmivé tette az az el-
viselhetetlen adóteher, amelyet az állam a vállukra rakott. A 
rabszolgatartók osztálya nem tudta lefaragni az egyre növekvő 
államapparátus fenntartására szükséges kiadásokat. Erre a fel-
duzzadt apparátusra pedig azért volt szüksége, hogy a rabszol-
gák tömegét kordában tartsa és hogy 1-küzdje a szilírd gazda-
sági egyséç hiján lévő óriási birodalmat szétszaggató centri-
fugális irányzatokat. Ez az adóprés viszont azt eredményezte, 
hogy tönkrement a. falu és a város; a colonusok - ugyanúgy, mint 
a lakosság többi rétege - csökkentették gazdálkodásukat vagy 
elszöktek. Ezt a folyamatot ugy próbálták megállítani, hogy 
földhöz kötötték a colonusokat, és ezzel újból egy szintre 
hozták őket a rabszolgákkal. Az egyedüli kiút egy gyökeres 
forradalom lett volna, amely felszámolja a rabszolgatartó ter-
melési módot. De egy ilyen fordulat nem felelt meg. az uralko-
dó osztály létérdekének, ezért minden forradalmi megmozdulás-
sal szemben elkeseredett ellenállást tanúsítottak. 

Ezzel kapcsolatbaji feltétlenül meg kell említenünk JeM. Stajerman és A.P„ Kazsdan hibáit, amelyeket a Vesztnyik Drev-
nyej Isztorii 1953» évfolyamában irt cikkeiben követtek el. 

J.M. Stajerman helyesen mondja, hogy a rabszolgák osztályhar-
ca "az egyik legfontosabb hajtóerő volt a rabszolgák kizsák-
mányolásáról a colonusok kizsákmányolására való áttérésben", 
/18/ De súlyosai téved, amikor azt állítja, hogy a rabszolga-
tartó tulajdon még a római birodalom keretein belül "végérvé-
nyesen vereséget szenvedett". Ennek a hibának a gyökere -
mint A.P. Kazsdan cikkében helyesen kifejti - hogy J.M, Sta-
jerman a rabszolgatartó termelési viszonyokat azonosítja a 
polis-tulajdon sokkal szűkebb fogalmával. De ha elfogadjuk 
azt a nézetet, hogy a termelőerők és a termelési viszonyok 
közötti ellentmondást még a birodalom idején kiküszöbölték, 
akkor teljesen érthetetlenek lesznek Róma bukásának okai. A.P. 
Kazsdan rendkívül meggyőzően birálja J.M. Stajerman e hibáját, 
de rögtön ellentmondásba kerül sajátmagával, hasonló tévedés-
be esik, amikor a késői birodalom colonatusi viszonyait azo-
nosítja a független paraszti birtokkal. A.P. Kazsdan vélemé-
nye szerint a colon rbus már "kis független termelési egység" 

17/ Marx-Engels, Vál.müvek, II.k. 296.1, 
18/ Vesztnyik Drevnyej Isztorii, 1953. 2.sz. 60.1« 
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volt, amely "a közvetlen termelő e ;yszemélyi tulajdon? t képez-
te"./^/ Valójában'pedig az volt a helyzet, hogy csak a ten-
dencia volt meg a colonusnak füg.-re' len-kistermelővé vaxó válá-
sára, de ez a tendencia a római birodalomban a fent kifejtett 
okok folytán nem tudott megvalósulni. Csak a rabszolgatartó 
rend gyökeres megdöntése nyithatott utat az uj,fdudális viszo-
nyok előtt, hozhatta összhangba a termelési viszonyokat a ter-
melőerők jellegével. Hem hiába emelte ki Engels, hogy a római 
colonus és a középkori jobbágy között ott áíl a szabad frank 
paraszt. 

Vagy vegyünk egy másik példát. A mai. imperialista burzso-
ázia igyekszik meggátolni a kapitalista formáció pusztulását « 
Többek között aggodalomba ejtik az ismétlődő túltermelési vál-
ságok. Ezért sok burzsoá kormány igyekezett és igyekszik kor-
látozni a termelési anarchia törvényének hatókörét és a kapi-
talista gazdálkodást egy állami terv keretébe fogni. Etekin-
tetben a legjelentősebb kísérlet volt Franklin Roosevelt elnök 
ismert reformja az Egyesült Államokban, az u.n, "uj irány" 
/Hew Deal/. De már Marx "A tőkében" megmondta, hogy a termelés 
ellenőrzése "teljesen összeegyeztethetetlen a tőkés termelés 
törvényeivel és ezéitmindig jámbor óhaj marad, vagy pedig arra 
korlátozódik, hogy nagy, közvetlenül fenyegető veszély és ta-
nácstalanság pillanataiban a tőkések kivételesen közös intéz-
kedéseket tesznek"/20/Éppen ez utóbbi jellemző a Roosevelt-fé-
le New Deal-re, az amerikai burzsoázia igy akart, megszabadulni 
a válságtól, nem változtatva a magántőkés alapon- Amint azon-
ban a kapitalista közgazdaság kezdett kilábolni az 1929-1932-
es válságból, a Roosevelt által tett intézkedéseket mind eltö-
rölték, Jelenleg az amerikai burzsoázia a gazdaság militarizá-
lásával és a fegyverkezési hajszával próbálja elhárítani a fe-
nyegető gazdasági válságot. Ez a politika azonban azt eredmé-
nyezi, hogy a gazdaság egyoldalú, torz módon fejlődik, csök-
ken a polgárm fogyasztásra való termelés és csökken a dolgo-
zók vásárlóképessége, süllyed a dolgozók életszínvonala és en-
nek következtében nemhogy csökkenne a válság fenyegető veszé-
lye, hanem a válságok súlyosabbakká és hosszabbakká válnakVa~-
lóban, a veszett fegyverkezési hajsza ellenére az Egyesült ál-
lamokban a feltartóztathatatlanul érlelődő gazdasági válság 
jelei mutatkoznak. 

Következésképpen, amikor egy adott termelési mód lehető-
ségei már kimerültek, amikor a termelési viszonyok már nincse-
nek összhangban az előrehaladt termelőerőkkel, a gazdasági tör-
vények kezdik megbontani az illető formációt és ezen az ural-
kodó osztály már nem tud változtatni. De minél élesebb és mé-
lyebb a konfliktus, annál makacsabb az uralkodó, osztály ellen-
állása, amely igénybe veszi osztályérdekei védelmében egész 
erős felépítményét. Ezért egy formáció sem adhatja át helyét 
egy másiknak békés, tisztán evolúciós utón. Szükség van egy 

1 9 / Uo. 5.sz, 97, 98.1. 
20/ Marx, A tőke, Ill.k. 152.1. 
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olyan társadalmi erőre, amely forradalmi uton, osztályharc 
eredményeképpen legyőzi a magukat túlélt osztályok ellenál-
lását és ezzel szabad utat nyit a termelési viszonyok és a 
termelőerők jellege közötti feltétlen összhang törvénye 
előtt. Ilyen társadalmi erő csak élenjáró társadalmi osztály 
lehet. 

A régi társadalom méhében született élenjáró, forra-
dalmi osztály nem tudja saját érdekében szélesen kihasznál-
ni az illető formáció sajátos törvényeit. Bár az osztályharc 
folyamán bizonyos mértékben enyhíteni tudja e törvényeknek 
számára kártékony hatását, de nem képes azokat saját szolgá-
latába állit,ani, mert e törvények hatósugara éppen az adott 
társadalom osztálytagozottságából indul ki, tehát feltétele-
zi, hogy éppen az illető osztály az elnyomott és kizsákmá-
nyolt osztály. így.például a kapitalizmus gazdasági alaptör-
vényének mintegy alapfeltétele, hogy legyen egy termelőeszkö-
zeitől megfosztott proletariátus, amely abból él, hogy eladja 
munkaerejét és a tőkés kizsákmányolás tárgyát képezi. A pro-
letariátus semilyen erőfeszítéssel sem tudja a maga szolgála-
tába állítani a kapitalizmus gazdasági alaptörvényét, nem 
tudja megsemmisíteni a dolgozók abszolút és viszonylagos el-
nyomorodásának objektiv tendenciáját, ha nem lépi tul a tőkés 
termelési.mód kereteit, 

A munkásosztály ki tudja vivni - mint fentebb rámutat-
tunk - a napi munkaidő csökkentését, a munkabér emelését,stb., 
de a proletárforradalom segítsége nélkül nem tudja megsemmisí-
teni a tőkés kizsákmányolást, mint olyant. Politikai téren a 
munkásosztály a többi demokratikus elemekkel - mint erről az 
1934-es franciaországi tapasztalat tanúskodik - gátat tud. vet-
ni a fasizmusnak, de forradalom nélkül nem tudja megszerezni 
a politikai hatalmat. Nemzetközi síkon a békemozgalom kitartó 
harccal elodázhatja, sőt el is háríthatja az adott háborút, 
de nem tudja kiküszöbölni azt a törvényt, hogy az imperializ-
mus korszakában a háború elkerülhetetlen." Mikor M. Gusz a 
Zvezd3 folyóiratb an megjelent cikkében azt irja, hogy az im-
perializmus megsemmisítése nélkülKépesek vagyunk arra, hogy 
korlátozzuk és elhárítsuk a háboruR elkerülhetetlensége tör-
vényének érvényesülését", "paralizálni tudjuk e törvény ér-
vényre jutását"/21/ - ez merő szubjektivizmus. 

Következésképpen, a proletariátus számára ez egyetlen ki-
út a kapitalizmusra jellemző objektiv feltételek megváltozta-
tása, az adott termelési viszonyok megsemmisítése, Amelyekkel 
együtt érvényüket vesztik a rá jellemző törvények is. Hason-
lóképpen áll a helyzet a többi forradalmi osztályokkal is. 

Az osztályharc áthatja az antagonisztikus formációk 
egész történetét. E harc jellegét, valamint eredményeit vég-
eredményben íz objektiv gazdasági feltételek határozzák meg. 

21/ M, Gusz, A szovjet külpolitika általános irányvonala. 
Zvezda, 1953. 11.sz. 1Ö9.1. . . 
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Köztudomásu, hogy a történelem során nem az összes elnyomott 
osztályok voltak ez uj termelési mód hordozói. Természetes,hogy 
az uj termelési viszonyok megteremtésére képte en osztályok har-
cának távlatai korlátozottak voltekés a harc eredményei gyöke-
resen eltértek szubjektív céljaitól. így például a rabszolga-
felkelések nem a rab szolgaság intézményének megsemmisítését 
tűzték ki célul /sem objektiven, sem szubjektiven/« Szubjekti-
ven a rabszolgák csak arra törekedtek, hogy ők maguk szabadul-
janak meg a rabszolgasorból, objektiven púdig csak azt tudták 
elérni, hogy enyhítsék a kizsákmányolás formáit és megingassák 
a rabszolgatartó rendszert. 

Ugyanolyan korlátozottak voltak a jobbágyparasztok felke-
léseinek távlatai is a korai feudalizmusban. Mint tudjuk, a 
parasztok a faluközösségre támaszkodva mindenütt; makacs ellen-
állást tanúsítottak földhözkötésük ellen. Mivel a földhözkötés 
a feudális termelés objektiv tendenciáját fejezte ki, ez a 
harc a legtöbb országban vereséget szenvedett. De a paraszti 
ellenállás végül is azt eredményezte, hogy pontosan megállapí-
tották a szolgáltatásaikat, ami nemcsak megkönnyítette a parasz-
tok helyzetét, hanem a társadalom egész fejlődése szempontjá-
ból rendkívül nagy jelentőségű volt. A járadék rögzítése révén 
a kedvezőbb helyzetben levő parasztgazdaságok némi felesleget 
tudtak felhalmozni. Ilyen felesleg nélkül elképzelhetetlen lett 
volna a termelőerők továbbfejlődése és következésképpen az áru-
termelés fejlődése és a feudális járadék formáinak megváltozá-
sa, stb. Tehát még ott is, ahol az eln-jomott osztály nem tud 
győzelmet aratni, ennek ellenére a történelem hatalmas hatóere-
jét képezi, mert elősegíti a kizsákmányolás fejlettebb formái-
ra való áttérést, ez pedig a maga részéről meggyorsítJa és meg-
könnyíti a társadalmi-gazdasági formációk váltását, Ott pedig, 
ahol meghatározott feltételek miatt az elnyomott osztály ellen-
állása gyengébb, a fejlődés lassúbb, konzervatív, betegesebb 
jellegű, 

A feudális urak és 'a jobbágyparasztság között folyó harc 
a fejlett árutermelés és a pénzjáradék uralma idején vált külö-
nösen éles jellegűvé, A parasztság - nem lévén az uj termelési 
mód hordozója - természetesen nem támaszkodhatott a termelési 
viszonyok és a termelőerők jellege közötti feltétlen összhang 
törvényére, a feudalizmus maga még nem élte tul magát a 14-15. 
században. De a parasztság a feudális kizsákmányolás korláto-
zásáért vivott harcában az egyszerű árutermelés törvényeire -
támaszkodhatott. Az egyszerű árutermelés ugyan kiszolgálta a fe-
udalizmust, nem került vele időről-időre antagonisztikus ellen-
tétbe, de fejlődéséhez szüksége volt szabad árutermelökre. Azt 
a kérdést, hogy mi volt a szerepe ez árutern-ölésnek a íeuda-
lizmus időszakában, egyes történészeink kissé egyoldalúan ál-
lítják be. Migl.V, Sztálin "A szocializmus közgazdasági prob-
lémái a Szovjetunióban" c. müvének megjelenése előtt az egy-
szerű árutermelést gyakran egynek vették a tőkés termeléssel 
és ugy ábrázolták, hogy homlokegyenest szembenáll a feudális 
rendszerrel, addig most egyes történészek es közgazdászok a 
másik végletbe estek, amikor rámutattak arra, hogy az áruueme-
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lós kiszolgálta - feudális alapot, de nen veszik észre, hegy 
maga ez a "kiszolgálás" ellentmondásos jellegű volt„/22/ 

Ezzel szeriben nyilvánvaló, hogy a kereskedelen ós az áru-
termelés fejlődéséhez tevékenységüket korlátozatlanul üző, sza-
bad árubirtokosokra volt szüksége. Hiszen naga az értéktör-
vény, amely szerint bárnely áru értékét a társadalmilag szük-
séges ráfordított nunka határozza meg, kieneli a hasonló kali-
berű enberi nunka nindon fajtájának egyenlőségét és egyenlő 
jelentőségét. A feudális rendszer nen biztosíthatta ezeket a 
feltételeket. Szüksége volt ugyan az árutermelésre, de ugyan-
akkor szük, korlátozott keretek közé szorította azt, úgyhogy 
a fejlődés során az árutermelésnek szükségszerűen összeütkö-
zésbe kellett kerülnie a feudalizmus törvényeivel. Ha gazdasá-
gi sikon akarjuk kifejezni a Nyugat-Európában a 14-15«század-
ban vagy Oroszországban a 17-18. században folyt parasztfel-
kelések objektiv célját, akkor el kell ismernünk, a parasztok 
azért szálltak sikra, hogy kiterjesszék az egyszerű áruterme-
lés hatókörét és korlátozzák a feudaliznus törvérye'inek ható-
körét . 

A parasztok felszabadulása a jobbágyi függésből éppen 
azt jelentette volna, hogy szabad, árutermelőkké válnak. Ott, 
ahol az árutermelés már mély gyökereket eresztett - fokozato-
san előkészítve a feltételeket a kapitalizmus számára - a pa-
rasztok harca elősegítette a jobbágysorból való felszabadulá-
sukat. Ez volt a helyzet például Angliában, ahol a jobbágyi 
függés gyakorlatilag eltűnt a 14. század végén és a lakosság 
zöme már abban az időben is szabad parasztokból állt, akik 
önálló gazdálkodást folytattak, bár tulajdonuk különböző feu-
dális cégérek alatt húzódott meg. Másrészt a történelem arra 
is szolgáltat példákat, hogy az árutermelés fejlődése a feudá-
lis urakat a paraszti kizsákmányolás fokozására ösztönzi. Ez 
volt a helyzet például Németországban a 15-16. században, 
Oroszországban a 16-18. században, A németországi paraszthábo-
rú, az I5I4. évi magyarországi parasztfelkelés, az Ivan Bolot-
nyikov és Sztyepan Razin vezetése alatt álló felkelések Orosz-
országban a parasztoknak a feudális urak támadása elleni har-
cait fejezték ki. 

A parasztok harcának objektív célja tehát az, hogy megerő-
sítsék szabad árutermelői helyzetüket./23/ Az egyszerű áruter-
melés azonban nem alkot önálló formációt. Ezért a parasztok 

22/ Ez a fogyatékosság jellemző többek között E.J. Poljanszkij 
"Az árutermelés a feudalizmusban" /Voproszi Isztorii, 
1955* 1» sz./ c. cikkére. 

2 3 / Hangsúlyozzuk, hogy itt éppen a paraszti harc objektiv 
céljáról és objektiv eredményéről szóltunk. Ez semmikép-
pen sem annak tagadása, hogy a harc szubjektív céljai sek-
kal szélesebbek voltak és hogy ez a harc a bátorság és 
a hősiesség gyönyörű példáit állította elénk. 
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Önálló harca elkerülhetetlenül vereséget szenvedett, legjobb 
esetben a feudális kizsákmányolás enyhítését eredményezte és 
ezzel megkönnyítette, hogy a feudalizmust évszázadokig kiszol-
gáló egyszerű árutermelésből kifejlődjék a tőkés árutermelés. 

Mikor a feudalizmus méhében már megérőben van az uj, ka-
pitalista termelési mód, a parasztság a polgárság szövetségesé-
vé válik és az összes polgári forradalmakban a harcosok zömét 
alkotja. De a tőkés termelési mód - mint az .árutermelés leg-
magasabb formájának - győzelme kikerülhetetlenül a kisparaszti 
gazdaság tönkremenését és degradálódását eredményezi, mert a 
tőkés árutermelés uralma tönkreteszi az árutermelés mindazon 
formáit, amelynek alapja akár a termelő saját munkája, akár a 
pusztán termékfeleslegből származó áru egyszerű eladása. A tő-
kés termelés a maga teljességében csak akkor jelenik meg, ami-
kor a falusi közvetlen termelő is bérmunkássá válik,/24/ A 
történelem kegyetlen iróniája, hogy ugyanazok az objektiv tör-
vények, amelyekre a parasztság a feudalizmus elleni harcában 
támaszkodott és amelyeknek hatókörét öntudatlanul igyekezett 
kiterjeszteni, most visszavonhatatlanul osztályának pusztulá-
sát jelentik. 

Tehát az az elnyomott osztály, amely nem hordozóba az uj 
termelési, módnak,/rabszolgák, jobbagyparasztok/, harcaban az 
adott formációnak.csak néhány sajátos törvényére támaszkodhat, 
é s ezért vagy vereséget szenved, vagy csak részleges, ideigle-
nes sikereket érhet el. Csak az a társadalmi osztály, arathat 
döntő győzelmet és változtathatja meg a termelési viszonyok 
jellegét, amelyik az uj termelési mód hordozója. így sajátos 
kép alakul ki. A fennálló körülmények fenntartásában érdekelt 
uralkodó osztály az adott formáció neki kedvező sajátos tör-
vényeire támaszkodik, mig a fennálló viszonyok megdöntésére 
törekvő uj, forradalmi osztály a történelem progresszív fejlő-
dését meghatározó általános szociológiai törvények hatóerejé-
ben talál támaszt, mégpedig elsősorban a termelési viszonyok 
és a termelőerők feltétlen Összhangja törvényének hatóerejé-
ben. Pontosabban szólva maga ez a törvény a forradalmi osztály-
ban találta meg azt az erőt, amely egyengeti az útját, é s meg-
töri az elhaló"osztály ellenállását. Az élenjáró, forradalmi 
osztály társadalmi forradalom utján megsemmisíti a régi terme-
lési viszonyokat, és ezekkol együtt halnak el és tűnnek le a 
szinről az illető formációra jellemző fejlődéstörvények é s 
átadják helyüket az uj gazdasági feltételek alapján létrejött 
uj törvényeknek. Mivel a régi termelési viszonyokról az újra 
való áttérés biztosítja a társadalom progresszív fejlődését, 
ez a forradalmi átalakulás nemcsak egy osztály érdeke, hanem 
az egész társadalomé /kivéve természetesen a régi uralkodó 
osztályt. /Ezért I.V. Satálin kiemeli, hogy a gazdasági tör-
vényeknek a társadalom érdekében való felhasználásában a zász-
lóvivő mindig és mindenütt az élenjáró osztály. 

24/ Lásd, Marx, A tőke. II. köt. M. 1949- 42, 119. 1. /oroszul/. 
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Tekintsük át ezzel kapcsolatban a polgári forradalon 
problémáját. Köztudonásu, hogy az uj, kapitalista viszonyok 
egyes elenei már nagyon korán, a 14-15. században kisarjadtak 
a feudalizmus méhében. Akkor, amikor a feudalizmus még erős 
volt, a polgárság még nem harcolhatott a feudális viszonyok 
egésze ellen. A harc non a feudális járadék megsemmisítésére la.-
irányult, hanem csak a járadék korlátozására. De amilyen arány-
ban fokozódott és kiéleződött az ellentmondás az előrehaladt 
termelőerők és az elmaradt termelési viszonyok között, és az 
egyszerű árutermelés átnőtt tőkés termelésbe, a feudalizmus 
és a burzsoázia közötti ellentét mind élssebb, ontagonisztiku-
sabb jelleget öltött. Végeredményben a burzsoázia forradalom 
utján megdöntötte a feudális termelési viszonyokat és a feuda-
lizmus méhében kialakult tőkés termelési módot az akkori terme-
lőerők jellegének és színvonalának teljesen megfelelő termelé-
si viszonyok uralkodó rendszerévé tette. 

9 Ez az átalakulás nemcsak a burzsoáziára, hanem a széles 
dolgozó tömegekre nézve is kedvező volt. A 17-18. századi pol-
gári forradalmak korszakában a polgárság az egész társadalom 
érdekének kifejezője volt. Ez adta meg a polgári forradalmak-
nak azt a lendületet, amelyre a feudális radikális megsemmisí-
téséhez szükség volt. Az egyes polgári forradalmak radikális 
jellegének fokát az határozta meg, hogy milyen mértékben vet-
tek részt benne a széles népi tömegek. A 18, századi francia 
polgári forradalom alaposabban megtisztította a talajt, a feuda-
lizmustól, mint a 17* századi angol forradalon. Ennek az az 
oka, hogy Franciaországban a polgárság a néppel szövetkezve 
küzdött, ami lényegesen rá is nyomta bélyegét a forradalom ered-
ményeire, mig Angliában a tömegek forradalmi mozgalmának élén 
a polgárság és az uj nemesség rendkívül konzervatív tömbje ha-
ladt. A burzsoázia és a nép szövetsége azonban sziikségszerűen 
rövidéletű. A-népi tömegek, amelyek a polgári forradalomban oly 
fontos szerepet játszanak, megdöntik a régi, feudális rendszert. 
Ami az uj kapitalista rendszert illeti, ezt a burzsoázia a né-
pi tömegek segítsége nélkül, sőt ellenük és ellenállásuk elle-
nére alakítja ki. Tehát a társadalmi fejlődés objektiv törvé-
nyeit minden társadalmi osztály kihasználja, de különbözőkép-
pen és különböző fokban. Az uralkodó osztály elsősorban formá-
ciójának azokra a sajátos törvényeire támaszkodik, amelyek leg-
jobban megfelelnek osztályérdekeinek. Ami az általános szocio-
lógiai törvényeket illoti, ezeket az uralkodó osztály csak ad-
dig használhatja fel, amíg azok a termelési viszonyok, amelyek-
nek ez az osztály a hordozója, viszonylag haladók és megfelel-
nek a termelőerők jellegének. De amint a termelési viszonyok 
és a termelőerők jellege közötti feltétlen összhang megbomlik, 
az illető uralkodó osztály ellen kezdi hatását érvényesíteni, 
és talál olyan társadalmi erőt, amelyre az összhang helyreál-
lításához szüksége van, és ez az erő az uj, forradalmi osztály, 
az uj termolési viszonyok hordozója. 
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Felmerül az a kérdés, hogy az emberek vájjon tudatosan 
vagy ösztönösen használják feí az.objektiv gazdasági törvénye-
ket? 

Egyes közgazdászok, filozófusok és történészek gyakran 
összekeverték az objektiv éá az ösztönös fogainát, azt állí-
tották, hogy az objektiv gazdasági törvények mindég ösztönös . 
jellegűek, hogy működésük elháríthatatlan és hogy az emberi 
társadalom tehetetlen velük szemben. I.V. Sztálin "A szocia-
lizmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban" ct müvében rá-mutatott arr$, hogy nem szabad azonosítani az objektívet az 
ösztönössel, » hogy mig egyes esetekben a gazdasági törvé-
nyek ösztönösen, a vak szükségszerűség erejével működnek, ad-
dig más esetekben a társadalom - miután megismerte a gazdasá-
gigi törvényeket és rájuk támaszkodik - korlátozni tudja ha-
tókörüket, fel tudja használni ezeket és "meg tudja nyergelni" 
a társadalom érdekében. Az objektiv gazdasági törvényeknek 
ilyen tudatos felhasználása bizonyos mértékben megtörténik . 
nemcsak a szocializmusban és a kommunizmusban, hanem más for-é 
mációkban is./25/ 

A fejlődési folyamat a szocializmust megelőző minc.en for-
mációban ösztönös jellegű, a társaö.alni fejlődés törvényei vak, 
ösztönös erőkként működnek, az emberek ezeket a törvényeket 
főleg Öntudatlanul, csak a természetes szükségszerűséghez ké-
pest használják fel. Az összes szocializmus-előtti formációd-
ban a fejlődésben az ösztönösség van túlsúlyban-, ennek első-
sorban az a magyarázata, hogy a társadalom életének fő terü-
lete - az anyagi javak termelése - ezekben a formációkban a 
társadalom ellenőrzési területén kívül esik. A rabszolgatartó 
és feudális rendszerben a termelési folyamat maga nem társa-
dalmi, hanem egyéni jellegű /26/. A termelőerők színvonala és 
a kistermelés uralma kizárták- annak lehetőségét, hogy a tár-
sadalom ellenőrzést tudjon gyakorolni a termelés felett, A 
kapitalizmus időszakában a helyzet megváltozik. A kapitaliz-
mus kolosszális méretekbon kifejlesztette a termelőerőket és 
magának a termelési folyamatnak társadalmi jelleget adott s 
ezzel megteremtette az objektiv előfeltételeket a gazdaság 
tervszerű irányításához, a termelés feletti társadalmi ellen-
őrzéshez. De a termelőeszközök tőkés magántulajdona, amely a 
burzsoá termelési viszonyok alapja, kizárja a társadalmi ter-
melés tervezésének minoen lehetőségét, elkerülhetetlennéjte-
szi a termelési anarchiát. Ezért az ösztönös erők jelentősé-
ge a tőkés társadalombaji nem csö-kken, sőt éppen ellenkezőleg, 
növekszik. 

A tőkés termelés fejlődésének gazdasági törvényei vak, 
ösztönös erőként működnek és súlyos, romboló következmények-
kel járnak, amint ezt a gazdasági válságok példáján láthat-
juk, amelyeket a kapitalizmus nem képes elhárítani. A kapi-
talista a gazdasági jelenségeknek csak a konkurrencia által 

25/ Sztálin, k szocializmus közgazdasági problémái a Szovjet-unióban, 6-7. 50.1. 
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eltorzított felületi kúpét látja és a csalárd külső alatt neri 
képes felismerni a gazdasági folyamat belső lényegét és belső 
rundszerét. De ha akadna is olyan tőkés, aki felismeri a tár-
sadalmi fejlődés igazi törvényeit, úgysem tudja kiküszöbölni 
a fejlődés ösztönös jellegét, m^rt ez magukban a kapitalizmus 
törvényeiben rejlik. Következésképpen annak, hogy a gazdasági 
fejlődés minden antagonisztikus formációban ösztönösen folyik, 
a fő ok a termelőeszközök magántulajdonának az uralma, ami el-
kerülhetetlenné teszi az emberi érdekek közötti összeütközést 
és elkeseredett osztályharcot szül. 

Amint azonban nőnek az ellentétek az illető társadalmi 
formációban, a társadalmi fejlődés objektiv törvényeinek felis-
merése egyre veszélyesebbé válik az uralkodóosztály számára, 
mert feltárja a fennálló termelési mód belső ellentmondásait, 
megmutatja történeti korlátait, és megjövendöli elkerülhetet-
len pusztulását. "így tehát itt feltétlen érdeke az uralkodó-
osztályoknak, hogy állandósítsák az értelmetlen zűrzavart,"/27/ 
Ebből származik a burzsoá világnézet árufetisizmusa. Ez magyar 
rázza a modern burzsoá szociológia és történetírás tudomány-
ellenes szubjektivizmusát. 

Annak ellenére azonban, hogy a fő társadalmi-gazdasági 
folyamatok a szocializmus-előtti formációkban ösztönösen foly-
nak le, az emberek, az osztályok és pártok tudatos tevékenysé-
ge ezekben a formációkban is jelentős ezorcpet játszik. Mint 
Engels rámutatott "abból, hogy az egyes akaratok - minden egyes 
ember azt akarja, araire testi szervezete és küls'5, végső soron 
gazdasági körülmények /vagy saját személyes körülményei vagy 
altalános társadalmi körülmények/ hajtják - nem azt érik el, 
amit akarnak, hanem összesítő átlagban, közös eredőben olvadnak 
össze, ebből még nem szabad azt következtetni, hogy értékük nul-
lával egyenlő. Ellenkezőleg, mindegyikük hozzájárul az eredőhöz 
és ennyiben bennfoglaltátik az eredőben."/28/ Az uj termelőerők 
ösztönös fejlődése és az uj termelési viszonyok létrejötte csak 
egy bizonyos ideig folytatóénak. Amikor az uj termelőerők meg-
értek, a régi uralkodóosztály már nemcsak ösztönösen, hanem 
teljesen tudatosan is gátolja további fejlődésüket. Es csak az 
uj társadalmi osztályok tudatos forradalmi tevékenysége képes 
kiküszöbölni a régi termelési viszonyokat és utat tárni a ter-
melési viszonyok és a termelőerők jellege közötti feltétlen 
összhang törvénye előtt, 

Az a probléma, hogy az emberek tudat-.san felhasználják az 
objektiv gazdasági törvényekot, ilyenmódon egybeesik a felépít-
mény aktiv, alkotó szerepének problémájával. Minden felépít-
ményt egy meghatározott alap hoz létre és az vele együtt válto-

26/ Lásd erről részletesebben M.N. Nejman és Sz.D. Szkazkin id. 
cikkét, 78.1. 

27/ Marx-Engels, Vál. levelek, 24-3.1. 
28/ Uo. 493.1. 
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zik. De egyetlen alap sem alakulhat ki és erősödhet meg fel-
építménye aktiv, hathatós közreműködése nélkül. Köztudomásu, 
hogy a rabszolgatartó termelési mód. ösztönösen, az emberek aka-
ratától függetlenül jön létre az ősközösségi rend felbomlásá-
ból. De ahhoz, hogy ez az uj rend végérvényesen győzedelmesked-
jék és a nemzetségi rendet teljesen felváltsa az állam, jelen-
tős''" . felépítményi jellegű eseményekre volt szükség, mint' 
például Solon reformja Athénben, Servius Tullius reformja Ró-
mában, amelyek végetvetettek a régi nemzetségi rendnek ezek-
ben az országokban. A frank királyságban a feudális földtulaj-
don létrejöttét a falusi földközösség felbomlása és a paraszt-
ság fokozatos földhözkötése készítette elő.De itt is döntő 
lépést tett az államhatalom. Engels rámutatott arra, hogy 
Martell Károly beneficiális reformja valóságos fordulatot te-
remtett a földbirtokviszonyokban és elősegítette a feudális 
viszonyok további megerősödését és fejlődését. A parasztok 
végleges földhözkötését Oroszországban is az államhatalom való-
sította meg. Ebből természetesen nem következik az, hogy a 
feudális felépítmény megelőzi alapját - amint ezt Sz.V.Juskov 
állította. 

Ez vonatkozik a kapitalizmus létrejöttére is. Mint tud-
juk, a feudalizmus méhében nemcsak az uj termelőerők sarjad-
nak ki, hanem az uj termelési viszonyok is. Ezen az alapon 
Sombart például azt állította, hogy a 17-18. századi forradal-
mak teljesen feleslegesek voltak, mert a kapitalizmus fejlődé-
se nem ezektől függött. Ezzel szemben maga Sombart is elismeri, 
hogy csak az államhatalom semmisíthette meg a jobbágyrendszert, 
a robotot, a földbért, stb., számolhatta fel teljesen a föld-
közösségeket, törölhette el a régi nemesi kiváltságokat,szün-
tethette meg a céhrendszert, a legkülönfélébb monopoliumokat 
és kiváltságokat, a belső vámokat, vezethetett be egységes 
vám- és pénzrendszert, teremthette meg a biztonságot a keres-
kedelem számára, és foganatosithatott egyéb hasonló rendszabá-
lyokat, amelyek nélkül lehetetlen lett volna a kapitalizmus 
szabad fejlődése. Ahhoz, hogy a kapitalizmus a feudalizmus mé-
hében rejlő termelési módból uralkodó termelési mód váljék, 
elsősorban arra volt szükség, hogy a burzsoázia kezébe ragad-
ja a politikai hatalmat, alárendelt osztályból uralkodó osz-
tállyá legyen. Ezt pedig csak politikai forradalom utján ér-
hette el. 

A politikai forradalmat azonban csak tudatosan, meghatá-
rozott követelményeknek megfelelően lehet végrehajtani. Ebből 
következik a társadalmi tudat nagy szerepe és jelentősége. A 
marxizmus-leninizmus nem tagadja a társadalmi eszméknek a tár-
sadalom fejlődésében betöltött szerepét, sőt hangsúlyozza azt. 
Mig a régi, reakciós eszmék és az ezeknek megfelelő intézmé-
nyek, amelyek a maguk összességében a társadalom felépítmé-
nyét alkotják, reakciós szerepet játszanak, gátolják a társa-
dalmi fejlődést, addig az uj, forradalmi eszmék rendkívül fon-
tos haladó szerepet töltenek be, az élenjáró osztály köré 
tömörítik a tömegeket és mozgósítják azokat a fennálló viszo-
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nyok forradalmi átalakítása érdekében. Az élenjáró társadalmi 
e szilék és az ezeknek megfelelő intézmények nélkül lehetet len 
a társadalom anyagi élete megérett követelményeinek kieléji-
tése. Az élenjáró társadalmi eszmék szerepe és jelentősége ab-
ban áll, hogy többé-kevésbbé pontosan visszatükrözik a társa-
dalmi fejlődés objektiv törvényeinek követelményeit és arra 
indítják az embereket, hogy a társadalmi feltételeket ezekkel 
az objektiv követelményekkel hozzák összhangba. És minél pon-
tosabban tükrözik ezt vissza, annál jelentősebb lesz a néze-
tek adott rendszerének szerepe. 

Magától értetődik, begy egyetlen kizsákmányoló osztály 
sem ismerhette fel teljesen a társadalmi fejlődés objektiv 
törvényeit, elsősorban a termelési viszonyok és a termelőerők 
jellege közötti kötelező összhang törvényét. Ezt a törvényt 
először Marx tárta fel. Ennek ellenére az emberek ezt a tör-
vényt már hosszú évszázadokon keresztül felhasználták, sőt nem 
is teljesen öntudatlanul. Való igaz, hogy az emberek a gyakor-
lati életben a természet ós a társadalom számos törvényét fel-
használják, bár nem ismerik ezeknek lényegét, de látják külső 
megjelenési formájukban. így például az emberek a tüzet sok-
kal korábban felhasználták, még mielőtt az égés törvényeit 
felfedezték volili. Éppen igy áll a helyzet a gazdasági tör-
vényekkel is. Ha az emberek nem is ismerik magát az objektiv 
törvényt, de mindig jól ismerik külső jelenségeit, hiszen 
ezekkel állandóan találkoznak a gyakorlati életben és ezek 
visszatükröződnek az emberek éraekeiben. Az objektiv gazdasá-
gi törvény követelményei visszatükröződnek egy meghatározott 
társadalmi osztály érdekeiben, ez az osztály e követelmények 
megvalósításáért küzd, ha nem is igen tudja, hogy melyek osz-
tályérdekeinek foltételei. 

A burzsoázia és ideológusai a burzsoá forradalmak idején 
nem ismerték és nem is ismerhették a termelési viszonyok .és 
a termelőerők közti feltétlen összhang törvényének lényegét .Do-
ki tünően láthatták e törvény külső megjelenési formáit, lát-
ták, hogy a feudalizmus méhében kisarjadt uj termelőerők neri 
férnek el a feudális termelési viszonyok keretei közt és ami 
a legfőbb, hogy égető érdekük e viszonyok megdöntése. Azok a 
követelmények, amelyeket az .angol polgárság a 17. századi for-
radalom előestéjén előtérbe állitott, mint: a váltságok és^ 
monopoliumok rendszerének megsemmisítése, az adók csökkenté-
se, a feudális szolgáltatások eltörlése, a kereskedelem és az 
egyéni vállalkozás szabadságának tiszteletben tartása - a 
polgárság alapvető érdekeit juttatták kifejezésre és egyben 
a termelési viszonyok és a tarmelőee é.kv j' Hegének feltétlen 
összhangja törvényének objektiv követelményeit is visszatük-
rözték. A polgárság által teremtett uj felépítmény elősegí-
tette a kapitalista alap kialakulását és megerősödését. A 
polgárság csak a politikai hatalom segítségével tudta megadni 
a kegyelemdöfést a feudalizmusnak és megszilárdítani a kapi-
talista rendszert. 

De a burzsoázia a termelési viszonyok és a termelőerők 
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jellege közti feltétlen összhang objektiv törvényét csak olyan 
mértékben használta fel a társadalom érdekében, amilyen mérték-
bon a társadalom érdekei egybeestek az ő saját osztályérdekei-
vel. Ez az egybeesés távolról s^m volt teljes és elég rövid 
ideig tartott. A burzsoázia felépítményét már a polgári forra-
dalom során a proletariátus ellen forditja. Alig jött létre 
Angliában a polgári köztársaság, 1649 márciusában máris olyan 
hivatalos utasításokat adnak a bíráknak, bogy kíméletlen har-
cot folytassanak mindennemű "törvénytelen össze jövet elek,sztráj-
kok és rendzavarások" ellen, különösen "ha iparüzők, munkások 
és szolgák beszélnének össze, hogy milyen bért fogadjanak el 
és ne dolgozzanak kisebb bérért,"/29/ Ugyanígy a francia bur-
zsoázia is már a forradalom kezdetén elvette a Le Chapelier 
törvény segítségével a munkásoktól a csak nemrég kivívott egye-
süli sí jogukat. 

Azok a határok, amelyeknek keretén belül a kizsákmányoló 
osztályok a gazdasági törvényeket felhasználják, szükségszerű-
en rendkívül korlátozottak. A felépítmény szerepét a társadalom 
fejlődésében teljes mértékben az a viszony határozza meg,amely 
a termelőerők ós a termelési viszonyok között fennáll. Mint 
tudjuk, a fc-lépitmény nincs közvetlen kapcsolatban a termelő-
erőkkel, hanem csak az alapon azaz a termelési viszonyokon ke-
resztül. Ezért addig, áruig a termelési viszonyok megf«lelnek 
a termelőerők jellegének, a felépítmény haladó szerepet játszik 
a társadalom fejlődésében, az objektiv gazdasági törvényeknek 
megfelelően működik. Mihelyt azonban a termelési viszonyok kez-
denek elmaradni a termelőerők fejlődése mögött, gyökeresen meg-
változik a felépítmény szerepe, a felépítmény a termelőerők 
fékjévé válik. Az uralkodó osztályok által uralmuk alátámasztá-
sára kiadott jogi törvények kibékíthetetlen ellentmondásba ke-
rülnek az objektív gazdasági törvényekkel ós még nagyobb zűr-
zavart keltenek az ösztönösen fejlődő társadalomban. 

Hogy milyen tehetetlen a re .akciós uralkodó osztály és fel-
építménye az ösztönösen működő gazdasági törvényekkel szemben, 
erre a legjobb példa a modern kapitalista társadalom. A kapita-
lista termelési viszonyok már régóta nera felelnek meg a kifej-
lődött termelőerőknek és gátolják további fejlődésüket. A bur-
zsoázia őrdokei gyökeresen eltérnek a társadalom zömének ér-
dekeitől. A burzsoázia csak politikai felépítményére támaszkod-
va tudja fenntartani osztályuralmát, de nem tudja kiküszöböl-
ni a kapitalista formáció objektív törvényeinek hatását, ame-
lyek szakadatlanul rohamozzák a kapitalista* rendet és e^yre kö-
zelebb hozzák menthetetlen pusztulását. A kapitalizmus által 
kihívott antagonisztikus ellentmondásokat csak a proletariátus 
szocialista forradalma oldhatja meg. 

A proletariátus gyökeres különbsége mindazokkal az osztá-
lyokkal szemben, amelyek valaha is fordulatot tudtak teremteni 

£9/ Serjeant Thorpe, Judge of Assize for the Northern Circuit, 
his Charge... "Harleian Miscellany," II.köt,London, 1649. 9,1. 
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a turnelési viszonyokban, abban rejlik, hogy a proletariátus 
osztályérdekei alapjában és lényegében egybeesnek a társadalon 
tulnyoné többségének érdekeivel és elsősorban a parasztság 
érdekeivel. A proletárforradalon győzeine ozt 
eredményezi, hogy megszűnik at embernek enber által való nin-
denfq.jt a kizsákmányolása, ni g a kizsákmányoló osztályok Tor-
radalnai csak azt eredményezték, hogy a kizsákmányolás egyik 
fornáját egy násik váltotta fel. 

A proletariátus osztályharca, nint egyébként minden más 
osztály harca is, fejlődésében számos szakaszon ment át. Már 
a kapitalizmus hajnalán indult meg, nint ösztönös, tudattalan 
mozgalom, amikor a munkások egész dühe nen a kapitalista rend 
ellen, honen az egyes üzentulajdonosok, sőt a kapitalista 
technika ellen irányult. A munkások nem értették meg a kapita-
lista társadalom fejlődéstörvényeit, hanem sivár sorsuk forrá-
sát az uj gépekben látták, és ezért arra törekedtek, hogy a 
gépeket összeronbolják és visszatérjenek a régi, kézműipari 
állapotra. A kizsáki.iányolt osztálynak ez a kísérlete, hogy a 
régi, pusztulásra itélt formákra támaszkodjék, feltétlenül ku-
darcra vezetett. Ekkor a munkások a kapitalista termelés tör-
vényeinek számukra vészes következményekkel járó hatásának leg-
alább valamelyes korlátozása érdekében szakszervezeteket és 
nás társadalmi szervezeteket kezdenek alakítani és harcot in-
dítanak a nunkabér felemeléséért, a napi nunkaidő csökkenté-
séért, stb. Ez-" a;' • gazdasági harc azonban csak igen gy r ered-
ményeket tud felmutatni, nem semmisiti és nem is semmisítheti 
meg a kapitalista kizsákmányolást, mint olyat, A munkásosztály 
csak osztályöntudatának megérlelődése mértékében, a kapitaliz-
mus antagonisztikus ellentmondó.sainak felismerése során jut 
el a szocialista forradalom eszméjéhez, amely forradalom meg-
valósitásü őt és vele együtt az egész emberiséget felszabadít-
hatja a kizsákmányolás alól. 

Ahhoz azonban, hogy a munkásosztály tudatosan legyen ké-
pes fölhasználni saját érdekében az objektiv gazdasági törvé-
nyeket, olőbb fel kell ismerni és tanulmányozni kell azokat. 
Ennek megvoltak a maguk kézenfekvő társadalmi előfeltételei; 
a munkásosztálynak létérdeke, hogy helyesen ismerje fol az ob-
jektiv törvényeket, mert osztályérdekei egybeesnek a társadal-
mi fejlődés objektiv tendenciájával. De a munkásosztály maga, 
amelyet a burzsoázia tudatosan tudatlanságban tart, megfoszt 
a kulturában, a tudásban való részesedéstől, sokáig sötétség-
ben tévelygett, míg kidolgozta a tudományos világnézetét, Marx 
és Engels felbecsülhetetlen segítséget nyújtott a proletariá-
tusnak, felfegyverezték a társadalom fejlődéstörvényeinek tu-
dományos elemzésével, megmagyarázták saját történelmi szere-
pét, .amelyre ösztönösen eddig is törekedett, de anelynek mind-
eddig nem ébroclt tudatára, A marxizmussal végül is létrejött 
az a világnézet, amelyre olyan nagy szüksége volt a munkás-
osztálynak és amely utmutató csillagává váít forradalmi har-
cában. 

A marxizmus tudományos elméletének alapján alakultak 
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meg a forradalni kommunista pártok, amelyek a munkásmozgalom-
ba szocialista tudatot visznek be és a forradalmi uton veze-
tik, A társadalmi fejlődés törvényeinek riC lyreható ismerete 
és e törvények felhasználása a társadalom érdekében lehető-
séget nyújtottak pártunknak, hogy sikeresen tudja vezetni a 
szocialista forradalmat és hogy fel tudja épiteni a szocia-
lista társadalmat a Szovjetunióban, Pártunk egész története; 
a marxizmus-leninizmus a gyakorlatban. A Kommunista Párt a 
marxi-lenini elméletet követve kidolgozta <a helyes politikít, 
amely visszatükrözi a társadalom anyagi létének fejlődési 
szükségleteit és a nép alatvető érdekeit, 

A termelési eszközök társadalmi, szocialista tulajdoná-
nak győzelme a történelemben először valósitotta meg, hogy 
a társadalom az -anyagi termelés felett tudatos ellenőrzést 
gyakorolhasson. Ezzel az ösztönösség tényezőjét társadalmi 
fejlődésben a minimumra korlátozta. Az objektiv gazdasági 
törvények egyáltalán nem vesztették el szükségszerű voltukat, 
de rem- mint vak szükségszerűség, hanen mint felismert szük-
ségszerűség működnek. Az e törvények ismeretével felfegyver-
zett emberek most először váltak saját viszonyaik uraivá, A 
kizsákmányoló osztályok megsemmisítése és a szovjet társada-
lom erkölcsi-politikai egységének létrehozása azt eredményez-
te, hogy az objektiv gazdasági törvények felhasználása nálunk 
nom osztályharc utján, hanem következetesen és tervszerűen, 
az egész társadalom érdekében történik. 

A szovjet nép érdekei egységesek és megbonthatatlanok, 
a szocializmus gazdasági alaptörvényének követelményeit tük-
rözik vissza. Ezért a termelőerők és a termelési viszonyok 
közötti ellentmondások a szocialista társadalomban nem nőnok 
át konfliktusba, hanem az objektiv szükségszerűség felismeré-
se alapján a társadalom részéről idejében nyernek megoldást. 
Ezzel kapcsolatban óriási mértékben nő a szocialista felépít-
mény aktiv, alkotó, átalakító szerepe, A szovjet állam az 
emberiség történetében az első, amely a szocializmus gazdasági 
törvényeinek követelményeiből kiindulva tudatosan, képes ve-
zetni a társadalmi gazdálkodást a szovjet nép érdekében. 
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11. M. DRUZSIÏTYHÏÎ 

A termelőerők és a feudális termelési viszonyok 
közti konfliktus ^z r86lTéyI~rëfo~fâ"éTo^-

/ Voproszi Isztorii, 1954. 7* sz,/ 
J Î P Y S H H M H H . M . : K O H ^ J I H K T W E S A Y NPO?/R3BOFLHTEJIBHHMH ; 
CMJISMIÎ M CPEOFLAJIBHHMH O T H O M E N I I M I K HAKANYHE pecpoo-

i.iH 1861 r cfla. 

Oroszország áttérése a feudális rendszerről a kapita-
lista rendszerre, ez egyike a történettudomány nagy problé-
máinak. Ha nem fogjuk fel helyesen azt, hogy milyen fordulópon-
tot jelentett ez a történeti folyamatban, akkor nem nyerhetünk 
világos képet a kapitalista fejlődés sajátosságairól és a 
szocialista forradalom előfeltételeiről Oroszországban * De 
ennek a problémának a módszertani felvetése a szovjet tudósok 
munkáiban számos lényeges fogyatékosságban szenvedett« A tör-
ténészek általában nem vették eléggé figyelembe Marxnak azt 
az alapvető tételét, hogy a társadalmi formációk minden átvál-
tása a termelőerők fejlődése és az uralkodó termelési viszo-
nyok közötti kiéleződő összeütközés eredménye. Formiiisan 
ugyan hangoztatták és elismerték ezt a tételt, de nem tekintet-
ték ezt a kutatás központi felad tának, és nem tették a 
konkrét történeti anyag kutatásának alapjává® Nem. dolgozták 

ki azt a rendkívül fontos kérdést, hogy milyen hatást gyako-
rolt egymásra ° társadalmi termelés két oldala az 1861« évi 
reform előestéjén, és ezért a feudalizmusról a kapitalista 
rendszerre való áttérés problémája helytelen, egyoldali megvi-
lágításba kórült./I/ 

A termelés megváltozása és fejlődése mindig a termelő-
erők változásaival és fejlődésével és elsősorban a termelőesz-
közök változásaival és fejlődésével indu?;', meg. Ezért mostani 
elemzésünkben abból fogunk kiindulni, hogy milyen fejlődésen 
mentek keresztül a termelőerők a jobbágyrendszer eltörlését 
megelőző utolsó évtizedek alatt« Ilyen esetben a történésznek 
egyformán számba kell vennie a "termelőerők" fogalma ala tartozó 
zó összes elemekben beállott változást: tehát egyrészt, hogy 
milyen uj munkaeszközöket fedestek fel, alkalmaztak ill., töké-
letesítettek az iparban és a mezőgazdaságban és másrészt pedig 
hogyan fejlődtek az embereknek a termelőeszközöket mozgásba ho-
zó és az emberi munka termelékenységét fokozó tormolési ta-
pasztalatai és munkamódszerei„/2/ Ezért ugyanolyab mértékben 
kell tanulmányozni a mezőgazdaság terén a földmiv-lési módsze-
rekben beállott változásokat, a mesterséges öntözést, a talar-
le csap olást, a trágyák alkalmazását, mint azt, hogy miként 
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tökéletesítették az ipari üzemekben a nyersanyag kitérnelésé-
nek és feldolgozásának technikai eljárásaite 

Egészen a legutóbbi időkig az a fölfogás uralkodott, hogy 
a reform-előtti Oroszország rendkívüli módon el volt maradva, 

.úgyhogy szó Suia lehetett önálló technikai találmányokról, ill, 
újításokról. Az volt az általános nézet, hogy a deszpotizmus 
és a jobbág7/rendszer körülményei között elfojtotték a technika 
terén mutatkozó minden szabad vizsgálódást, A közgazdászok ős 
a technika-történészek legutóbbi kutatásaikban megcáfolták ezt 
a felületes antidialektikus felfogást. A különböző lakossággal 
és felmérhetetlen erőforrásokkal rendelkező országunkban az el-
nyomó rendszer ellenére is szakadatlan, kitartó, gyakran önfel-
áldozó harc folyt az uj, haladó kezdeményezések érvényre jut-
tatásáért. A szellemi élet fáradhatatlanul lüktetett nemcsak a . 
szellemi élet magaslatain, az irodalom, a művészet és a publi-
cisztika terén, hanem a gazdasági építés mélyében is szoros 
kapcsolatban állva az ipari ós a mezőgazdasági gyakorlattal. A 
különböző termelési ágakban számos felfedezést tettek nemcsak 
a tudósok és mérnökök, hanem az egyszerű mesterek, munkások 
és parasztok is. Ezek az erőfeszítések rendszerint áthághatat-
lan akadályokba ütköztek és így még azelőtt félbeszakadtok,mi-
előtt gyakotlati eredményekhez vezethettek volna , Sok f elfede-
zés más kutatók kincsévé vált és igy csak megtermékenyítette a 
technikai újítások további fejlődését, de olyan felfedezések 
is voltak, amelyeket bevezettek a gyakorlatba, ás igy az ország 
termelőerőiben beállott fejlődés alapjaivá váltak, 

A szakadatlan előrehaladás különösen a nagyiparban és a 
közlekedésben mutatkozott meg szembeszökően. Mig a 17-18«szá-
zadban kibontakozott a nagymanufokturák épitése és -redmények 
mutatkoztak a technikai munkamegosztás terén, addig a 19«szá-
zadban először csak szórványosan, majd mind szélesebb tárt nyer-
ve megindult a nagyipari termelés gépi bázisának megteremtése. 
Elől járt ebben a széles belső piac számára szabad bérmunkávát-
dolgozó textil- és főként a pamutipar. Az iperi technika előre-
haladása megindította az ip ri forradalmat, amely a negyvenes-
ötvenes években vált szembeszökővé. A szovjet kutatók eredmé-
nyei szerint a reform idejére a pamutfonóipar teljes egészében 
ós a kartonnyomóipar tulnyomórészben már gépi erővel dolgozott. 

Kisebb mértékben valósult meg a gépesítés a pamutszövésben és 
a selyem- vásson- és gyapjúszövésben. 

A textilipar átalakulását elősegítette az a körülmény, ' . 
hogy felhasználták azoknak a nyugateurópai országoknak a tech-
nikáját, .amelyek előbb kerültek az ipari forradalom ázak-szdba. 
Oroszország 1840-ben 1,010,000 rubel értékben 1850-ben p,. dig 
már 2,685,000 rubel értékben hozott be gépeket és felszerelést 
külföldről. A külföldi gépek bevezetése mellett Oroszországban 
is szerkesztettek fonó- szövő- és solyengonbolyltó gépeket és 
ezeket is felhasználták a termelésben. A negyvenes-ötvenes évek 
folyamán Oroszországban felfedezték a cukorfőzés tökéletesített 
eljárását /amelyet akkor még nem ismertek Nyugat-Európában,mint 
például a cukorrépa forró és hideg uton történő kilúgozásának 
javitottt módszereit/ és olyan papíripari gépeket állítottak 

* a termelésbe, anelyok 50 %-kal emelték a termelésU/V A robot-
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munkával dolgoztató bányaipar elmaradt a könnyűipar fejlődése 
mögött, de itt is lerakták az uj, kapitalista technika alapjait. 
Sek uráli kohónüben a primitiv frissítő eljárást felváltotta 
a kavarós eljárás; "forrószelet" alkalmaztak és tökéletesített 
hengersorokat állítottak munkába; Anoszov tehetséges mérnök 
kezdeményezésére bevezették a kiváló minőségű acélfajták gyár-
tását. / V 

A munkaeljárások gépesítése során uj, gépi hajtóműveket 
kezdtek alkalmazni. A lóvontatásu meghajtást és a vizikereket 
felváltotta a gőzgép, a komplikált viziturbinák, az elektromo-
tor első mintái. Mig a 18. században Polzunov zseniális talál-
mányát nem tudták értékelni és alkalmazni a kortársai, addig a 
19. század elején az egyre jobban fejlődő ipar követelő szük-
séglete nyomán ujabb önálló kísérleteket végzett Sztyepan Ufcvi-
nov és Jofin Cserepanov a gőz alkalmazására* A negyvenes-ötve-
nes években a gőzgép megjelent az egyes uráli üzemekben, vala-
mint a textil- ós a cukorfőző iparban is. Ignatyij Szofronov 
uráli gátmester volt az első, aki Oroszországban vízturbinákat 
állított fel az alapajevi, irbitszki és nyejvo-sajtanszki gyá-

rakban, és B.Sz. Jakobi a nagy tudós folytatott Oroszországban 
először kísérleteket arra vonatkozólag, hogy miként használha-
tó fel az elektromos erő a hajózásban./5/ 

A gőzgép elterjedése utat tört a közlekedés technikai tö-
kéletesítésében is. Ezen a téren Jefim és Miron Cserepanov 
orosz mestereket illeti meg az elsőség, akik 1833-ban a nyizs-
nyij-tagili gyár iparvágányán az első mozdonyt üzembe állítot-
ták. Az orosz vasúthálózat kiépítésében a carszkojeszeloi és 
a moszkva-pétervári vasútvonal volt a kiindulópont a harmincas-
negyvenes érckben. Még szembeszökőbbek voltak az orosz gőzhajó-
zás sikerei. Rendszeres gőzhajójáratok közlekedtek a harmincas 
években a Balti és a Fekete-tengeren, a negyvenes években pedig 
a Volgán, az Okán és a Kánén . /6/ • 

Ezzel egyidőben tökéletesítették a hírközlést is. P.L. 
Silling fáradozásai eredményeképpen lefektették a távíró-össze-
köttetés alapjait, 1839-ben pedig a B.Sz. Jakobi munkája nyomán 
megépítették az első távíróvonalat Pétervár és Carszkoje Szelo 
között. És végül meg kell említenünk, hogy a természet erőit 
a világítás terén is legyőzték. A 19« század ötvenes éveinek 
elején folytak az első kísérletek az elektromos Ívlámpák alkal-
mazására Péterváron és Kazánban./7/ 

A munkavégző müveletek gépesítése, a gőzgép bevezetése, 
a vasúti és hajóközlekedés megszervezése és mán technikai vívmá-
nyok olyan ujabb, még magasabb színvonalra emelték a termelő-
erőket, amely már nem a feudális korszaknak, hanem a kapitalis-
ta korszaknak felelt meg. Ezeket a sikerekot két uton érték el. 
A termelőerők fejlesztésének problémáján megfeszített erővel 
gondolkoztak az orosz szaktudósok, másrészt pedig a munkástöme-
gekben is magasra Csapott a feltalálói kezdeményezés. P.L.Cse-
bisev, a zseniális matematikus, elméleti kutatásai nagyszerű 
alapot adtak az uj gépi technikának, de nem ez volt az egyetlen 
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általánosító riuxtka. Szarvas nono-ràfia, segédlet ós utnutató 
jelent neg ebben a korszakban, és cz felfegyverezte a gya-
korlati dolgozókat az uj termelési eljárások módszereivel, 
l-éldaként megemlítünk ezek közül néhányat: A. Ozjerszkij "A 
gyapotról és a pamutfonásról" /1833/, I. Geraszimov "Szövé-
szeti gyakorlati és elméleti irányelvek" /1349/, A.I.Korayev 
"A technikai kémia" stb,/8/ 

A teoretikusok tudományos következtetései az ipari mun-
ka gyakorlatára és többek között az autodidakta munkások ta-
lálmányaira és felfedezéseire támaszkodtak, V.V. Danyilevszkij 
N.J. Kanarszkij, 3.1. Mitropolszkij és a technika történetével 
foglalkozó más tudósok kutat ás &i kiderítették, hogy az ország 
minden részén egész sora dolgozott az' ilyen feltalálóknak,akik 
komoly hatást gyakoroltak a termelés megjavítására. 1843-ban 
Iván Mazin művezető Moszkvában feltalált egy tökéletesített 
posztószövőszéket, 1853-ban Fjodor Komarov, a Jugov-gyár 

mestere és Kozma Zahcrov segédmester uj eljárást dolgoztak ki 
a réznek a réztartalmu nyersvasból való kiolvasztásáraj 1854-
ben Ivar: és Pjodor Szosznyin jaroszlavi parasztok bevezették 
a votkai gyárban azt az eljárást, hogy vasrevéből vasat nyer-
jenek, 'stb./9/ Az ilyen autodidakta feltalálók kiváló képes-
ségei néha magukravonták a szakemberek figyelmét- és módszerü-
ket azután a korabeli sajtóban is közölték. 1856-ban a Jurjevi 
Mezőgazdasági Társulat tudományos folyóiratában /Zapiszki"/ 
megjelent egy cikk egy husz éves jobbágyparasztról, Vaszilij 
Zajcevről, aki a tulai B at a se v-gyárban dolgozott. Zajcev alig 
járt iskolát, nem ismerte a mechanika elméletét és mindössze 
nyolc hónapja dolgozott a volgai gőzhajógyárban, és mégis vál-
lalkozott egy magasnyomású gőzgép konstruálására. Zajcev önál-
lóan összeállította az összes rajzokat és a gyárvezetőség en-
gedélyével teljes sikerrel meg is valósította elgondolását. Az 
által szerkesztett gőzgépet igen jónak találta a felülvizsgá-
ló szakértől./10/ 

Az uj technikai eljárások a kisipar keretén belül hosz-
szu éveken át felgyülemlett tapasztalatokra és munkamód, szere le-
ró épültek. A reform előtti időszakban tartott mezőgizdasági 
kiállításokról szóló'beszámolók arról tanúskodnak, hogy szaka-
datlanul tökéletesítették a fizikai munka módszereit és emel-
ték a kézműipari gyártmányok minőségét. Ebben a tekintetben 
különösen kiváltak iparunkról híres központi /a moszkvai, ja-
roszlavi, kosetromai, nyizsnyij-novgorodi, stb./ kormányzósá-
gok. A parasztok /főleg az állami parasztok, akik a kiállítók 
nagy részét alkották/ évről-évre jutalmat kaptak az általuk 
kiállított remekbe készített ruhákért, lábbelikért, edényekért 
és különböző háztartási cikkekért. Már ebben az időben me garde-
nie It hírnévnek örvendett a romanóvói rövid-suba, a pavlovói 
kés, a kosztromai csipke és vászon, a vlagyimiri mátkái ós 
karton./II/ Minél inkább elvált az ipar a mezőgazdaságtól, an-
nál nagyobb sikereket ért el a specializálódás a kisipari ter-
melés különböző ágaiban. A kézimunkának ezek a vívmányai ma-
gukban véve nem nőttek ki a feudális társadalom keretei közül, 
nem jelentettek nagy fordulatot az ipari technikában. De a 
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kézmüiparosok termelési eljárásainak szakadatlan tökéletesedé-
se megkönnyítette a nag;,'manufaktúrák létrejöttét és gyárüze-
mekké való fejlődósét, következésképpen elősegítette az or-
szágban a termelőerők fejlődésének gyors fellendülését. 

Kissé más kép tárul elénk a mezőgazdaság területén.Itt 
nem találkozunk olyan szembú szökő eredményekkel a természet 
legyűrésének folyamatában, a régi, maradi technika továbbra 
is uralkodó maradt. De a feudális társadalom gazdaságára jel-
lemző termelőerő-színvonal emelésére irányuló tendencia vilá-
gosan megmutatkozott a mezőgazdaságban is. Ez a tendencia már 
jóval a jobbágyrendszer válsága előtt - a 18. század második 
felétől - megmutatkozott és törvényszerű, • elhórithat atIon je-
lenség erejével szakadatlanul fokozódott. M.gával hozta egy 
uj gazdasági uklad exemeit és szembeszökően megmutatkozott a 
haladóbb módszerekkel dolgozó földesurak birtokain. A 19»szá-
zad harmincas-ötvenes évei a mezőgazdasági társulatok fokozó-
dó növekedésének, a mezőgazdasági sajtó jelentős felélénkülé-
sének, a tökéletesebb földművelési ós állattenyésztési el-
járások megfeszített kucatásának korszaka volt. A már régeb-
ben fönnálló négy társulat /a Szabad Gazdasági Társaság, a 
Liviandis a Moszkvai és a Délorosz Társaság/ mellé ujabb 16 társaság alakult, melyeknek több mint háromezer tagjuk volt, 
E társaságok tevékenysége kiterjedt a Baltikumra, Ukrajnára,a 
központi feketeföldi övezetre, a Volga-vidékre, a Kaukázusra 
és részben az északi.ipari körzetekre./12/ Mind több földbir-
tokos előtt vált világossá, hogy a birtok jövedelmezőségének 
emelése érdekében be kell vezetnie a gépeket és meg kell javí-
tania földmivelési eljárásait, A mezőgazdasági technika emelé-
séről folytatott viták vesztettek előbbi, elvont jellegükből; 
kísérleti gazdaságokat és telepeket szerveztek, külföldi mező-
gazdasági felszereléseket rendeltek és alkalmassá tették eze-
ket a helyi talajviszonyokhoz és végül a különböző gazdasági 
körzetek számára alkalmasabb és kifizetődőbb hazai gyártmányú 
uj gépeket szerkesztettek* 

Az akkori gazdasági folyóiratokban részletes leírásokat 
közöltek a feltalált gépekről, összehasonlították minőségüket 
és megállapították alkalmasságuk értékét és hatásfokukat. Az 
évenként tartott mezőgazdasági kiállításokon a gépmodelleket 
és magukat a gépeket nemcsak kiállították, hanem a nagyszámú 
látogató jelenlétében rendszere sen ki is próbálták azokat. Év-
ről-évre nőtt a kereslet a tökéletesített felszerelés és a gé-
pek iránt, ami elég munkát adott az Oroszország különböző vi-
dékein működő mechanikai üzemeknek. 1830-ban Moszkvában a Bu-
tyenop testvérek megnyitották üzemüket, amely rövidesen széles 
körbei ismetté vált ós ez nem volt az egyedüli. Versenyeztek 
vele a moszkvai Vilszon és "°otrovszkij gyár, a liviandi Vermen 
és Eozenkranc gyár, a kremer.Gsugi Potyomkin gyár, a rjazanyi 
Jablocskóv-féle üzem, a Suman gyár stb. Egyes földbirtokosok 
mechanikai műhelyeket rendeztek be birtokaikon és ellátták me-
zőgazdasági gépekkel a környező vidék megrendelőit. JTóh* ezek 
az üzemek elég* nagy méretűek voltak. Például Kandiba csernyi-



- 67 - r 

govi birtok-in működő üzen 100 munkást foglalkoztatott5Potyom-kin kre none sugi. üzemű pociig 200-at. Mindkét üzem mellett mű-
ködtek iskolák., ahol szakképzett mestereket képeztek kii Vá-
laszték tekintetében sok üzvii színvonal . non maradt v 1 a 
Brtyenop gyár mögött. Egyre tökéletesitettók a mezőgazdasági 
fölszerelést'- ekékből, gyomirtókapákból, gereblyékből külön-
böző kombinációjú munkagépekvt szerkesztettek és emellett még 
számos olyan gépet készítettek, amely«k felváltották a fizi-
kii munkát és jelentősen meggyorsították c mezőgazdasági mun-
kát, így pl. cséplőgépeket, szclelőrostát, osztályozógépet, 
vetőgépeket különböző növények számára, szecskavágót,"zabda-
ráiét, lenmagtisztitót, répavágót, stb. 

A ncgyvonos óvokböR több gépüzem volt mint a harmincas 
években, és a következő évtiz dekben számuk mégjobban megnö-
vo ko dott. A jobb ágyr end s z e r eltörlése előtti időben 1853-ban 
a Butyonop-gyór 140.000 rubel értékben adott el gépeket és 
szerszámokat. A Butyonop és Vilszon-féle gyár k nyomtatásban 
közzétett mérlegeiből ítélve, gyártmányaik nemcsak Ukrajna,a 
Volgavidék és a feketeföldi övezet termékeny vidékein találtak 
gazdára, hanem az iparvidékeken, a moszkvai, jaro szlávi, vla-
gyiniri, kosztromai, stb. kormányzóságokban is./13/ A hatva-
nam évek elején végezték az első kísérlet eket a gőznek n mezo-
p:azd 'sag terén való alkalmazása tekintetében. Butyenop moszkvai 
üzemében hetente bemutatták a lokonobil mümööését. L.N. Gaga-
rin tolitovi birtokán pedig 1858-tól kezdve ronásze-reson hasz-
náltak egy kombinált gépet, -»moly lokonobil segítségével napi 
200 kereszt búzát csépelt» szelelt és válogatott./l4/ 

A 19. század harmincas-ötvenes éveiben a haladó módsze-
rekkel dolgozó földbirtokosok a feudális háromnyomásos gazdál-
kodás elavult módszerét fel akarták váltani a .kapitalista kor-
szakra jellemző vetésforgóval. Bár Poltorackij és később F„íT. 
Muravjov kísérletei kudarcot vallottak, de a váltásos rend-
szer M.G. Pavlov által megindított propagandája, a mezőgazda-
sági újítók megfigyelései arra a következtetésre vezették a 
gazdákat> hogy a földmivelés radikális reformja né?kül nem le-
het felemelni a földesúri birtokok jövedelmezőségét. Már a 
harmincas évek „lején újból megkezdték a váltógazdulkodásra 
irányuló kísérleteket, a negyvenes-ötvenes években pedig a 
Baltikum mintájára folytatott uj mező gazdasági módszereket nem-
csak Moszkva vidékének kimerült homo'cos-agyagos talaján kezd-
ték alkalmazni, hanem a délvidék termékeny feketeföldjén is. 
/I5/ Mind szélesebb körbon kezdett elterjedni a takarmányve-
tés. A here, a lucerna, a baltacím és más takarmánynövények 
szebbnél-szebb mintapéldányai a mezőgazdasági kiállítások szo-
kásos kiállítási tárgyaivá váltak. ^mezőgazdasági kiállításo-
kon összehasonlítottak a búza, a rozs és az árpát „ri.ieszt és kü-
lönböző kísérleteinek •. redmonyoit és a legjobb eredményeket 
megjutalmazták. 

Az uralkodó gabonaféle ségoken kivül különböző, eddig 
alig termesztett növényeket kezdtek meghonosítani. A negyvenes-
ötvenes években nagy teret kezdett elfoglalni a burgonya, amely 
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noncsak élelmezésre, kanom ipari, feldolgozásra is került. A 
cukorrépa szilárd helyet foglalt el Ukrajna és a központi fe-
keteföldi övezet kormányzóságaiban. A dohány és a kukorica 
nagy jelentőségre tett szert a Fekete tenger vidékén. Hatalmas 
térségeket Vetettek be napraforgóval, mákkal, mádiával és 
más olajos növényekkel. A selyomhernyótenyésztés a K~ukázuson-
tulról és a Fekete tengermelléki' vidékekről kezdett átterjedni 
a feketeföldi övezetbe, sőt a központi iparvidékre is. Az or-
szág különböző körzeteiben megindult a fostőbuzér és a gyógy-
növények termelése. Elég szép sikereket ért el a ke-rtészet, 
különösen a szőlészet a Krim déli partján. A Baltikumban, a 
Fekete tenger vidékén és a szaratovi kormányzóságban kezdték 
bevezetni az öntözéses gazdálkodást. Pétervar környékén a mo-
csarak kiszárításához fogtak és megindítatták a rétgazdálko-
dást,/16/ 

A talaj intenzivebb kihasználása mellett némi előrehala-
dás mutatkozott az állattenyésztés területén is. Rendszeresen 
folytatták s 18. században kitenyésztett holmogori szarvasmar-
ha minőségének emelését, egyre szélesebb körben terjedt el a 
fihomgyapjas juhok tenyésztése, uj kísérleteket folytattak ke-
resztezés utján való fajtanemesitésre. Pl. a déli sztyc-ppe-
Viáékén fekvő földbirtokokon sikeresen keresztezték az ukrán 
szarvasmarhát az angollal./17/ 

A termelőerők fellendülése nemcsak a földesúri birtoko-
kon ment végbé, hanem a parasztgazdaságokban is. Bár a falusi 
termelők nagy részénél uraik-dók maradtak az évszázados szoká-
sok, mégis hiba lenne azt állítani, hogy nem történt semmiféle 
glial adás- a parasztok között technikai elgondolások tekintetében. 
- A paraszt most is, úgymint azelőtt, rendszerint maga készítet-
te szerszámait, számbavéve saját gazdasága természeti és gaz-
dasági feltételeit. A jar.oszlavi faeke /koszulja/ lényegesen 
különbözött a belorussz faekétől/szoha/, és egyik sem volt ha-
sonlatos az ukrán ekéhez. gyakorlati megfigyelések arra in-
dították a parasztokat, hogy különböző tökéletesítéseket hajt-
sahak végre a felszerelésükön, a csoroszlya beállításán, a pál-
cákelhelyezésén, stb. Hasonló tökéletesítéseket igyekeztek 
foganatosítani a boronák, fcaszák készítésénél, a vízimalmok és 
gátak építésénél is. A negyvenes-ötvéne s évek mezőgazdasági ki-
állításain több olyan tökéletesített munkaeszközt és modellt 
mutattak be, amelyet helybeli falusi mester készített. A kincs-
tári' parasztok, akik szabadabban rendelkeztek munkaerejükkel, 
gyakrabban állítottak ki ilyen tárgyakat, az állami falvak te-
hetősebb rétegei pedig, amelyek több szabadidővel és .anyagi 
eszközzel rendelkeztek, még előbbre voltak, a különböző mező-
gazdasági gépeket a helyi feltételekhez alkalmazták./18/ 

Ritka volt az olyan kiállítás, ahol ne mutattak volna be 
paraszti találmányokat, újításokat. Az 1845-ös kiállításon Ye-
likojobon kiállítottak egy Harl.anpij Alekszejov nevű paraszt-
ember által készített tilolómasinát. AZ 1849-os lebogyánszki 
kiállításon Vaszilij Szaprikin állami paraszt cséplőgép-,szele-
lorosta- és vízimalom, modelleket állított ki.Az 1850. évi Krolo-
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ve elei kiállításon be nut attak egy selyem lgonbolyitására szol-
gáló csévét, amelyet Szen3on Belouszov paraszt készített. Az 
1854. évi vjatkai kiállításon szerepűit Andrej Hitrin paraszt 
szénikaszáló gépe, stb. A nem,sitett rozs, buza, árpa, t.akar-
nánynövények és olajosmagvak mintái nellett láthattunk, köles-
hántót, zuzót, viaszütő, vizemelő gép és turbiná3 anion mo-
delljét , Néhány feltaláló hivatalos kitüntetést is kapott.FI. 
1845-ben a Hitrov fivérek, két Durgyin faluból /Jaroszlovi 
kormányzóság/ származó állami paraszt kitüntetést kapott agy 
általuk feltalált szénák-, sz ál ógép ért, amely egyetlen egy keze-
lő segítségével 8 óra alatt egy 5 gyeszjatyinára terjedő terü-
leten kaszálta lo ós szórta szét a füvet./19/ 

Néhány paraszt tökéletesítette a földművelési eljárást 
is. Az 3.850. évi vjatkni kiállításon 3 1' gnag-'S abb dijpt, egy 
Makar Makszimov nevű helybeli paraszt nyerte el, aki gyönyörű 
szemtermést és kévéket állított ki zabból, árpából és rozsból. 
Makszímovnak 66.gyeszjatyina földje volt, ebből 31 szántó, I5 
szénakaszáló és 2 gye =5z jatyina gyümölcsös. Gazdaságának többi 
részét konyhakert, szarvasmarha-istálló és nás gazdasági épü-
letek, hombárok, aklok, ólok, tenyészistálló lovak szám.rs, stb. 
foglalták el. Makszimov földjein váltógazdálkodást folytatott, 
háromfajta rozst, négyfajta árpát és zabot, kétfajta búzát éc 
lent vetett. A jól trágyázott földet gépekkel és tökéletesített 
szerszánokkal művelte neg. D-e nem ez volt az egyetlen észsze-
rű si tett parasztgazdaság, ilyen vállalkozói tipusu gazdaságuk 
volt más gazdag parasztoknak is a moszkvai éa a jaro,szlávi kor-
mányzóságban és a külföldi telvpeveknek a tauriszi kormányzó-
ságban« Egyes körzetekben sikeresen fejlődött a paraszti ál-
lattenyésztés. Mikor az ötvenes években Asztajf v és Cellin-
szkij, a kormány által kiküldött agrononusok megszemlélték az 
arhangelszki kormányzóságot, meglepte őket a helyi parasztság 
találó konys64;a. Á parasztok tökéletes!tett ivódszert alkalmaz-
tak nemesített borjak tenyésztésére és ezzel megelőzték a nyu-
gat európai agronomia eredményeit. Megérdemelt hírnévnek örven-
dettek ebben az időben a Romanovo-Boriszcglebi körzet parasz-
tok által tenyészt et:-, juhai és a voronyezsi kormányzóság pa-
rasztgazdaságaiban nevelt igáslovak,/20/ 

Az uralkodó maradi mezőgazdasági módszerekhez viszonyít-
va ezek az újítások igen kis hányadot tettek ki, de minden-
esetre arról tanúskodtak, hogy küszöbön áll a fordulat, A ter-
melőerők előbbi szintje már n»n elogiti ki :; ír ladó gazdák kö-
V3telmányoit és -w ha lassan és nagy kih agyásokkal is - kezdi 
átadni helyét az emberi munka erőfeszítései által már elért 
m aga sabb színvonalnak. 

így a 19. század harmincas-ötvenes éveiben jelentős fel-
lendülést tapasztalhatunk a város és a falu termelőerőinek fej-
lődésében, Az ipar területén ez a fellendülés egész iparágak-
ra kiterjedt és" igy az ipari forradalom kezdeti stádiumává 
vált. a mezőgazdaság területén ezeknek az újítóknak a száma 
nem volt nagy, az uj technika hivői, akik anyagi befektetés-
sel újításokat kezdeményeztek a földmüvelésben és az állatte-
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nyésztésben, a földbirtokosoknak mintegy 3 %-át tették ki,/21/ 
az egyszerű parasztok közül pedig nég kevesebb ujitó került ki. 
De nind az iparban, mind a mezőgazdaságban világosán kirajzo-
lódott a termelőerők fejlődési folyamatának fő irányvonala s a 
gépek és uj ész szerű sitŐ termelési módszerek rendszeres al-

kalmazása. Az uj kezdeményezések mindkét termelési ágban az 
előző fejlődés törvényszerű eredményei voltak; megmutatták 
azt a legmagasabb szinvonalat, amelyet a természet erőinek le-
birásábaa elértek és egyben szöges ellentétbe kerültek a ha-
gyományos feudális technika maradi módszereivel. A gépek beve-
zetése minőségileg uj szakasz volt a termelőerők fejlődésében. 
Ez a szakasz különböztette meg a jobbágyrendszer eltörlése előt-
ti utolsó évtizedeket az egész megelőző időszaktól. Lz uj tech-
nika és az uj munkamódszerek nem voltak összeegyeztethetők a 
feudális-jobbágytartó rendszerrel és igy mélyreható átalaku-
lást kellett kiváltaniuk a társadalmi viszonyokban. 

Már a kétkézi munka alkalmazása idején az egyszerű koope-
ráció, és még inkább a manufactura előfeltétele az, hogy egyes 
tőkések kezében jelentős termelési eszközök koncentrálódjanak 
és olyan szabad munkások legyenek, akik a tőkének eladják mun-
kaerejüket. Tehát "a kooperáció - mint Marx mondja - a tőkés 
termelési folyamat sajátos formájának tűnik, ellentétben az 
elszigetelt önálló munkások vagy akár kismesterek termelőfolya-
matával. "/22/ 

De bizonyos történeti feltételek között az egyszerű koo-
peráció és a technikai munkamegosztás megfér a közvetlen ter-
melőnek a tulajdonostól való feudális függőségével. így volt ez 
Oroszországban a 17-18. században a földesúri és a posszesszi-
cnális vállalkozásokban, amelyek a jobbá gyp ar '.sztok* és helyhez-
kötött munkások robotmunkája révén működtek. Ilyen átmeneti 
termelési forma, amely ellentmondó módon párositja a tőkés 
technikát a feudális kizsákmányolással, bizonyos ideig egymás 
mellett működhet és fejlődhet a tisztán tőkés tipusu műhelyek-
kel és manufaktúrákkal. Csak a gépek felfedezése és bevezitese-
ne r halálos csapást a nagyipar e korcs formáira és ezzel kedv. -
ző feltételeket teremt a jobbágytartó mezőgazdaság felszámolá-
sához . 

A gépi termelésnek a széles elterjedéshez három fő fel-
tételre van szüksége ; 1/ hogy a vállalkozónak érdeke legyen 
a termelékenyebb technikára való áttérés, 2/ pénztőkének kell 
rendelkezésre állania a gépek beszerzéséhez, 3/a közvetlen 
termelőnek olyan munkikészséggel kell rendelkeznie, amelyet a 
bonyolult mechanizmusok megkövetelnek. Ezek a feltételek össze-
egyeztethetetlenek voltak a feudális társadalmi rendszerrel, a 
piac szükkörüségével, a tőke* hiányával és lassú körforgásával, 
a földbirtokosok és ipari vállalkozók monopóliumaival, a job-
bágyparasztok elnyomottságával és tudatlanságával. Csak az 
egymással szabadon versengő és a bérmunkások munkáját kizsákmá-
nyoló tőkéseknek volt érdeke a relativ értéktöbblet mérvét fo-
kozó gépek alkalmazása. Csak ezek a tőkések rendelkeztek olyan 
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jelentős pénzösszegekkel, amelyeket a termelés gépesítésébe 
befektethettek; csak a magasabb kulturális- színvonalon élő 
munkás volt kép.s a gépi nunkához való készséget elsajátítani. 
A törnelőerőknek a gépi termelés színvonalát elérő fejlődése 
pvrancsolólag megkövetelte az uj, kapitalista viszonyokra való 
áttérést. 

A 19. század harmincas-ötvone s éveiben ez az okozati 
összefüggés elsősorban a nagyipar területén nyert éles kifeje-
zést. A technikailag lugfejl«ttebb textilipar ölelte fel üze-
meiben a legnagyobb számú szabad bérmunkást. Másrészt pedig 
minél elmaradtabb volt egy nagyipari ág technikája, annál to-
vább maradtak fenn a robotnunk a. elmaradt formái. Ilyen volt az 
Ural bányaip-ra, amely lényegében megőrizte a 18. század el-
avult technikáját és még nőst 13 a jobbágyi és pcssz^-sszionális 
munkásokkal dolgozott. Á gépek fokozatos bevezetéeének 35 éve 
/1825-1860/ alatt a szabad bérmunkások száma a feldolgozó 
ipar területén 3»7-szeresére nőtt és 1861-ben ezeknek a munká-
soknak a száma 430.000 volt 565.000 munkás közül /azaz az össz-
létszámnak több mint 76 %-át tette ki/./23/ 

Az uj, tőkés viszonyok fejlődését közvetlenül biztosító 
feltétel volt az eredeti felhalmozás folyamata, amely Oroszor-
szágban legalábbis két évszázadra terjedt és andy már a 18. 
század második felébon nagy pénztőkék képződéséhez és a munka-
erőpiac kialakulásához vezetett. 

Sokkal bonyolultabb volt a mezőgazdaság helyzete, amely 
a feudális-jobbágytartó rendszer közvetlen és igen erős befo-
lyása alatt állt. A feudalizmus alapja a föld feudális tulaj-
dona volt, amelyet tiszta forrnájáb.an két főismérv jellemez: 
l/a feudális földbirtokosok monopoljoga a földhöz, 2/e föld 
egyes részeinek használatra való átadása a kjzsákmányolt ter-
melőnek. Az áru-pénzforgalom feglődése a kifejlődésben levő 
kapitalizmus idején megingatta a nemesi rendnek a földhöz va-
ló kizárólagos jogát. Az 1801. évi törvény szentesítette a 
jobbágyp-araszt ok által ; era lakott föld szabad adás-vételét .Et-
től ke zdve nőhi kezdett a birtokosok száma, az uj birtokosok 
a kereskedőkből, kispolgárokból és állami parasztokból kerül-
tek ki. A fejlődés odavezetett, hogy 1858-ban Oroszország 33 
kormányzóságában 268.4-73 parasztnak 1,113.281 gyeszjatyina fold 
volt a tulajdonában. 

Ezenkívül a kis földtulajdonosok külön rétegeit alkot-
ták a magukat megváltott szabad szántóvetők, a "kisorosz ko-
zákok", az egytelkesek, a telepesek és végül a tehetős job-
bágyparasztok, akik földesuruk nevében vásároltak földet, 
Ilyonmódon kialakult a parasztok szabad parcellás tulajdoná-
nak egy uj tipusa, amely - Marx meghatározása szerint - a feu-
dális földtulajdon bomlásából jött "létre./24/ 

A föld azonban nemcsak adás-vétel tárgya, hanem a széle-
sen elterjedt bérleti ügyletek alapja is lett. /. bérlet gyak-
ran a kistermelők uzsorás kizsákmányolásának forrásává is 
vált, mert a kistermelők felemelt árért másodkézből vették 
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bérbe, a nagytőkések szétszórtan fekvő földjeit. De voltak 
olyan bérlők is, akik a termékenyebb földeken vállalkozói tí-
pusú farmergazdálkodást próbáltak folytatni./25/ Sem a keres-
kedőknek, sem a meggazdagodott parasztoknak nem volt joguk 
jobbágyparasztokat tartani. Ezek azután kereskedői földműve-
lést és állattenyésztést folytattak a vásárolt vagy bérelt 
földeken és arri törekedtek, bogy agronómi li újításokkal bol-
doguljanak, tökét fordítottak a tökéletesített munkaeszközök, 
gépek ós állatok beszerzésére, a legkifizetődőbb növényeket 
termesztették és a haladó jellegű vetésforgót alkalmazták. Az 
ilyen tőkés vállalkozások példája Makszimov gazdag paraszt fen-
tebb említett v jatkai birtoka. Egy il; un gazdaságnak már a 
terjedelme is megkövetelte bérmunkások alkalmazását, részben 
egész évre, részben idénymunkára./26/ Ilyenmódon n termelőerők 
fellendülése a mezőgazdaság területén - bármilyen korlátozottak 
is voltak e jelenség méretei - kiindulópontul szolgált az uj, 
kapitalista viszonyok kialakulásához és előmozdította a robot-
munkának szab id bérmunkával való felváltását. 

De az 1861-js reformot megelőző időszakban a jobbágy-
tartó földesúri gazdaság sem tudott meglenni külső munkások 
nélkül. Különösen nagy szükség volt bérmunkásokra az ország dé-
li és délkeleti körzeteiben, a "buzagyárak-'-ban és az állat-
tenyésztő gazdaságokban. E birtokok tulajdonosai nem tudták 
saját erejükkel megoldani a szénikaszálást és különösen az -Ta-
tást. Amikor megszikkadt a fű és megérett a szemtermés, hatal-
mas tömeget kellett dolgoztatni a réteken és a földeken, hogy 
idejében elkerüljék a fenyegető veszteséget. A doni sztyeppé-
kon, a Fekete tenger mellett és a Volg -vidéken évről-évre 
többszázezernyi parasztot alkalmaztak az északi kormányzóságok-
ból szénakaszálásra és kisegítőül a széna és a szemtermés be-
gyűjtésénél. A negyvenes években egyedül a nyikolajevszki já-
rásba/szamarai kormányzóság/ 100-120.000 ilyen kisegítő mun-
kás jött. Tehát egyedül az a körülmény, hogy a nagybirtoko-
kon rátértek nagyszámú munkás egyszerű kooperációjára, létre-
hívta a termelési viszonyok uj, tőkés formáját. De a központi 
fekvésű vidékeken is alkalmaztak a földesurak szórványosan nap-
számosokat, különösen akkor, amikor a mezőgazdasági gépekhez 
- a cséplőgéphez, a szelelőrostához vagy az aratógéphez - szor-
galmas és értelmes munkásokra volt szükség./27/ 

Az állami birtokok minisztériuma által a negyvenes-ötvt-
ne s években kiküldött adóbecslő bizottságok jelentéseiből meg-
állapít ható , hogy a mezőgazdasági munkasok bérmunka-rendszere 
már meggyökeresedett :i gyakorlatban Oroszország egész európai 
részében. Minden kormányzóságboa voltak olyan parasztkategóri-
ák, amelyeknek az elszegődés volt a kenyerük, kialakultak a 
férfi és a női munkaerő meghatározott napi, idény- és éves 
árai, lóigával vagy anélkül. A bérmunkáieltételek a helyi saját-
ságoktól függően eltérőek voltak, á kereskedőkön, kulákokon 
és földbirtokosokon kívül középparasztok is szerződtettek bér-
munkásokat /mint pl, a j iroszlavi kormányzóság iparosai/.Olyan 
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e sot is előfordult, hogy egyes parasztok, délre mentők jobban 
megfiz.-tett munkára és a saját földjükre segítségül falubeli-
eket szerződtettek. Jémédu jobbágyparasztok a földesúr tengő-
dé ly óv ..1 n-.pszámosokat szegődtettek, hogy hely ttülc végezzék 
el a robotmunkát./28/ 

Ezek az uj jelenségek nem voltak átmeneti jellegűek vagy 
véletlen esetek, hanem szervesen folytak a íjuáális földtu-
lajdon bomlási folyamatából és kiindulópontot alkottok a ter-
melőeszközök tőkés tulajdonának törvényszerű fejlődése száraá-
ra. Tehát a 19. század harminoas-ötvenes éveinek konkrét orosz-
országi any Agából feltárul a társadalmi term: lés fontos saját-
sága, amely abban áll nhrgy az uj termelőerők és az ezeknek 
megfelelő termelési viszonyok keletkezése nem a régi rendtől 
különállóan, nem a régi rend letűnése után, hanem a régi .rend 
méhében megy végbe, és nem az emberek «lore tervbevett, tuda-
tos tevékenységének eredményeképpen, hanem spontánul, nem-tu-
dat oson, az emberek n karat al 3ól függetlenül történik. r'/29/ 

A termelési viszonyok és a termelőerők jellege közötti 
feltétlen összhang törvénye utat tört magának a régi, feudá-
lis világ gazdasági kapcsolatainak és intézményeinek őserde-
jén keresztül, dv. 'utján nehezen leküzdhető akadályba ütközött, 
amelyet a nemesi állam ereje támogatott és őrizett. 

Hogy világos elképzelésünk legyen a régi termelési vi-
szonyok gátló befolyásáról, lépésről-lépésre"kell• követnünk, 
hogy miként hatottak a gazdasági élet menetére; 1/ a temelési 
eszközök tulajdonformái, 2/ a különböző társadalmi csoportok 
ebből keletkező helyzete a termelésben és e csoportok kölcsö-
nös viszonya és V " termékek elosztásának teljes mértékben az 
előbbiektől függő formái./30/ 

A feudali, föl- tulajdon - a feudalizmus alapja - elsza-
kíthatatlan kapcsolatban állt a birtokosnak a termelőmunkás 
személtére vonatkozó ném-teljos tulajdnával. Az általunk vizs-
gált iü-őszakban mindkét tulajdonforma feltartóztatta a terme-
lőerő k fejlődését, Ez különösen erősen volt érezhető Oroszor-
szágban, ebben a hatalmas agrárországban, ahol az ipar viszony-
lag gyengén volt kifejlődve és a végvidékeken óriási földtar-
talékok álltak rendelkezésre, A feudális földtulajdon ugyan 
bomlásnak indult, de továbbra is uralkodó maradt, hi vei őriz-
ték a cári önkényuralom törvényei, A nemesek kezében lévő 
föld túlnyomó többsége kiesett az áruforgalomból és nem vál-
hatott a kereskedők és parasztok vállalkozókészségének tárgyá-
vá. Ennek a helyzetnek kettős következménye volt: egyrészt 
rendkívül kevés volt a tőkés mezőgazdaság folytatására, és kö-
vetkezésképpen a tökélet si tett gazdálkodásra és xllattenyész 
tésre szolgáló föld, másrészt pedig a kis földkinálat követ-
keztében emelkedtek a földárak és következésképpen a mezőgaz-
dasági vállalkozásokból egyre kevesebb hasznot lehetett húzni. 
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A pénztőkével rendelkezők gyakran inkább béreltek, nint 
vettek földöt, nert a bérlet gyorsabb és biztosabb jövedelmet 
igért. De a bérletrendszer, különösen ha rövidlejáratú bérle-
tekről volt szó, nem nindig volt kedvező a mezőgazdaság ész-
szerű vezetése szeripontjából. Amint például a Volga-mellék 
sztyeppevidékén fekvő kincstári földek bérleteinek tapaszta-
lata mutatja, a tőkés bérlők gyakran rablógazdálkodással 
kiuzsorázták a talajt, hogy minél előbb kipréseljék belőle 
az életadó nedveket, és miután kimerítették termékenységét, 
átmentek ujabb, még érintetlen területekre. Ezek'a bérlők nem-
igen gondoltak mezőgazdasági gépek használatára, jobb vetés-
forgók bevezetésére, nem gondoltak szilárd, szolid alapra he-
lyezett gazdálkodás megszervezésére, arra törekedtek, hogy 
minimális költséggel maximális hasznot csikarjanak ki a föld-
ből. 

A nemesi földmonopóliom negativ hatása a mezőgazdaság 
fejlődésére még csak fokozódott akkor, amikor a 19. század 
harmincas-ötvenes éveiben a jobbágytartók vállalkozásai is 
kezdtek kibontakozni. A feudális birtokosok, hogy minél több 
gabonát, szalonnát és bőrt nyerjenek és ezeket piacon értéke-
síthessék, nemcsak hogy megnyirbálták a paraszttelkeket, ha-
nem nei is adtak földet a "jövevényeknek" és parasztjaik egy-
részet havonta termésben kapott bérért alkalmazták mezőgazda-
sági munkáskénts Több kormányzóságban, például a moszkvai, a rajazani, a kurszki és az orlovi kormányzóságban, a telkes 
jobbágy átlagos telke arra sem volt elég, hogy családjának a 
létminimumot biztosítsa. Nemcsak a falusi szegénység, de még 
a középparaszt is olyan gyenge volt gazdasági tekintetben, 
hogy nem volt képes a régimódi gazdaságát jó szarvasmarha, 
elég trágya vásárlásával, gépek és felszerelés alkalmazásával 
feljavítani. Az agrotechnikai újításokra csupán a kulákok és 
az egyszerű parasztok közi»..), a különösen energikus és bátor 
vállalkozó parasztok gondoltak. A parasztok zöme egyik napról 
a másikra élt, tengődött, félt minden kockázattól és nem is 
álmodott arról, hogy fel is lendíthetné elmaradt földmüvelé-
sét és állattartását, 

A mezőgazdaság fejlődését hátráltatta a feudális föld-
tulajdon ;ég. egy következménye., A fö láb irt okosok a feudális 
szolgáltatások általános, többé-kevésbbé egyenletes teljesí-
tése érdekében mesterségesen fenntartották a faluközösségi 
földhasználatot, a földek időszakonkénti újrafelosztásával 
és a szabályozott vetésforgóval. Ilyenmódon sikerült fönntar-
tani a parasztság széthulló rétegét a saját /ha éppen nyomo-
rúságos/ gazdaságának színvonalán. Du a faluközösség mindenütt, 
ahol m gmaradt, gátolt- a paraszt egyéni kezdeményezését és 
akadálya volt mindenféle technikai újításnak, 

A földesurak és a kincstár arra törekedett, hogy ki-
használja a végvidékeken fekvő szabad földeket is. Mindenüvé 
nagy tömegekben teíeoitették át a falusi lakosságot., akik azu-
tán a Fekete tenger vidékén, a Volga melléken, az tirai vidé-
kén és Nyugat-Szibériáémegindították a gazdálkodást a 
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szüzföIdeken. Ezek az áttelepítések egyrészét elősegítették a 
vetésterületek kiterjesztését, és következésképpen -a nezőgaz-
daság termelékenységének emelkedését, de másrészt 3 feudális 
termelési mód • mellett történő telepítés rc-vén itt is megmarad-
tak a primitiv földművelési módszerek, sőt nem ritkán a gaz-
dálkodás legelmaradottabb formája' az ug-œrondszer kelt uj élet-
re, A feudalizmusnak széltében való kiterjedése átmenetileg 
megszüntette a központi körzetekben uralkodó tultömöttséget, 
enyhítette a parasztok osztályé légedetlonségének élességét és 
a feudális uralom és alárendeltség határait kitolta a jelentő-
sebb betelepített térségekre, _L legtöbbször rosszul szerve-
zett áttelepítések keveset segítettek az anyaország parasztja-
in, sőt a közvetlen termelők tízezreit szórták szét és megaka-
dályozták, hogy a parasztok hathatósabb földművelési és állat-
tenyésztési módszereket alkalmazz,anale mind az anyaországban, 
mind az uj telepeken« 

A mezőgazdaság fejlődésére nem kevésbbé károsan hatott 
a feudális urnák a tormelőnunkásra szóló tulajdonjoga. A job-
bágyparaszt helyzete, különösen a robotos birtokokon, kevés-
sé különbözött a rabszolga helyzetétől és mint nem-szabad em-
bernek munkája kevéssé volt termelékeny. Minél inkább kifej-
lődtek az áru-pénz-kapceolatok, különösen magasabb, tőkés for-
májukban, annál többre becsülte a paraszt eeyéni gazdálkodása-' 
nak lehetőségét és húzódozott az urnák végzendő munkától. A 
nemesi mezőgazdasági irodalom tele van panaszokkal a jobbágy- . 
parasztok "lustaságáról", "hanyagságáról", "engedetlenségéről", 
I. Vilkinsz agroiiónus a jobbágyrendszer védelmezője, kényte-

len, volt beismerni, hogy a földesúri gazdálkodás sikere nem-
csak a fizikai erőtől, hanem a parasztok "erkölcsi' be állitott-
ságától" is függ, amit pedig elég sötét színekkel rajzolt, 
Vilkinsz nem látott a parasztoknál buzgalmat a munkában és ke-
serűen állapította meg, hogy robotnak neveznek mindent, "amit 
lassan, unottan és minden kedv nélkül csinálnak, :?/31/ 

A parasztok ugy-ahogy megcsinálják a szokásos művele-
teket, ami még öregapjuktól és ükapjuktól maradt rajuk, de nem 
volt érdekűk, hogy az észszerű földművelés uj, szokatlan el-
járásait elsajátítsák. Ebben nem annyira az értelmi fejlettség 
hiánya'mutatkozik meg, mint inkább az, hogy nem akartak a föl-
desúr számára még több, fizikai és szellemi erőt pazarolni. Ha 
a feltételek megvoltak hozzá, a paraszt saját földjén szívesen 
alkalmazta az ujat, sőt a kiválóbb, élenhnladó parasztok maguk 
is kezdeményeztek észszerüsitéseket. Volt olyan esc-t,hogy a 
paraszt elvitte a földbirtokostól a cséplőgépet és a szelelő-
rostát saját termése betakarításához. De a robotos parasztság 
zöme nehezen szokott hozzá a tökéletesebb felszereléshez - sőt — 
Kandiba csernyigovi földbirtokos szerint - még szárit szándékkal 
tönkre is tette a mezőgazdasági gépeket,/yzf Nagymértékben 
ugyanez a tényező gátolta a gépek bevezetését a földesúri és 
a posszosszionális manufaktúrákban is, amiről maguk a nanufak-
tura-tulajdonosok nyíltan be is számolnak a kormánynak./33/ 
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A fcldbórt fizető parasztok helyzete szabadabb volt és 
e-z no^borontett bizonyos f el tét eleket a ruakaerőpiac .kialaku-
lásához oár a. rofbruot nogo-lőző időszakban. De a paraszt, akár 
eljárt máshova dolgozni, akár önálló foglalkozása"volt, sze-
mély szerint néggeu volt szabad és sohasem lehetett biztos a 
holnapi nap felől. A földesúr visszahívhatta a falujába, és 
robotra állíthatta / ar.it a kosz tremai és jaroszl-vi földbir-
tokosok nog is tettek a földbér pontatlan fizeté.e miatti bün-
tetésképpen/, tönkretohette az erőjét meghaladó földbérrel és 
igazságtalan üldözéssel/ amint ez ryikolaj Bipov nevezetű ar-
zanaszi jobbágy-kereskedővel megesett/. Az eltávozási engedé-
lyek és útlevelek ki'4á ;;a nemcsak a föle birtokosoknál, hanem 
a kincstári ur'dalaikban is as uradalmi és járási igazgatósá-
gok által tóm sztott'nagy huzavonával és bonyodalmak kai. tör-
tént. Távoli /pl. a Fekete tenger mellékére szóló/ munkavál-
lalás esetén a tartózkodási tengődély meghosszabbítása ujabb 
bonyodalmakkal és a leszerződött paraszt munkabérének leszál-
lításával járt,/34/ Másrészt a ruanuf aktura v j.y gyár tulajdo-
nosa som lehetett biztos abban, hogy a 1 ez érződött par aszt 
szilárdan és hosszú időre tartja-e a szerződést, ,amellett, 
hogy az 1035-ös törvény védte a munkaadó jogát. A munkás sze-
mélyi függősége és a zaklatások, amelyokot a paraszt eltávo-
zásának útjába állítottak, megakadályozták az ipari tartalék-
sereg kialakulását és meglassították' az uj, gépi technik. ki-
fe jlődését. 

A j óbbá gyp araszt ingyenrtunká jából éli Tc Idbirtckost 
kevéssé érdekelte gazdasága ternelőerőinek fejlesztése. A 
föl- b i r t o k o s o k zöme süket maradt a mezőgazdasági s a j t ó és a 
mezőgazdasági társaságok propagandájával szemben, .ízek tisztá-
ra "praktikusan" gondolkodtak, ahogyan a birtokán többezer 

l e l k e t számláló és szomszédai szemében., " t u d ó s , okos és ember-
szerető" hirében álló le-begy an s zki földbirtokos gondolkodott, 
aki nindej.oll.itt tagadta, hogy szükség l^nre cséplőgépekre s 
"Ha az egész gabonát már ősszel elcsépeljük, nit fognak a 
parasztok és asszonyaik majd télen csinálni?" A cséplőgép 

pénzbe k e r ü l , k a r b a n t a r t á s t igényel, lovakat kell hozzá tar-
tani, a p a r a s z t i munka viszont sen ibe sem kerül,"/35/ Az i n -
gyenmunkára épülő és az évszázados naraui munkánódszerek ál-
t a l b i l i nosbeVvj r t jobbágygazCaság> egész szerkezete megaka-
dályozta, hogy bevezessék a kereskedelmi számítás elvét."Ott-
hon készül, toh.it sem:3be sem kerül" - ez veit az átlagföldes-
ur irányadó meggyőződése, e-iikor gazdaságának költségűit és 
be vételeit számbave tt ./36/ A megvett és regisztrált munkások 
kiz s áknányo1ása le szőritetto a termelés önköltségét és ez 
támasztotta alá az elmaradt possz.eszionális és ur daini manu-
faktúrák l é t é t , bár ezek a nanuíákturák nem tudtak lépést tár-
táéi a t e c h n i k a i l a g jobban f ö l s z e r e l t és a termelékeny szabad 
béiTáunlcával dolgoztat ó vállalatokkal. 

A termelőerők fejlődésére nemcsak a feudális tulaj-
don, mint olyan, hatott gátlélag, hanem a különböző társadal-
mi cso-portoknak a feudális tulajdonból kifolyólag a termelés-
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ben elfoglalt helyzete és e csoportoknak egy - áshoz való kap-
csolata is. Amig a feudális társadalom fejlődése zenitjén állt, 
a parasztnak a feudális ur ált il történt kizsákmányolása meg-
felelt a naturálgazdálkodás színvonalának, és ezt a szoká'o 
normái szabályozták, amelyek biztosították az egyszerű újra-
termelés lehetőségét. De másként alakult a helyzet a feudális 
rendszer bomlási időszakában, amikor a fejlett árutermelés ma-
gasabb szakaszába - a tőkés teimelés szakaszába - lépett. A 
feudális ur mint mezőgazdasági vállalkozó, kezdte fölemelni 
a feudális járadék normáját. Ott, ahol a gazdesigi fejlődés 
kedvező feltételeket teremtett a munkajáradék és 3 termékjára-
dék pénz járadékká való gyoiM átváltásához, /például Angliában./, 
a feudális ur és a tőle függő paraszt közötti viszony Széled-
ni kezdett a bérleti szerződés viszonyához és egy bizonyos 
idő múlva Qzt felváltotta a tőkés típusú viszony. Másként 
folyt le ez a folyamat az Elbától keletre eső országokban,ahol 
a feudális rendszerről a kapitalista rendszerre való átt rés 
lassabban történt. Itt a feudális pénzjáradék kifejlődése mel-
lett megfigyelhető a korábbi munkajáradék fenntartása, sőt 

fokozása is. 
Oroszországban a. feudális rendszer bomlása idején mind-

két tipus kifejlődik. Ott, ahol a gazdasági fejlődés nagyobb 
eredménnyel járt, az iparilag fejlett nem-feketeföldi övezet-
ben, a földbirtokosok a parasztoktól fele g /'de nem kizáróla-
goson/ pénzjáradékot szedtek. A földbér-rendszert a kincstá-
ri és udvari birtokokon is bevezették, am.lyok inkább bekap-
csolódtak az áru-forgalomba, /a nyugati kormányzóságokban az 
állami parasztokat később, a 19. század negyvenes-ötvenes 
éveiben mentesítették <• robot alól./ Ezzel szemben az elmaradt 
mezőgazdasági körzetekben a földesúri földeken továbbra is 
hat roz ottan túlsúlyban maradt a munka járadék, •->. rodakciós bi-' 
zottságok által 1850-ban gyűjtött adatok szerint /a 41 adat-
szolgáltató kormányzóság közül/ $1 kormányzóságban a parasz-
téi: zöme robotot tolj.sitett./37/ Ez volt a gazdasági élet 
elm radottságának eredménye és ez megfelelt a feudális föld-
birtokosok közvetlen érd keinek. A robot és a földbér viszony-
lagos előnyeiről folytatott vita állandó tárgya volt a gazda-
sági sajtónak és ha voltak is más vélemények, a 'földbirtoko-
sok többsége a robot mellett szavazott. Mig a 19. század ele-
jén egyes gazdák /angol mintára/ még a farmergazdálkodás ki-
fejlesztéséről álmodoztak, addig a negyvenes-ötvenes években 
végérvényesen túlsúlyban volt az a. nézet, hogy a robotgazdál-
kodás jövedelmezőbb, hiszen a parasztból a maximális termék-
többletet tudja kisajtolni és rögtön értékesíthető a piacon. 
Ez volt a legkisebb ellenállás vonala, aminek az oka a. tőke-
hiánya, a régi, maradi technika és a jobbágytartó uradalom 
megszokott rendje v. It, A jobb ágymunka intenzív it ásónak fel-
emelése a munkaidő fokozásával, az igás., szolgai: at ás növe-
lése, és ami a fő, fáradhat at Ion felügyelés és kényszerítés 
- ez volt az özönvize lotti gazdaság egyszerű bölcsessége,és 
ezt vallotta a földbirtokosok zöme. A paraszt számára ez azt 
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jelentette, hogy megdőltek a. szokásjog régi noimái, -melyek 
pedig biztosit vtták munkán alapuló beik. igysserü újratermelé-
sének lohe bőségét, A jobbágyparasztok a fokozott szolgáltatá-
sok és a mindenbe belekötő felügyelet t...rhe alatt nom voltak 
képesek gazdálkodásukat raagaeebb szinvonalia emelni, sőt még a 
régin sem tudták tartani. Ha figyelembe vesszük, hogy a fö Mes-
urait-Orzzel egyidejűleg támadást intéztek a paraszti telkek el- • 
len,^akkor megértjük, hogy miért volt a paraszti gazdálkodás 
pangásra kárheztatva, sőt egyes vidékeken /például Belorusszia 
körzeteiben és a Dnye-por-jébbparti Ukrajna egy^s részein/ szem-
beszökő hanyatlásnak indult. Kitartani és sikerrel működni csak 
a jómódú parasztok tudtak, akik viszont a falunak csak jelen-
téktelen vékony rétogét tették ki. A szé gényp ara szts ág teljesen 
tönkremont és részben-eltávozott a f aluból; a paraszti tömegek 
zöme- bizonytalan helyzetben élt és nem tudott megélni a mező-
gazdaságból sz orz eb-^jövedelméből, csak ugy tudott mégis létez-
ni, hogy a végsőkig mogfeszitette e-rejét és .zon igyoközefet, 
hogy valahogyan háziiparból "pénzhez jusson. 

Lényegesem j'ább helyzetben voltale földbért fizető pn-
r sztok, mivel a pénzjáradékra való áttérés biztosította a kis-
termelő részére a n gyobb kezdeményezési lehetőséget és önálló-
ságút.Éppen ezek közül került ki a kispolgárság, amely részben 
nagykereskedővé, vagy ipari váll okozóvá emelkedett. De a föld-
béres parasztok.állapota a magánbirtokokon lényegesen rosszabb 
volt, mint az állami uradrJLmakban, mert ott a jobbágyparaszt 
vállára magasabb járadék nehezedett, sőt ez a járadék még egyre 
e me lim dő tendenciát mutatott. magánbirtokon beszedett jára-
dék közvetlenül a reform előtt 3-4-szere se volt a kincstári 
földbdraek, egyes kormánya-óságokban pedig /mint például a pe-
te rv ár ib n/ még ennél i* magasabb volt/ 11,31 rubel 1,8? rubel-
lel szemben/. Ho. a földesúr íol is szabadította a jobbágyait a 
robot alól, ezt nem azért tette, mintha kisebb feudális jövede-
lemmel is megelégednék,. A földbéres falu elleni támadás nem 
volt kevésbbé erőszakos, mint a robotos fala ellen. Különösen 
magasak voltak a földbérek a háziiparral foglalkozó körzetekbe;:.., 
egyes esetekbén fejenként többszáz ezüstrubelre rúgtak. Mig a 
dolgozó par-aszts-'gnál a felemelt járadék megakadalyozta, hogy 
magaaabb színvonalon gazdálkodjék, addig a 1'tő-kés parasztnál" 
ez akadályt képezett a tőkeielhalmozás folyamatában; tehát a 
feud lis kizsákmányolás mindkét esetben ellentétben állt a 
termelőerők növekedésével, megl ssitatta az uj, tőkés techniká-
ra V ló á bt éré st. 

Ha meg is jegyeztük, hogy milyen bizonytalan és nehéz 
helyzo'ce volt is a földbért fizető paraszt s - gii ak, mindenesetre 
nem szabad túlbecsülnünk az állami parasztok : szabad" helyze-
tét. Itt is, ugy mint a. magánbirtokokon, e földbér fizetése 
nem mentesítette őket a munkajáradék csökevényeitől, a társa-
dalmi szántás, az előljárósági szolgálat és az adósok robot-
munkára való bevoná-ea alól. A negyvene s-ö tv one s években az ál— 

I lami falvak ismerték a jebbágyszégődtetés nyilt formáit is, mi-
kor a par isztok tucatjait és százait küldték a járási vagy me-



gyei elöljáróság parancsára szerződéses vagy gyári munkára.A 
p -.r asz tot néha a legnagyobb dologidőben, nyáron ós hosszú idő-
re szakították ul gazdaságától. E-zek a "kiküldetési parancsok" 
súlyos csapást mértek a pr rasztok földműd élésére./38/ 

A feudális tulajdonos és a kizsákmányolt paraszt közötti 
viszony rányomta bélyegét az ország egész gazdasági életére, 
többek között az ipar állapotára is. A jobbágyi kizsákmányolás 
csökkentette a munkateljesítményt, sőt meglassította a gépi 
technikának az uradalmi és 0. posszessziorvális vállalatokban 
való meghonosítását. A kényszermunka, sőt néha a leplezetlen 
jobbágyi állapot nyoma meglátszott a tőkés és a szabad bérmun-
kás közti viszonyon is. Ez a legjobban megmutatkozott azokban 
a munka rő-szÁllítási szerződésekben, amelyet élelmes vállal-
kozók egyes földbirtokosokkal ill. egyes kincstári voloszt-y. k-
kal kötöttek. A munkás beleegyezését nem is kérték, úgyhogy 
csak nevetség ezt a megállapodást "szabad szerződé s ;'~nek nevez-
ni. A jobbágyrendszer íeplezetlobb formában nyilatkozott meg a 
szabad bérmunkás alávetett, füg*;o helyzet '.ben . A bérmunkás nem 
mondhatott ellent munkaadójának, a gazda boltjáoan vásárolt 
élvezhetetlen és drága élelmiszerekből k.llett táplálkoznia, 
el kellett sz nvednie a gyárvezetőség minden er 'szakosságát, 
sőt még meg is verhették. A tőké^ gazda, aki nem ritkán maga is 
jobbágyparaszt volt, nem bánt volami kesztyűs kézzel a szabad 
munkással. Egy ilyen "szabad bérmunkás" munkájának termelény-
ségo nem emelkedhetett olyan színvonalra, mint amelyet egy sza-
bad és önálló proletár elért. De magának a k-pitalistárak a 
helyzete, h továbbra is jobb ágyparaszt maradt, sora teremtette 
meg a biztonság érzését, nem táplálta benoo a vállalkozókész-
séget és kezdeményezést. 

Tehát a társadalmi csoportok helyzete o: mezőgazdasági 
és ipari termelésben a reformot megelőző időszakban éles ellent 
mondásban állott a termelőerők fejlődése "megkövetelte szükséges 
séggel, különösen az uj, gépi technika bvV-zetésc vei ; a feudá-
lis ki zsákmányélas korlátozta a felhalmozás b e l s ő Indítékait, 
elsorvasztotta az Önállóságot és a technikai újítások kezdemé-
nyezését. A termelőerők fejlődésének elért színvonala a terme-
lést szakadatlan előrehaladásra sarkalta, ugyanakkor á feudális 
viszonyok uralkodó rendszere visszafelé húzta a kétkezi robtt-
munka xelé és pangásra ítélte a nemzetgazdaságot. 

Ennek megfelelő jelleget nyertek a termékelösztás for-
mái is. A mezőgazdasági áruk szállítói főleg a földbirtokosek 
voltale, akik a~fogyasztási központokban és részben a kikötő-
városokban a nagykereskedőkön keresztül értékesítették a gabo-
nát, a szalonnát, a bőröket és más árucikkeket. Évente sokezer 
parasztfuvar szállította a földesúr áruit a piacra, és ezeknek 
a cikkeknek a realizált csereértéké nagy összegekben a feudá-
lis tulajdonos zsebébe vándorolt. A paraszti tömeg aránylag 
gyenge kapcsolatban állt a' piaccal , rn-e-rt nem volt lehetősége 
arra, hogy nyomorúságos terméséből bármilyen jelentősebb áru-
fele sieget is kihasítson. A piacon a közvetítő vagy gazdag 
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falubelieky vagy utasé kiskereskedők voltak, akik kihasználták 
a közvetlen ternelök szorongatott helyzetét, különösen 'fölt bér-
fizetés vagy esedékes adók idején. Az uzsorás kupec uralkodó 
helyzetet foglalt el a faluban, olcsón felvásárolta a parasz-
tok t emelvényeit, uzsorakölcsonno 1 hálózta be o. földművest 
és háromszoros áron erőszakolta rá az iparcikkeket. Jelentősebb 
piaci kapcsolatai voltak a parasztoknak az iparüző vidékeken, 
különösen a nem-földmüvelő fejlett körzetekben. De a fennma-
radt költségvetési elszámolásokból és a gazdasági feljegyzések-
ből Ítélve a pénzbevétel javarészét itt el elnyelték az adók 
és a földbér, a legszükségesebb élelmiszerek /a só, a hiányzó 
kenyérmennyi só g, stb./, a szarvasmarhára és földművelési szer-
számokra való kia- ások. A gyengén fejlett iparral és ic. sebb 
jövedelemmel rendelkező földművelő körzetekben a ruházatra, 
lábbelire, dohányra és egyébre jutó összeg még jelentéktelenebb' 
volt. A robotos-paraszt rondEZérint saját telke termékeiből 
élt, rongyokban és házilag szőtt ruhákban járt? maga készítet-
te magának a mezőgazdasági szerszámokat és a háztartási tárgya-
kat . 

A termékelosztás a reform előtti időszakban hátrányosan 
hatott a.tőkefelhalmozás folyamatára és a belső piac állapotá-
ra. A nemesi rend társadalmi helyzete és a parazita életmód 
megszokása nem segítették elő, hoby termelékenyen használja 
fel jövedelmét. A realizált pénzjövedelmet rendszerint.személyi 
szükségletükre használták fel, legnagyobbrészt importcikkek be-
szerzésére. Kevés volt az ujitó a földbirtokosok között, ufyhogy 
kereskedelmi alapon szervezett gazdasága - egy kortárs kifeje-
zése szerint - "oázis volt a határtalan sztyeppén"./39/ A közép-
és főnemesség legnagyobbrészt felélte jövedelmét, sőt többet 
költött, mint amit bevett. Szervezetlen birtokát a szolgálat-
készen rendelkezésére bocsátott állami hitel segítségével tar-
totta fene. Ritka volt az olyan birtok, amely ne lett volna 
megterhelve, és ennek az egyre növekvő adósságnak a súlya ne-
héz teherként nyomta a földbirtokot. 

A pénztőke főként a kereskedők kezében gyűlt fel, az 
áruforgalom körében, a nem-egyenloértékü csere és az uzsora-
üzletek eredményeként. A keletkező tőke egyresze átfolyt az 
iparba és igy vált a tőkés vállalkozások alapjává, de ez a 
felhalmozási folyamat lassan halaut é. számoe akadályba ütkö-
zött a belső piac gyenge felvevőképessége miatt. 

Ilyenmódon a régi termelési viszonyoknak a feudális föld-
tulajdonon alapuló egész rendszere, a munkajáradék uralmával, 
a tőke lassú felhalmozódásával, a belső piac szük kereteivel, 
akadályozta a technika fejlődését és következésképpen a tőkés 
termelési mód kialakulását. Ebben rejlettek a reformelotti 
Oroszország összes gazdasági fekélyei.- Tehát a fő okok: az ál-
talános gazdasági elmaradottság, az alacsony technikai színvo-
nal, az utak hiánya, a mozőgazd sági cikkek árának bizonyta-
lansága, a termékek egyenlőtlen elosztása c körzetek szerint, 
és ami ebből következik, a gabon áruvá vált, ugyanakkor,ami-
kor egyes helyeken súlyos éhínség uralkodott, stb. 
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Tehát késenfekvő a komoly összeütközés a termelőerők fej-
lettsége és az uralkodó feudális ternn.lési viszonyok között, 
ami azután a társadalmi-gazdasági válság formáját öltötte, A 
k.pitalista ukladnak tehát felül kellett kerekednie n. feudá-
lis termelési móddal szemben és ezzel megtisztítania az utat 
a termelési viszonyok és o termelőerők jellege közötti feltét-
len összhang törvénye előtt. 

.Az uj és a régi, a kifejlődőben lévő kapitalizmus és az 
elhaló feudális-jobbágytartó rendszer közötti harc legsikere-
sebben T nagyipar területén folyt, mert ez függő tu legkevésbbé 
a feudális földtulajdontól. A technikai tekintetben elmaradot-
tabb ós robotmunkán alapuló urada. mi és pó-szep azionális üze-
mek nem tudtak lépést t'areni a nagy gyárakká nőtt fiatal tő-
kés manufaktúrák versenyével. Közismert tény, hogy a 19.szá-
zad harmincaö-ötvunes óv ib^n fokozatosan felszámolták a föl-
desúri uradalmakban és a posszesszionális birtokokon működő 
ipari feldolgozó üzemeket. Ismeret-..s továbbá a szabad bérmun-
ka fokozatos elterjedése a bányaipar bír:;, különösen a magánke-
zekben lévő aranylelőhelyeken. De nem szabad túlbecsülni a 
tőkés iparnak az 1861. évi reformig elért sikereit. Arról szó 
sem lehet, hogy az uj termelési mód a reform előtt teljes győ-
zelmet aratott volna Oroszország iparában. Az Uraiban, az Altaj-
ban, a Moszkvántuli vidéken és egyebütt fekvő bányomüv éknél to-
vábbra is megmaradt több mint 200,000 nem-szabad, munkás, ami 
az összlétszám 81 %~át teszi ki. A feldolgozóipar különböző 
ágazataiban kb 60,000 jobbágyot foglalkoztattak; nem számolták 
fel az összes posszesszionális üzemeketj a robot-munka tovább-
ra is uralkodó maradt a cukor-, a szesz-, a salétrom- és a ha-
muzsir-iparban. K.A. Pazsitnov szovjet közgazdász számításai 
szerint, a reform előtt a 862.000 munkás közül 383,000 - azaz 
'i-4 % - kizs xkmányolt jobbágy volt. A 19. század elejéhez vi-
szonyítva a jobbágymunkások abszolút száma nem csökkent, hanem 
a duplájára nőtta/40/ De ez nem zárta ki a robotmunka részará-nyának szakadatlan csökkenését. 

Teljesen más volt a helyzet a mezőgazdaságban, a reform 
előtti Oroszország gazdaságának, döntő szektorában. Itt tovább-
ra is a. feudális kizsákmányolás rendszere maradt uralmon, a 
szabad bérmunka ideiglenes, idényjellegű volt, csak egyes je-
lent ék;t e len kis szigeteken élt a parasztrobot olt at ás végelát-
hitat?lan tengerén«, Á jobbágyrendszer intézményének fennmara-dása a tőkehiány mellett az uj kizsákmányolási rendszerre való áttérés azzal a kockázattal fenyegette a jobbágytartó föl-
desurakat, hogy az omugyis zilált ós adóssággal terhelt bir-

tokuk tönkremegy, A földesurak a leg job"1 esetben azzal próbál-
ták emelni a hanyatló munkát orrnál é'kenys ' art, hogy egy jelenték-
telen pótlékot fizettek cselédeknek vagy e aj át jobbágyaik-
nak "bért" fizettek a robotmunkáért,/41/ Arra számítani, hogy 
a földbirtokosok majd önként, békésen "belenőnek" a kapitaliz-
musba, megalapozatlan és reménytelen illúzió lett volna, A 
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földbirtokos osztály törne görcsösen ragaszkodott a robotmunka 
rendszerhez; csak a parasztmozgalom fenyegető hullámai ingat-
hatták meg a birtokososztály társadalmi konzervativizmusát. 

Az állami birtokok minisztériuma által gyűjtött adatok 
sötét képet rajzolnak Oroszország mezőgazdaságának állapotá-
ról. Sok körzetben, ugy mint hajdanában, a közönséges faekét 
és a házilag ácsolt faboronát használták, ezek persze alig-
alig porhanyitották fel a sokévszázados báromnyomásos rendszer-
ben kimerült talajt. Hosszul trágyázták a földet, mert nem volt 
trágya és ami volt, az is rossz minőségű volt /a lentermesztő 
körzetekben például éretlen trágyát szórtak els ami rosszabbí-
totta a termelt len minőségét/. Sok rétet felszántottak; a 
szénakaszálók és a szántók közötti arány menthetetlenül felbo-
rult. Sok kormányzóságból érkezett olyan hir, hogy nagy szűké-
ben vannak a takarmánynak, csökken a szarvasmarhaállomány és 
kevés a trágya. Egye3 .arasztok nemcsak a szegény szmolenszki 
kormányzóságban, hanem még a "gazdag" ja:osziavi kormányzóság-
bari is téli_ takarmány hiányában ősszel eladták lovukat és ta-
vasszal ujat vettek. A szarvasmarha gondozása primitiv módon 
történt r, A lovakat si lányán etették, gyengén tartották és már 
korán munkába fogták. A rossz tartás és az erejét meghaladó 
munka következtében a marha elhullása a reform előtt a falvak 
krónikus betegsége volt./42/ 

A gyengén megművelt és gyakran egyáltalán nem trágyázott 
föld mindjobban kimerült és rendkívül sovány termést hozott, 
A minisztérium hivatalos közlései szerint "Oroszországban a ga-
bona átlagtermése ritkán érte el a négyszeres szemhozamot." 
Az 1842-1856 közötti időkből maradtak fenn adatok arról, hogy 
mennyit vetettek és mennyit arattak az állami parasztok. Ezek-
ből az adatokból megállapítható, hog;/ a vetésterület ez alatt 
az időszak alatt abszolút számban majdnem semmivel -em nőtt, 
a viszonylagos számok /lélekszámra számítva/ pedig csökkenést 
mutatnak. Líig az első négy évben /184-2-1845/ az átlagtermés 
3,2-3,9-szeres szemhozam között ingadozott, addig az utolsó 
négy évben /1835-185.6/ 2-3-szorosra szállt alá./4a/ Majdnem 
évente előfordult, hogy Oroszország egyik vagy másik körzetét 
rossz termés sújtotta, amely időnként pusztító mérvet öltött. 

Kevésbbé voltak nehezek a körülmények a Fekete-tengeri 
vidék és a Volga-mellék sztyeppéin, a termékeny és gyakran 
érintetlen szüzföldön, ahol a széleskörű állattenyésztésre is 
lehetőség nyílt. De a primitív ugaroló rendszer, a gyakori 
aszály és a mezőgazdasági kártevők elleni harc ismeretének 
hiánya időnként itt is rossz termést eredményeztek. Minél sű-
rűbben vetették be a déli és a! eleti sztyeppéket, annál gyor-
sabban merültek ki az észszerütlen, rabló kizsákmányolás kö-
vetkeztében a bőventermő feketeföld rétegek. Rabló módon kiir-
tottál: a kincstári és magánbirtokosi erdőket. Ennek egyrészt 
az lett a következménye, hogy elsekélyesedtek a folyók és igy 
megrövidült a helyi hajózás utvonala, másrészt pedig hanyat-
lásnak indult a vadméh-tenyésztés,amit nem tudott pótolni a 
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házi méhtenyésztés./44/ Az ország természeti forrásainak kime-
rülése a feudális -gazdálkodás közvetlen következménye volt,hi-
szen ez nehezen férhetett össze az észszerű és a pontos számí-
táson alapuló gazdálkodással. 

A mezőgazdaság válságos helyzete leginkább a mezőgazda-
sági kistermelő állapotán tükröződött vissza. A feudális szol-
gáltatások terhét viselő jobbágy- és állami parasztokat a gya-
kori rossz - termés, az állatelhullás, az ürge- és a sáskajárás, 
a rőtek, a legelők és az erdők hiánya sújtotta, AZ ipari kör-
zetekben a gyenge mezőgazdasági jövedelmet részben pótolta a 
háziipari foglalkozás és az elszegődés, a mezőgazdasági körze-
tekben viszont, különösen a terméketlen nyugati határvidéken, 
a parasztok védtelenül álltak az egyre ismétlődő elemi csapások-
kal szemben. Különösen súlyossá vált a falu helyzete az aszá-
lyos évek idején, amikor a parasztok kénytelenek voltak foké-
reggel és mocsári füvekkel táplálkozni, és á járványos beteg-
ségek tömegével szedték áldozataikat,, Ilyen években a halálozá-
si arány, sokkal .magasabb volt, mint k ü l ö n b e n . A borni óban 
l.-vő feudális rendszer pusztulásra.Ítélte az ország termelő-
erőit a mezőgazdasági dolgozók személyében. 

A dolgozó tömegek helyzetének megrosszabbodása kiélezte 
a» oöatályullun-cótokot óö fokozta a kizsákmányoltalak a ki-

zsákmányolók elleni harcát. A földesurak .aggodalommal konsta-
tálták, hogy mennyire elégedetlenek a parasztok helyzetükkel, 
hogy egyre fokozódik a parasztok gyűlölete ellenük. Még a pa-
rasztság legfélénkebb és legpasszivabb rétegeit is áthatotta 
a fokozódó tiltakozás érzése. "Ha beszélsz is az úrral, a lob-
bidban forró követ tarts készen" jelszó állandóan ismételt 
közmondássá vált. Rendszeressé vált az, hogy a perasztok a 
földesúr erdejében fát vágtak ki, a vetés idején eltulajdoní-
tottak a vetőmagból, szándékoson elmulasztották a szolgáltatá-
sok 'teljesítését. Ezek a jelenségek mind tömegesebb jellegűvé 
váltak és ez nem volt kevésbbé jellemző a végbemenő változások 

' szempontjából, mint az, hogy egyre gyakrabban támadtak rá a 
polgármesterekre., a jószágigazgatókra és a földesurakra./4-6/ 
Parasztzendülések lángolták fel a legkülönbözőbb körzetekben 
egymástól függetlenül. Ezeknek az osztályösszeütközéseknek az 
objektiv tartalma az volt, hogy a porasztok nemcsak személyes 
szabadságukért harcoltak, hanem a földért is, amely a mezőgaz-
dasági kistermelő önálló gazdálkodásának szükséges feltétele. 

A IS. század huszas-ötvenes évei során a kormányszervek 
számos olyan csele keddire jöttek rá, hogy vannak egyesek a pa-
rasztok között, akik nemcsak fel akarják fedni sorstársaiknak 
a fennálló helyzetet, hanem az elnyomott népi tömegek segítsé-
gére akarnak sietni. Etokintetben jellemző két eset: Alekszej 
LoemanoV jobbágy az Uraiban titkos társaságot akart alakítani 
a 'szabadságeszmék terjesztésére", vagy Szomjon Olejnyicsuk 
felszabadított jobbágy pedig élesen tiltakozott a jobbágyrend-
szer ellen. Még fontosabb volt az, hogy ? harmincas-ötvenes 
években megindult a forradalmi-demokratikus áramlat, amely a 
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parasztság ösztönös tömegfellépéseiből kinőve, a parasztság 
erdekeit ós vágyait juttatta kifejezésre, így Belinszkij,Her-
zen, Csernisevszkij és küzdőtársaik lángoló fellépései előké-
szítették a raznocsinyec demokrácia széleskörű akcióit az 1859 
leöl-.,s forradalmi helyzet idején. 

A par ..sztmozgalom hagyományos fogyatékosságai - az ösz-
tönösség, a szétforgácsoltság, a helyi jelleg, a cárhoz fűző-
dő illúziók - ellenére is megingatta a jobbágyrendszert. Az 
ösztönös parasztmozgalom objektíven a feudális termelési mod 
és az azt védelmező politikai, jogi és ideológiai felépítmény 
ellen irányult. A parasztság mint a feudalizmus egységes tár-
sadalmi osztálya lépett fel a jobbágykizsákmányolás el.len, de 
ellentétes csoportokra tagozódott és köréből kivált a kiala-
kuló kispolgárság, amelynek közvetlen érdeke volt a kapitalis-
ta rendszerre való áttérés. Mivel a paraszti tömeg olyan kis-
tulajdonosokból állt, akik meg akarták erősíteni egyéni gazda-
ságukat ós biztosítani maguknak a magánfelhalmozás lehetőségét 
ezért ez a tömeg is ugyanazokat a potenciálisan polgári törek-
véseket hordta magában. A parasztság volt az a társadalmi erő, 
amely harcával elősegítette az elhaló társadalmi-gazdasági 
rendszer felszámolását és a termelőerők fejlettsége és az ural 
kodó termolési viszonyok megbomlott összhangjának helyreállí-
tását. A kialakuló forradalmi demokrácia programmja az uj ter-
melőerők ós a régi termelési viszonyok közötti összeütközéshői 
nőtt ki. Bármilyen szubjektív köntösb•: is bujt a forradalmi-
demokratikus ideológia a reform előestéjén, objektíven a feu-
dális termelési mód ellen irányult és a burzsoá gazdasági fej 
lődés legkedvezőbb feltételei mellett szállt sikra./W 

De a parasztság, amellett, hogy megvoltak a forradalmi 
feladatokat tudatosan felvető saját osztályideológusai, nem 
volt képes a burzsoá forradalmat a szervezett hegemón osztály 
- vagy a forradalmi polgárság - ahogy ez Nyugaton történt, 
vagy a forradalmi proletariátus, ahogy később Oroszországban 
megvalósult..- vezetése nélkül végrehajtani. A mi történeti fo 
lyamatunk sajátossága, hogy a feudális rendszer felszámolása 
idején nem volt olyan hegemón osztály, amely az ébredőben le-
vő parasztság szétszórt; erőit összefoghatta .és megszervezhette 
volna. A proletariátus még nem alakult ki, a kereskedő-iparos 
polgárság a g.zdasági élet elmaradottsága következtében gazda-
ságilag még nem volt elég erős, politikailag még tunya volt 
és semilyen forradalmi törekvése sem volt. Az érőben lévő tár-
sadalmi-gazdasági válság idején nem volt elég erős szubjektív 
tényező egy gyökeres forradalmi fordulat végreha jtá.sára.Ezért 
a feudális rendszer felszámolása 1861-ben Oroszországban nem 
valósulhatott meg teljesen, gyökeresen. A földbirtokosok túl-
nyomó többsége nem tudta elképzelni további létét a feudális 
földtulajdon és a jobbágyság nélkül. Az uralkodó viszonyok 
megváltoztatására való legcsekélyebb utalást is ugy fogadta, 
mintha az az ő érdekét veszélyeztetné és megrázná a megszokott 
rendszer alapjait. De az uj gazdasági folyamatoknak sikerült 
megingatniuk a feudális rendszert és aláásni a feudális föld-
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tulajdonosok osztályának előbbi egysütetüségét. A birtokosok 
kisebb része, akik áttértek a racionális földművelés módsze-
reire, inog voltak győződve a robotmunka gazdasági alkalmatlan-
ságáról ós ennek felszámolására irányuló terveken gondolkoztak. 
Ez a csoport arra törekedett, hogy átalakítsa a feudális föld-
tulajdont, illetve megszabaduljon a parasztoktól, azaz attól 
a kötelezettségtől, hogy a parasztoknak telket kelljen juttat-
nia. Az uralkodó osztálynak ez a rétege volt az, amely előre 
látva egy rövidé ser elkövetkező társadalmi kirobbanás lehe-
tőségét, felvetette azt a kérdést, hogy békés uîton haladékta-
lanul reformot kell hozni és ez a réteg játszotta a vezető 
szerepet a reform kidolgozásában is. 

A termelőerők fejlődése és a feudális termelési viszo- . 
nyok közötti összeütközés Oroszországban nem forradalom utján 
valósult meg, ahogy a nyugateurópai országokban, hanem reform 
utján, nem a feudális intézmények gyökeres kiirtásával, ha-
nem fokozatos felszámolásával, egyes feudális csökevények meg-
tartásával. Ezért 1861-ben az oroszországi társadalmi viszo-

nyokban beállott fordulat a termelési "viszonyok és a terme-
lőerők jellege között nem tudott teljes, hanem csak részleges 
összhangot biztosítani. A parasztságnak^mint e fordulrtmozgató 
erejének, tovább kellett folytatnia harcát a feudális kizsák-
mányolás maradványai ellen, de már a győztes kapitalizmus -uj 
viszonyai között, hatalmas szövetségese és hegemonja - a for-
radalmi proletariátus - vezetése alatt. 

-4 
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OLDRICH felilAî 

A nem zô ti iaoz-galoioról és nemzetiségi- kérdésről 
1848-1918. 

/A csehszlovák történészek konferenciáján tartott 
referátum./ 

/Őeskoslovensk^ ŐasopisHistorick^ 1954.l.sz./ 

Oldíich $iha:0 národnim hauti a národnostni otázce 
1848-1918. 

A demokratikus békemozgalom hatalmas fellendülése, vala-
mint a gyarmati és félgyarmati országok népeinek állandóan 
növekvő és erősödő nemzeti felszabadító mozgalma rámutat ezek 
fontosságára, jelentőségére és erejére a béketábor jelenlegi 
harcában az agresszív rothadó imperializmussal szemben. A 
nemzeti felszabadító mozgalom lényegében forradalmi jellege 
a burzsoá nemzet kialakulási folyamatában egyike azon fontos 
mozzanatoknak, amelyek előresegitik az emberiséget minden el-
nyomás végleges megszűnésének utján. A nemzetiségi kérdésnek 
és a nemzeti mozgalomnak különös jelentősége van az elnyomott 
nemzet életében, ahol az elnyomás idején a történelmi küzde-
lem főtengelyét vagy annak lényeges és igen fontos alkotó ré-
szét jelenti, 

A marxizmus-leninizmus arra tanít, hogy a történettudo-
mánynak, ha valóban tudomány akar lenni,, akkor mindenekelőtt 
nem a királyok, hadvezérek, egyes emberek történetével kell 
foglalkoznia, hanem az anyagi javak közvetlen termelőinek tör 
ténetével, a tömegek történetével. 

Egészen különös jelentősége és fontossága van a nemzeti-
ségi kérdés és a nemzeti mozgalmak tanulmányozásának a cseh 
és szlovák né;.-- történetében, egyrészről a burzsoá nacionaliz-
mus maradványai elleni harcban, másrészről pedig az amerikai 
imperializmus által szándékosan terjesztett kozmopolita mérge 
zés elleni harcbon, amdy a nemzeti büszkeség megtörésével és 
a közömbösség támogatásával igyekszik igy alkalmas talajt ké-
szíteni az "amerikai" életforma elfogadásához. 

• Emellett különösen a cseh és -szlovák nép. történelmében a 
kapitalista és imperialista korszak történeti fejlődésének he 
lyes megértésénél fontos a nemzetiségi kérdés és a demokrati-
kus mozgalmak tanulmányozása, hogy helyesen megértsük a bur-
zsoá nemzet kialakulási folyamatát és. ennek következményeit a 
közös kulturában megmutatkozó sajátos lelki alkat kialakulása 
ban. 

Ha tudatosítjuk a tényeket, akkor megértjük ezek jelentő 
ségét,. tanulmányozásunknak, valamint az egyes problémák és a. 
kérdés egyes részei további feldől go z.ásának nélkülözhetetlen-
ségét.«, 
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S bonyolult kérdések tanulmányozásánál felmérhetetlen se-
gítségünk és egyedüli megbízható támaszunk a marxizmus-leni-
nizmus klasszikusainak müvei. Zseniális elemzéseik, következ-
tetéseik és észrevételeik a bonyolult probléma alapos, gon-
dos és lelkiismeretes tanulmányozásán alapulnak. Megsokszoroz-
ták ezt még azokkal a gazdag tapasztalatokkal, amelyeket a 
munkásosztálynak a burzsoázia ellőni győzelemre való vezetésé-
ben, valamint a nemzetiségi kérdés megoldásában Oroszország 
hasonló, de egyébként bonyolult helyzetében szereztek. Mindez 
számunkra megbízható iránytű, amely egyedüli helyes módszerrel 
ságit bennürvkét a probléma tanulmányozásában. Ez a segítség 
a.nemzetiségi kérdés és a nemzeti mozgalom fejlődésének helyes 
tudományos értékeléséhez kétirányus 1. módszertani és 2. a cseh 
és szlovák nemzetiségi kérdés közvetlen elemzése és értékelése, 
amelyre nem véletlenül fordítottak annyi figyelmet. 

Ami az elvi-módszertani segítséget illeti a nemzetiségi 
kérdés gyakran rendkívül bonyolult problematikájának tanulmá-
nyozásánál, a klasszikusok összes müveiből világoson kitűnik, 
és gyakran ők maguk is határozottan hangsúlyozzák, hogy ha a 
nemzetiségi kérdés igazán tudományos elemzését és értékelését 
akarjuk adni, mint marxistáknak nem szabad a nemzetiségi kér-

• dést elszigetelten vizsgálnunk, hanem mindig ugy kell látnunk, 
mint történelmileg meghatározott társadalmi jelenséget és az 
ideológiai felépítmény alkotó részét. A nemzetiségi kérdés el-
szigetelt értelmezése és tárgyalása szükségszerűen a burzsoá 
értelmezés síkjára való átcsúszást idézné elő. A burzsoá tör-
ténészek és közirók egész sor áttekinthetetlen adatot és bi-
zonyítékot adnak az egész kérdés ilyen megközelítésének lehe-
tet lonségéről és tudománytalanságáról. E történészek és köz-
irók osztályérdeko nemcsak nem engedte, hogy kilépjenek a 

" korlátolt burzsoá felfogás köréből, hanem lehetőséget nyújtott 
ahhoz is, hogy elleplezzék bizonyos intézkedések és politikai 
lépések gyakran reakciós jellegét, ápolják és terjesszék 
a sovinizmust, valamint a faji vagy nemzeti felsőbbrendűség-
ről szóló tanítást, amellyel a nép széles tömegeit teljesen 
félrevezették. 

A marxizmus-leninizmus klasszikusai arra tanítanak bennün-
ket, hogy mind a nemzetiségi kérdés, mind pedig a nemzeti moz-
galmak tanulmányozásánál, elemzésénél és értékelésénél figye-
lembe kell venni, hogy "a marxista elmélet feltétlen követel-
ménye bármely kérdés taglalásánál az, hogy a kérdést meghatá-
rozott történelmi keretben tegyük fel, aztán pedig, ha egy bi-
zonyos országról van szó /például az adott ország nemzetiségi 
programjárói/ az, hogy számbavegyük azokat a konkrét sajátos-
ságokat, amelyek ugyanazon történelmi korszakon belül ezt az 
országot más országoktól megkülönböztetik."/!/ 

A továbbiakban a probléma első részével /a bizonyos tör-
ténelmi keretben való tárgyalással/ kapcsolatban Lenin felál-

1/ Lenin, Vál. müvei. I.k. 806. 1. 
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litja azt a módszertani követelményt, "hogy szigorúan külön 
kc'll választanunk egymástól a kapitalizmusnak a nemzeti moz-
galmak szempontjából gyökeresen különböző két korszakát. Az 
egyik a feudalizmus és az abszolutizmus Összeomlásának korsza-
ka, a burzsoá-demokratikus társadalom és állam kialakulásának 
korszaka, amikor a nemzeti mozgalmak elsoizb-n válnak tömeg-
mozgalmakká és ilyen vagy amolyan módon, a sajtó, a képvise-
leti intézményekben való részvétel stb. utján a népesség vala-
mennyi. osztályát bevonják a politikába, A másik a tel jesen ki-
alakult kapitalista államok korszaka, amelyekben rég kialakult 
az alkotmányos rendszer, és a burzsoázia és a proletariátus 
között erősen kifejlődött az antagonizmus - az a korszak,amely 
a kapitalizmus összeomlása előestéjének nevezhető. 

Az első korszakra jellegzetes a nemzeti mozgalmak ébre-
dése, a parasztságnak, mint a legszámosabb és "legnehezebben 
megmozduló" néprétegnek bevonódása ezekbe a mozgalmakba, kap-
csolatban a politikai szabadságért általában, különösen pedig 
a nemzetiségek jogaiért folytatott harccal. A második korszak-
ra jellegzetes a burzsoá-demokratikus tömegmozgalmak hiánya, 
amikor a fejlett kapitalizmus, miután egyre közelebb hozza 
egymáshoz és összekeveri a kereskedelmi forgalomba már telje-
sen bevont nemzet eket, előtérbe tolja a nemzetközien összefor-
rott tőke és a nemzetközi munkásmozgalom közti antagonizmust. 

Természetesen az egyik és a másik korszakot nem választja 
el egymástól fal, hanem számos átmeneti láncszem összefűzi 
őket, de emellett az egyes országok el is térnek egymástól a 
nemzeti fejlődés-gyorsasága, a lakosság nemzeti összetétele, 
elhelyezkedése stb. tekintetében.!l/2/ 

A kapitalizmus két korszakának ezt az alapvető elemzését 
Lenin oz egyenlőtlen fejlődésre való tekintettel pontosabban 
meghatározta és kibővítette "A szocialista forradalomról és 
a nemzetek önrendelkezési jogá"-ról szóló té zi seiben, arie lyek-. 
ben a burzsoá-demokratikus mozgalmak szempontjából az orszá-
gok három tipusát különbözteti meg,/3/ "Az önrendelkezés körül 
folyó vita eredményei"-ról/4/ irott másik cikkében a nemzet-
közi helyzet megváltozása következtében figyelmeztet a nemze-
tiségi kérdés alapvető megváltozására, hogy az a burzsoá-de-
mokratikus forradalom összetevőjéből a proletár szocialista . 
forradalom alapvető részévé vált. Ez azt jelenti, hogy. a nem-
zetiségi kérdés és á demokratikus mozgalom.tol jes kontextusa 
megváltozott és' hogy a burzsoá-demokratikus mozgalom a gyarma-
ti és függő viszonyban álló országokban teljesen uj funkciót 
nyer. ,mi a probléma második részét illeti, hogy t.'i. melyek 
azok a konkrét sajátosságok, amelyek megkülönböztetnek egy 

2/ Uo... 806-807.1. 
3/ Lenin, Müvei. 22.k. 153.skk.l„ 
V Uo. 334.1. 
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bizonyos országot a többi országoktól ugyanazon a történelmi, 
korszakon belül - ezzel kapcsolatban meg kell említeni, bogy 
ezen a téren a cseh és szlovák viszonyok szempontjából a hely-
zet rendkívül bonyolult és összetett. Sok tekintetben atipikus 
"rendkívül sajátságos", hogy Lenlin jellemzésével éljek, amely 
az előző történelmi fejlődés bonyolultságából ered, 

1./ AZ eleő ilyen sajátság, amelyei? meg kell állapitanunk, 
és amely megkülönbözteti a cseh országrészeket és a cseh nemze-
tet számos más nemzettől, az a tény, hogy a cseh nemzet füg-
getlen életre való ébredésekor önálló állam nélküli elnyomott 
nemzet és nem is szervezkedik önálló állammá. Sőt e törekvésé-
ben az uralkodó nemzet vezető rétegeinek ellenállásába ütközik, 
amely azonban ugyancsak most megy át az alakulás folyamatán,és 
pedig igen bonyolult feltételek mellett. 

2./ A cseh nemzet földrajzi helyzete Európa közepén: csak-
nem minden oldalról körülvéve a német tengerrel, 1867-től köz-
igazgatásilag elszakítva legközelebbi szomszédjától, Szlovákiá-
tól, Lengyelország nemlétezése és olyan állapot mellett, amikor 
az egyetlen szláv állam.Oroszország, 

3./ A németség határmenti letelepülése szervezett egységek-
ben, ahol a cseh nép alkotta a lakosság legnagyobb számát és az 
ebből eredő gazdasági és politikai problémák. 

4./ A gazdasági fejlődés egyenlőtlensége és a kapitalista 
viszonyok elterjedése a monarchia egyes részeiben és a monar-
chiába tartozó egyes burzsoá nemzetek konszolidációjának ebből 
eredő egyenlőtlen üteme. 

5./ A cseh nemesség hiánya megteremtette az egész nemzeti 
mozgalom demokratikus jellegének feltételeit egyrészről, más-
részről pedig a feudális osztályellenséget azonosítja az elnyo-
mó nemzettel, ennek következtében akadályozza a feudalizmus el-
leni harc következetes kifejlődését és reakciós jelleget, ad a 
cseh nacionalizmusnak, 

6./ Ausztria uralkodó nemzete, "az ausztriai németek hege-
móniára is igényt tartottak a német nemzeten belül általában." 
/ 5 / Ennek nagy jelentőségét Lenin is hangsúlyozta. 

7 . / A csehországi kapitalizmus fejlődése, a cseh nemzeti 
ipar és végül a pénzintézetek adták meg a monarchia gazdasági 
fejlődésének azon anomáliáját, hogy végül is az elnyomott nem-
zet gazdaságilag annyira előrehaladt, hogy ezáltal veszélyeztet-
te az uralkodó nemzet kizárólagos helyzetét gazdasági téren,te-
vékenységét pedig az imperializmus ismérvei jellemzik. E mel-
lett szem előtt kell tartanunk azt, hogy amig a cseh ipari és 
finánctőke gazdasági ereje belső forrásokon alapszik, addig az 
Osztrák-Magyar Monarchia egyéb tőkéje jelentős mértékben kül-
földi hitelekkel dolgozik. 

5/ Lenin, Vál. müvei I. k. 812,1, 
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Mindazok a mozzanatok helyenként együttes kényszerhatást 
gyakorolnak, násutt pedig egyedeikben hatnak a cseh nemzeti 
mozgalomra és létükkel ellentétekkel teli feltételeket terem-
tenek, amelyeket a változó.politikai helyzet és a kapitaliz-
musnak az imperializmusba való átmenete még csak bonyolultab-
bakká tesz. 

Ezeknek a tényezőknek a figyelembe vétele jelenti a he-
lyes kép kialakítását és a helyes értékelést» Ehhez felmérhe-
tetlen segítséget nyújtanak a klasszikusok müvei, akiknek egye-
nesen szükségszerűen kellett foglalkozniok nemcsak az ausztri-
ai nemzeti kérdés egészével vagy annak bizonyos konkrét prob-
lémáival, hanem a tulajdonképpeni cseh nemzeti mozgalommal is. 

Az ausztriai nemzetiségi kérdés és a nemzeti mozgalmak 
vizsgálatánál állandóan figyelembe kell vennünk a nemzetközi 
helyzetet is. Ezt részben Ausztria és Németország kölcsönös 
viszonyának sajátságai, másrészt pedig a nemzeti'mozgalom irá-
nyának külpolitikai vonatkozásai teszik szükségessé. A Samil--
féle felkelés értékelésének kér-déséről lefolyt szovjet vita 
is hangsúlyozta az ezirányu tanulmányozás jelentőségét. 

Különös jelentőségű ez a figyelembevétel az imperializmus 
korszakában, A világ befolyáéi övezetekre való felosztásának 
pillanatában az eredetileg nemzeti demokratikus vagy nemzeti 
felszabadító mozgalom is az imperialista uzsorások eszközévé 
válhat az egyes nagyhatalmak konkurrencia harcaiban. Ennek, 
konkrét bizonyítékát nyújtja például az 1905-as makedón felke-
lés, vagy az első világháború előtt Törökországban lezajlott 
örmény nemzeti felszabaditó mozgalom, és nem utolsó sorban 
"külföldi harcunk" története is az első világháború alatt.így. 
a cui prodest kérdése különösen az imperializmus korszakában 
egyike a kutatás elsőrendű kérdéseinek. 

A helyzet bonyolultsága, amelyben a nemzeti demokratikus 
mozgalom alakul és átmegy, feltétlenül megköveteli a további-
akban a jelenségek összefüggésének és kölcsönös hatásának dia-
lektikus megfigyelését. : ~ • Hiszen minden burzsoá mozgalom 
és igy a nemzetiségi kérdés jellege is kettős arculatu, amely 
fontos és hatékony fegyver a burzsoázia kezében mind a feuda-
lizmus, mind a munkásosztály elleni harcban. Amíg a naciona-
lizmus a feudalizmus elleni harcban pozitív jellegű, az elnyo-
mott nemzet burzsoáziájának harca az uralkodó nemzet ellen el-
vileg haladó; ugyanaz a nacionalizmus a munkásosztály elleni 
harcban, a burzsoázia saját pozícióinak megtartásáért vivott 
harcban a demokratikus mozgalommal szemben, a forradalmi harc 
folyamán, amikoris nem előr^lenditővé, hanem fékezővé, akadá-
lyozóvá válik, egészen világosan és egyértelműen reakciós* 

Ezért éppen az ügy eme részére figyelmeztet I„V. Sztálin 
nyomatékosan, a 'Marxizmus és a nemzeti kérdés" c, munkájában: 
'Ismétlem: a konkrét történeti viszonyok, mint kiindulópont,a ... 
dialektikus kérdésfeltevés, mint egyetlen helyes kérdésfelte-
vés - ez a nemzeti kérdés megoldásának a kulcsa«,!/6/ 

A nemzetiségi kérdé3 tudományos kutatásánck és a nemzeti 
6/ Sztálin, Müvei 6,k, 346,1, 



- 91 - r 

mozgalom értékelésének eme alapvető, legfontosabb útmutatásai-
val még nincs ez a segítség kimerítve. Ha feladatunk a nemzeti 
mozgalom és a nemzetiségi kérdés megvilágítása és értékelése a 
cseh és szlovák'nép történetében, a klasszikusok tanulmányozá-
sa számunkra további nagy hasznot és segítséget nyújt, Az a 
figyelem, amelyet a cseh mozgalomnak és a cseh nemzetiségi 
kérdésnek szenteltek, nem volt véletlen. A nemzetközi proletár-
mozgalom eme vezető egyéniségeinek érdeklődését természetesen 
lekötötte a tömegmozgalom minden megmozdulása, éppen a nemzet-
közi proletariátus stratégiájára, taktikájára és végső céljára 
való tekintettel, A figyelmet szükségszerűen kikényszeritette 
az osztrák monarchiának., mint a reakciós európai rend egyik 
támaszának különleges helyzete és összetétele. 1848-tól egé-
szen 1918-ig megszakítás nélkül követhetjük az Ausztria és 
Csehország nemzeti mozgalmára és a nemzetiségi kérdésre vonat-
kozó megállapításokat, elemzéseket és értékeléseket számos 
cikkben, tanulmányban és levélben. Marx figyelmét már az 1848-
as forradalmi évben felkeltette a német és a cseh munkásság és 
joggal ítélték el a cseh burzsoázia ellenforradalmi politiká-
ját a forradalom idején mind a "Neue Rheinische Zeitung hasáb-
jain, mind az Engels által irt cikksorozatban a "New York Daily 
Tribune"-ban, 

Marx és Engels leveleikben a továbbiakban is igen élénk 
figyelmet szenteltek a cseh nemzeti kérdésnek. Később Lenin, 
különösen a Rosa Luxenburggal folytatott vitájában érinti e 
kérdés számos speciális problémáját. Ismeretes végül Sztálin 
"Marxizmus és a nemzeti kérdés'1 c. munkája, amelyet közvetle-
nül az Osztrák-Magyar Monarchia bonyolult nemzetiségi viszonyai-
nak szentelt. Ebben a munkájában az egész nemzetiségi kérdés 
mélyreható "történeti elemzését nyújt ja és a lenini önrendelke-
zési jognak a cseh nemzet számára-való követelésével szemlél-
tetően mutatja meg az egyedül helyes állásfoglalást ebben a 
kérdésben, amely a monarchia létének egyik alapvető kérdése 
volt. 

Referátumom további részében szeretném megkísérelni, hogy 
alkalmazzam ezeket az alapelveket és rövid összefoglaló képet 
adjak a cseh nép 1848-1918 közötti nemzeti felszabadító harcai-
nak egyes szakaszairól és rámutassak e kérdés tanulmányozásá-
nak néhány eddig figyelmen kivül hagyott mozzanatára, 

A marxizmus-leninizmus klasszikusai arra tanítanak, hogy 
a nemzeti mozgalom és a nemzetiségi kérdés - Sztálin 1913-ban 
irt munkájában rámutatott - a burzsoá nemzet, azaz a kapitaliz-
mus kifejlődésével összefüggésben álló történelmi kategória 
létrejöttének és kialakulásanak részproblémáját alkotja, 

A* szovjet tudomány érdeme , dé különösképpen Kosz minszki j 
professzoré, aki a sztálini utmutatás feldolgozásából kiindul-
va az angol burzsoá nemzet ' 1 et ke z é sé ne k történelmi elemzésén 
bemutatta* hogy ennek a folyamatnak igen mely gyökerei vannak. 
Ugyanilyen mély gyökerei vannak nálunk is és egész Közép-Euró-
pában és Olaszországban, ahol a burzsoá nemzet kialakulásának 
kezdetei visszanyúlnak a XV, és XVI. századba. Ezt a folyamatot 
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jelentős nértókbon megszakította az a körülnény, hogy a harminc-
éves háború a törökökkel vivott állandó harcok alatt a pénzügyi 
források elapadtak. Közép-Európában csak a XVIII.század végén 
alakulnak ki ismét a "nemzeti negujulás" feltételei, amely lé-
nyegénél fogva non egyéb, ; int a burzsoá nenzet kialakulása. 

Ebben az időben viszont a cseh tartományok és Szlovákia 
a soknomzetiséiSÜ osztrák monarchiához t*rtóznak, amely a XVI, 
században keletkezik, mint a török betörések elleni védőbástya. 
A török elleni harc fő terhét a birodalomban tömörült számos 
nemnémet nemzetiség viselte, ami rendkívül kedvező volt az oszt-' 
rák tartományok és az udvar számára, -mely igy az ütköző állam 
funkcióját teljesítő védőhálóval körülvett magot alkotott. E 
különböző nemzetiségek egyesítése jelentős erőt képviselt és, 
erősítette az ütközőállam magvának helyzetét, amely az alpesi 
osztrák és a cseh tartományokból á.llt. 

Ezalatt azonban Európa nyugati részén megértek azok az u j 
viszonyok, amelyek kikényszeritették a politikai központosí-
tást. -"Független, csupán szövetséges viszonyban levő tartomá-
nyok,melyeknek különböző érdekei, törvényei, kormányaik és -
vámjaik voltak, e^y nemzetté kovácsélódtak, melynek egy a kor-
mánya, égy a-törvényé, egy a nemzeti osztályérdeke, egy .a vám-
határa, "/?/ 

Az uj termelőerők fojlődése azonban nem korlátozódott és 
nem is korlátozódhatott keletkezésének területére. A nagyipar 
és a.világpiac kialakulása, valamint a termelés szüntelen vál-
tozásai szükségszerűen azokon a területeken is hatottak, ahol 
a gazdasági feltételek még nem értek meg ahhoz, hogy a hazai 
burzsoáziá a maga kezébe vegye a kizárólagos politikai hatal-
mat, "Áruinak potom ára az a nehéz üteg, amivel rommá lő minden 
kínai falat, amivel kapitulációra bírja a barbárok.legmakacsabb 
idegengyűlöletét is. Minden nemzetet arra kényszerít, hogy ha-
csak nem akar tönkremenni, elsajátítja a burzsoázia termelési 
mód ját "/8/ - írja Marx a Komi uni sta Kiáltványban. Ebben a hely-
zetben vannak mindenekelőtt Kelet-Európa és Ázsia összes or-
szágai, amelyek lakossága nagyobbrészt földművesekből áll,. 

A kapitalizmus gyors támadása e feudális erődítményekben 
szükségszerű reakciót váltott ki, amely az uj helyzethez való 
alkalmazkodás törekvésében mutatkozott. így kerül sor az állam 
kialakulásának különleges módjára, "ahol a hűbériséget még 
nem .szüntették meg, a kapitalizmus még gyengén volt kifejlőd-
ve, amikor a háttérbe szorított nemzetiségeknek még nem sike-
rült gazdaságilag egész nemzetekké konszolidálódniok,"^/ 

Ez a helyzet lehetőséget nyújtott az osztrák c s á s z á r i ud-
varnak, hogy megragadja a kezdeményezést és f e l h a s z n á l j a az 
adott helyzetet saját javára. A feudális udvar a v á l t o z ó t e r -

7/ Marx-Engels, Tál. müvei, I. k. 15.1. 
8/ Uo.. 30.1, 
9/ Sztálin, Müvei 9.k. 329.1. 



malési viszonyokkal, az újonnan kialakult nemzetközi helyzet-
tel és a jobbágyság erősödő forradalmi felkeléseivel szeriben 
hozzálátott a központi államapparátus megteremtéséhez. Az egye-
sítő és központosító törekvésük azonban egyöntetű állami bü-
rokráciát, katonaságot ás egységes "hivatalos" nyelvet köve-
teltek, amely helyettesítené az eddigi latin nyelvet. A törté-
nelmi fejlődés hatására szükségszerűen a német nyelv került 
előtérbe, amelynek az az előnye is megvolt, hogy hatásköre 
nor; korlátozódott csupán a saját ország területének egy részé-
re, hanem érintkezési nyelve volt a Németországot alkotó,tar-
ka összetételű kisebb-nagyobb feudális területeknek is, Német-
ország egyesítésének kérdése, amely á termelőerők fejlődésé-
vel és a nyugati világ fejlettebb burzsoá konkurrenciájáriak 
nyomására napirendre került, csábító perspektívát mutatott nem-
csak Poroszország, hanem az osztrák császár számár,! is, 

így került sor arra, hogy a császári udvar és az állam-
apparátus támogatta a német burzsoáziát és a német burzsoázia 
erre az erős támaszra támaszkodva felhasználta az adott lehe-
tőségeket és biztosította a maga számára azt a gazdasági és 
politikai előnyt, amelyet az osztrák császári udvar közvetlen 
támogatásával Magyarországon is megpróbált érvényesíteni. A né-
met hivatalos nyelv bevezetése azonban Magyarországon a feudá-
lis jogaik csökkentésétől félő magyar feudális ural: és a belső 
piacot a maga számára biztosítani törekvő, születőben lévő ma-
gyar burzsoázia együttes ellenállásába ütközött. 

A termelőerők, valamint a kereskedelem és közlekedés fej-
lődése, mint a kapitalizmus behatolásának jelei azonban az or-
szág területén belül kihatással vannak a monarchia többi nem-
zeteire is, és azok lassú, de állandóan előrehaladó gazdasági 
konszolidációjára vezetnek. "A kapitalizmus betör a háttérbe 
szorított nemzetiségek nyugodt életébe, felrázza és mozgásba 
hozza őket."/10/ Ezt a mozgalmat azonban a kapitalista viszo-
nyok behatolása a termelésbe és ennek következményei nemcsak 
gyorsították, hanem a bécsi udvar késlcl^-éési kísérletei, a : • " 
haladóbb termelőerők fejlődésének rendszeres akadályozása és 
a gyűlölt Metternich által képviselt államapparátus elnyomó 
módszerei egyben lassították. is0 így a gazdasági fejlődés egyen-lőtlensége és a burzsoá nemzetek kialakulásának konszolidációs 
folyamata arra vezetett, hogy Ausztriában egyre nyíltabban ka-
pott erőre mindenekelőtt a német burzsoázia és a magyar arisz-
tokrácia, mig a Habsburg-állam szláv népei a konszolidációs 
folyamatban állandóan jelentékenyen lemaradtak. A Habsburg ál-
lam szláv nemzetei azonban maguk sem voltak mind a gazdasági 
fejlődés azonos fokán és burzsoá nemzetekké való konszolidá-
lásuk folyamata sem volt azonos foku. A legfejlettebbek arány-
lag a csehek voltak* És ebben a helyzetben érte Ausztriát, 
amely Nyugat-Európához viszonyítva jelentősen elmaradt ország 
volt, az Í8;+8-as forradalom kitörése, A forradalmi helyzet 

10/ Uo. 329«1« 
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Ausztria valamennyi nemzetének burzsoáziáját az elé a feladat 
« elé állította, hogy számolják fel a feudalizmust, hogy demok-
ratikus módon oldják meg a nemzetiségi és parasztkérdést és 
következetesen távolítsák el a feudalizmus összes maradványait, 
amelyek akadályozták az uj ; rők fejlődését. 

A gazdasági és konszolidációs fejlődés lemaradása a néoet 
burzsoáziához, ós Magyarországhoz viszonyítva azonban hamar meg-
mutatkozott a nemzeti mozgalom viszonylagos gyengeségében, ko-
ordinálatlanságában, a szomszéd nemzetek forradalmi mozgalmá-
hoz való viszonyában és végül egész politikai vonalvezetésében 
is. A nemzetiségi helyzetet a teljes gazdasági és politikai 
gyengeség mellett még komplikálta Csehország földrajzi fekvése, 
amelynek határmenti szélei német lakossággal voltak betelepít-
ve, és amikor a német burzsoázia számánál és erejénél fogva a 
forradalom fő tényezőjét jelentette egész Közép-Európában. "Min- : 
den okunk megvan arra a reményre, hogy a németek megbosszulják 
Ausztriában azt a szégyent, amellyel Ausztria a német nevet be-
vonta, minden okunk megvan arra a reményre, hogy a németek lesz-
nek azok, akik lerázzák Ausztria uralmát és eltávolítanak min-
den akadályt a szlávok és olaszok szabadságának útjából. Min-
den elő van készítve, az áldozat itt fekszik és vár a késre, 
amely elvágja a nyakát. Most a németek n« mulasszák el az al-
kalmas pillanatot, legyenek elég bátrak ahhoz, hogy kimondják 
azt a szót, amelyet még Napoleon sem mert kimondani: La dynas-
tie de Habsbourg a cessé de régner!,M - irua Engelss /II/ Ez a megtisztelő és jelentős helyzet 'az egész forradalmi mozgalom-
ban, ha eredményes akart lenni, megkövetelte, hogy a német bur-
zsoázia valóban kompromisszunnentes forradalmi harcot folytas-
son a végső győzelemig, mert csak ugy lehetett eltávolítani és 
kiseperni következetesen a feudalizmus összes maradványait ós 
napirendre tűzni a viszonyok uj demokratikus rendezését, nem-
csak ' Ausztriában, hanem Németországban és egész Közép-Errópában 
is. "Az 1848-as forradalom egyik igazi feladata az volt /és a 
forradalom igazi nem illuzórikus feladatai mindig megoldódnak 
a forradalom eredményeként, hogy Közép-Európa elnyomott és 
szétdarabolt nemzetiségei megújhodjanak, amennyiben ezek a nem-
zetiségek egyáltalán életképesek, és főként amennyiben a füg-
getlenségre érettek voltok" - irja Engels.t./12/ Ez volt az az ut, amelyért Marx és Engels a Neue Rheinische Zeitunç hasábja-
in következetesen harcoltak, "A forradalmi Németország köteles-
sége különösen a szomszéd népekkel szemben az volna, hogy le-
mondjon egész múltjárólV Kötelessége volna saját szabadságának 
kihirdetésével együtt kihirdetni azon népek szabadságát is, 
amelyekot eddig elnyomott" - irja Marx "A nemzeti forradalom" 
c. cikkében,/IV 

Ezekért az alaptételekért harcolt a Neue Rheinische Zei-
tlang. A gyáva kompromisszummal világosan szembeállította a harc 

11/ Marx-Engels-Lenin-Sztálin: 0 Rakousko a Őeské otázce 
/Ausztriáról és a cseh kérdésről/ Praha,1933« 112.sk. 10/ 

12/ Uo, 214.1, 
13/ Uo. 122,1. 
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szükségességét a kölcsönös bizalmatlanság s az egyos nemzetek 
mozgalmai közötti feszültség ellen, a forradalmi egység szük-
ségességét a reakció ellen, a nemzetiségi kérdés demokratikus 
megoldásának szükségességé e - a szabadságot valamennyi nemzet-
nek és a közös harcot Oroszország ellen, amelyik ezidőben el-
lenforradalmi eröt képviselt. Ez volt a Neue Rheinische Zeitung 
fbiadata./IJa/ Ezzel szemben, amint azt a német forradalom 
egész folyamata megmutatta, "a német polgárság célja nemcsak 
az volt, hogy önmagát felszabadítsa és a német nemzetet egye-
sítse, hanem az is, hogy minél nagyobb, a német polgárság ál-
tal uralt területet hozzon létre még más nemzetek felszabadító 
mozgalmának rovására is." Ez a törekvés, amelyet a német pol-
gárság képviselői nem is lepleztek, a nemzetiségi kérdés fon-
tosságának még nem értése olyan bonyolult forradalomban, ami-
lyen a középeurópai forradalom volt, természetesen veszélyt 
rejtett magában a cseh burzsoázia/13b/ és nemcsak T burzsoázia, 
hanem az egész nemzet számára is. 

Az egyesitett erős Németországgal szemben fennálló aggo-
dalom, álcár az ausztriai, akár a poroszországi német burzsoázia 
áll az egyesítési mozgalom élén, az elnyomás képviselőivel 
szerzett tapasztalatok alapján erősebb volt és felülkerekedett. 
Ezért a Frankfurt felé való orientációt egyöntetűen elvetették 
és a cseh burzsoázia, nem látva más megoldást, Ausztria fenn-
tartásának álláspontjára helyezkedett, ami az eddigi állapot 
fenntartását jelentette. Ez az álláspont 'azonban teljesen el-
lentétben állt a forradalonmai, melynek "egyik valódi felada-
ta - mint Engels írja - Közép-Európa elnyomott és szétdarabolt 
nemzetiségeinek megujulása volt, amennyiben ezek életképesek 
és főként, amennyiben érettek voltak a függetlenségre," 

A cseh liberális burzsoázia álláspontjának ellenforradal-
mi jellege világosan kitűnt abból is, hogy ugyanolyan állás-^ 
pontot foglalt el ebben az ügyben a bécsi kormány és a császá-
ri udvar, amelyek igy a CG oli burzsoázia részéről örömmel üdvö-
zölt segítséget kaptak* Ugyanakkor viszont a cseh liberális 
burzsoázia is a szövetséges keresésénél megpróbálta a monarchia 
Összes sz'láv nemzeteinek mozgalmát ausztroszláv értelemben 
szervezni és ennek sikertelensége után ennek a vonalvezetésnek 
csak logikus következménye volt a még szorosabb kapcsolódás a 
monarchia legreakciósabb erejéhez, a bécsi udvarhoz. 

A Frankfurt felé való orientálódást egyöntetűen elvetet-
ték. A cseh burzsoá mozgalomban azonban eme egybehangzó állás-
pontban mindenekelőtt két áramlatot kell látni. -Amig a radiká-
lis demokraták továbbfolytatják harcukat és megpróbálják,hogy 
különböző alkalmakkor megtalálják a közös demokratikus plat-
formot a német radikális demokratákkal, hogy lerázzák Bécs ab-
szolutizmusát, a cseh liberális burzsoázia a nemzet érdekeit 
egyenesen Ausztria és a császári udvar létével kapcsolja össze. 
A cseh radikális demokraták harcát itt jelentősen korlátozza 

13a/--JOT svernai g ok ^g^^v^Őechách./Az 1848„év Csehországban./ 
13b/Uo. 70e'1, 1 
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és akadályozza az, hogy éppen a liberális burzsoázia sajtója 
által szervezettebben lép be a forradalomba, nig a radikális 
demokraták csak a harc folyamán kezdenek szervezkedni. A libe-
rálisok politikai irányvonala igy állásfoglalásával szükség-
szerűen dezorganizálja a forradalom sorait és teljesen ellen-
forradalmi platformra helyezkedik, amelyet a magyar forrada-
lomhoz való negativ viszonyával még csak jobban"igazol. A cseh 
vezető politikusok megbizhatósága és szolgálatkészsége a csá-
• szári udvar, valamint az osztrák kormány iránt olyan messzeme-
nő volt, hogy a legválságosabb helyzetben tulajdonképpen a 
monarchia egyik legmegbízhatóbb támasza és központja volt, 
amelynek segítségével a bécsi udvarnak és a kormánynak végül 
is sikerült különféle manőverekkel kikerülni a forradalom ha-
lálos szorításából és összpontosítani az erőket annak leveré-
sére. 

Az 1848-as forradalmi helyzet egész szövevényében ez a 
olitika a bécsi udvar és Európa akkori zsandárja, Oroszország 
egreakciósabb erőinek objektiv támogatását jelentette. Ezen 
a tényen mit sem változtat az orosz "univerzális monarchia"el-
utasitása,, azaz annak a .felmérhetetlen és határtalan rossznak, 
mértéktelen és határtalan szerencsétlenségnek az elutasítása, 
ahogyan Palack^ jellemezte Frankfurtba írott levelében. 

Igy a cseh burzsoázia politikai vezető rétege Jelasiccsal 
és a gyáva német polgársággal egyetemben részes a forradalom 
leverésében és a reakció visszaállításában, amiért teljes jog-
gal Ítélte el Marx, Engels ós Gottwald» • 

A cseh burzsoázia ellenforradalmi álláspontja, amely a 
nemzeti mozgalom állapotából eredt, amelyre azonban a forra-
dalmi események katalizátorként hatottak, valamint a munkásság 
és a parasztság forradalmasodásától való félelemből, messzire-
ható következményekkel járt a cseh nemzet számára. A cseh li-
berális burzsoázia állásfoglalásával lehetetlenné tette, az ösz-
szes nemzetiségek egységes forradalmi frontjának kialakítását, 
segített a reakció helyzetéhek megerősítésében és lényeges 
mértékben abban, hogy elnyomják a cseh nép és a radikális de-
mokraták egyre növekvő rokonszenvét a magyar forradalom iránt, 
amely különösen 1849 tavaszán kapott nagy erőre, 

A bécsi udvarnak nyújtott ellenforradalmi segítséggel a 
cseh burzsoázia a gyáva német polgársággal ugyanolyan részes 
volt abban, hogy az 1848-as forradalom a nemzetiségi kérdés 
területén nem teljesítette történelmi feladatát. Ugyanúgy ter-
heli a felelősség azért, hogy a parasztság átmenete a kapita-
lizmusba rendkívül nehéz feltételek mellett történt, az úgy-
nevezett porosz uton. A cseh burzsoázia álláspontja lehetővé 
tatte a monarchia további fennállását és a reakciós bécsi ud 
var pozícióinak biztosítását, az országgyűlés feloszlatását 
és a katonai diktatúra felállítását. A katonai diktatúra fel-
állításával befejeződött a megrendült Habsburg-trón ideiglenes 
megerősödésének folyamata, amely azonban egyben világosan meg-
értette, hogy a német nép egyesítési mozgalma túlságosan nagy 
erő ahhoz, hogysem azt meg lehessen állítani. Mivel az 1848-as 



forradalom, tanúsága szerint éppen oz a mozgalom jelentette a 
legnagyobb veszélyt a monarchia trónjára, mert világosan napi-
rendre tűzte a monarchia létének kérdését, a bécsi udvar ellen-
intézkedésekhez kezdett. És itt mutatkozott meg, hogy a monar-
chia tarka nemzetiségi Összetétele, amely azelőtt bizonyos 
előnytljelentett a császári udvar számára, hiszen ügyesen ma-
nipulált vele & nemzeti felszabadító noagolom és osztályharc 
elnyomásában, a német egyesitési mozgalomban a hegemónia meg-
szerzéséért vivott harcában különcnek bizonyult. 

Innen ered az egységes, még nemzetiségi vonalon is egysé-
ges Ausztria megteremtésére irányuló törekvés. Az egyes burzsoá 
nemzetek kialakulásának további konszolidációs folyamatát nem 
lehetett megállítani. A forradalom leverésének következményeiből 
okult legszélesebb néptömegek demokratikus mozgalma a mélyben 
parázslott és a nyugtalan forradalmárok általános elégedetlen-
sége feltűnt hol itt, hol ott és várta a kilépés kedvező pilla-
nat at. Különösen Magyarországon vált a helyzet igen veszélyes-
sé, és így végül is a megtorló szervek s a hadsereg költségei-
nek fedezése által pénzügyileg kimerült és a belső ellenállási 
mozgalomtól veszélyeztetett monarchia kénytelen volt az elnyo-
mást enyhíteni, hogy egyáltalán összetarthassa Ausztriát, A 
monarchia németesitési kísérleteinek csődbejutására kihatott 
az is, hogy Ausztria Poroszországhoz viszonyítva jelentősen el-
késett, ahogyan ezt egyébként az 1866-os háború is megmutatta, 
A monarchiát különben a teljes'csőd veszélye fenyegette, az a 
veszély, hogy a különböző nemzetiségek egymás ellen felhasznált 
hadseregének sokáig alkalmazott mechanizmusa csütörtököt mond, 
<k fokozott elnyomás és a rendőri uralom nyugtalanította a demok-
ratikus erőkot és elmélyítette az elnyomott népek közös gyűlö-
letét Béccsel szemben, Ausztria nemzetközi tekintélye erősen 
hanyatlott, A növekvő forradalmi helyzet veszélye Ausztria-
szétesésével fenyegetett és a bécsi udvart taktikájának megvál-
toztatására kényszeritette « 

Rögtön az olaszországi vereségek után, amikor a helyzet 
igen válságossá vált és amikor Oroszországot is parasztfelkelé-
sek rázták meg, a császár elbocsájtotta Bachot, mint a mórt, 
aki elvégezte feladatát és mivel rendelkezésére állt az egész 
hatalmi apparátus, felhasználta az alkalmat olyan változások 
megigérésére, amelyek megtörnék azt a veszélyt, hogy kialakul 
az elnyomott nemzetek egységfrontja és amelyek biztosítanák a 
burzsoázia segítségét. Mivel a legnagyobb veszély mindenekelőtt 
Magyarország részéről fenyegetett, ahol- az ellenzéki mozgalom 
a legerősebb volt, sietve semlegesítette azt az 1849-ben ki-
adott intézkedések visszavonásával és a március előtti állapo-
tok helyreállításával, Ezzel egyidejűleg biztosította magának 
a magyar mágnások támogatását is, akiknek, visszaadott minden 
jogot, amellyel a forradalo* előtt rendelkeztek. Ezzel egyide-
jűleg Ausztriában megvásárolta a német burzsoáziát, amelynek 
ígéreteket tett, hogy résztvehet az adók megszavazásában és az 
állami gazdaság ellenőrzésében, A coeh burzsoáziát nem kellett 
megvásárolnia. Eltekintve attól, hogy igy az teljesen el volt 
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szigetelve, ne g az októberi dip Iona kiadása előtt sietett a 
Rieger-féle nenorandunban a császárt eriiékeztetni "a nag a s 
uralkodóháznak a log s or sd öntőbb időszakban" nyújtott segítsé-
gére és biztosította azt odaadásáról és tiszteletteljesen kér-
te egy cseh politikai napilap kiadásának engedélyezését. Rieger 
hangja azonban non volt a cseh nép hangja, még az egész cseh 
burzsoáziáé sen. A cseh demokratikus mozgalom, -anely ott pa-
rázslott Bach abszolutizmusának járma alatt, kétszeres erővel 
robbant ki, amint felnyíltak a sorompók. A cseh élet sokoldalú 
megelevenedése a hatvanas években és a nemzeti mozgalom hatá-
rozott fellendülése a haladás bizonyítéka volt a cseh burzsoá 
nemzet kialakulásában. A német burzsoázia ereje és a hosszú 
évek politikai elnyomása következtében fejletlen gazdasági vi-
szonyok mellett a kultura területe volt az, ahol a nemzeti harc 
és a nemzeti követelések legjobb szószólói összpontosultak,Ez 
a tény - a leghaladóbb erők csoportosulása a kultura terüle-
tén - adja a cseh nemzeti mozgalom sajátos jellegét. Sz nemze-
tünk egyik legjelentősebb haladó hagyománya, amint erre Zd« 
Nejedig felhivta a figyelműt. 

Természetes, hogy abban a történelmi helyzetben, amikor 
Ausztria gazdasági elmaradottsága következtében a munkásosz-
tály még gyenge és szervezetlen volt, az egész nemzeti mozga-
lom politikai vezetése a burzsoáziára hárult. A termelőerők 
fejlődésének kezdetleges fokán és azok állapotára való tekintet-
tel ez szükségszerű történelmi jelenség volt a monarchiában. 
Erre a tényre figyelmeztetett Engels, amikor a német helyzetet 
elemezte az 1848.-as forradalom előestéjén: "A munkásosztály 
szükségszerűen csupán eszköz a burzsoázia kezében mindaddig, 
ómig a burzsoázia maga is forradalmi, vagy haladó. A munkás-
osztály külön mozgalmának ezért ebben az esetben mindig csak 
másodrendű jelentősége van. Azon a napon azonban, amikor a 
burzsoázia eléri a teljes politikai hatalmat, azon a napon, 
amikor a pénz hatalma kizár minden feudális és arisztokrata 
érdeket, azon a napon, amikor a burzsoázia megszűnik haladó és 
forradalmi lenni és önmaga elkezd posványodni, azon a napon 
átveszi a vezetést a munkásmozgalom és nemzeti mozgalommá fej-
lődik. "/14/ " 

Az a tény, hogy a hatvanas évek haladó nemzeti mozgalmá-
nak vezére és reprezentánsa a burzsoázia volt, nem jelenti 
azonban azt, hogy az egész burzsoázia az volt. Már az 1849-as 
év megmutatta, hogy két rétegről van szó, és ez a tény ismét 
megmutatkozott a hatvanas évek egész politikai életében. Mig a 
demokratikus szárny, amelyhez a negyvennyolcas radikális demok-
raták tartoztak, a népi mozgalom felé orientálódott, a liberá-
lis szárny elszigeteltségére való tekintettel szövetséges kere-
sésére kényszerült. Ez a tény csak megerősíti Leninnek a bur-

14/ F. Engels5 Némecko * v predvecer revoluce 1848. /Németor-
szág az 1848-as forradalom előestéjén,./ Praha, Svoboda, 
35.1, 



asoázia két rétegerői, a demokratákról és liberálisokról ss ólé 
tanítását, "a demokrata - ír ja Lenin - liiez a népb'.m, hlöis a 
tömegek mozgalmában, mindenképpen sediti ast, - b4r m » xitî-
kán.,. .Iilbás elképzelései "annak arról, jaogy ni a moag&lota je-
lentősége, a kapitalista rend keretein belül, A demokrata Sszin-
téfebön törekszik arra, hogy lerázzon mindent, ami középkori*', 
Sgzel szemben "a liberális fél a tömegei? mozgalmától, fékeai azt 
és tudatosan védi a középkor bizonyos, mégpedig legfontosabb 
intüHenyiít afe ért, bog;/ legyen támasza a tömegekkel és különö-
sen a munkásokkal szemben.*V15/ 

Az 1848-as ellenforradalmi kiállása által megbélyegzett 
cseh liberális burzsoázia nem remélhetett támogatást a monarchia 
többi nemzeteinek demokratikus mozgalmától, s ezért számára nem 
'maradt más, mint elfogadni a segitséget onnan, ahonnan azt fel-
kínálták. Az a partner pedig, amellyel a ceeh liberális burzso-
ázia koalíciós szövetséget kötött, nem volt más, mint a C3eh 
nagybirtokos nemesség, akik a történelmi cseh államjogban meg-
találták $ német liberális burzsoáziával szembon ellenzékiségük 
legális programmját. Dr. F.L. Rieger és Clom-Martinic politikai 
koaliciójávai azonban a Cseh liberális burzsoázia a nemzeti' 
frontban elfoglalt helyzetét szükségszerűen átengedte a nemesi 
nagybirtoknak. Ez a szövetség csak elmélyítette a monarchia 
többi haladó erőinek az ellenszenvét, amely gyakran nacionalis-
ta sovinizmussal volt telitve és amely átterjedt az egész cseh 
nemzeti mozgalomra« 

Sz megnehezítette a demokratikus szárny pozícióját az egy-
séges nemzeti pártban, akik nem akartak önálló politikai pár-
tot alakítani a nemzeti mozgalom meggyengülésétől való féle-
lemben és akik igy a monarchia bonyolult viszonyai között el-
szigetelődték. Ezt az elszigeteltséget még csak támogatta a 
nacionalista sovinizmus,.amellyel különösen a német liberális 
burzsoázia seramikép sem takarékoskodott. A cseh nemzeti párt 
két szárnyának különböző álláspontja világosan kitűnt különösen 
az 1863-as lengyel forradalmi felkelés idején. Mig a cseh nép 
és a demokratikus szárny határozottan a felkelt forradalmárok 
oldalára állt, Rieger és Falacky teljes súllyal az orosz abszo-
lutizmus oldalára álltak. 

E két állásfoglalásban megmutatkozott az Oroszországhoz 
való viszony kettőssége is, amely a mi egész nemzeti harcunk 
jelentős részét .alkotja és amelynek alapjára és kettős arcula-
tára világosan rámutatott Zd„ kéjedig A cseh demokraták eb-
ben a harcban rokonszenvükkel sohasem helyezkedtek szembe, az 
orosz nép demokratikus mozgalmával, hanem teljes mértékben c^ 
cárizmus, mint az elnyomás rendszere ellőni forradalom oldalá-
ra álltak, 

A cseh burzsoázia liberális szárnyának szövetsége a nagy-
birtokos nemességgel, akik. egyben a bécsi udvar vadászkutyái-
nak feladatát teljesítették, teljes mértékben megmutatkozott 

15/ Lenin, Vál, "müvei c I,k. 778»le 
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a hatvanas -évek második felében, amikor a monarchia 1866-os ve-
re ségo véget vetett a német nemzeti egyesítési mozgalomban a 
hatalmi hegemóniáról való ábrándoknak, s a forradalmi megmozdu-
lások miatt ismét szorongatott helyzetbe került és ismét a mo-
narchia belső elrendezésének kérdéseivel volt kénytelen foglal-
kozni. A cseh liberális burzsoázia szószólói biztosították az 
udvart arról, hogy "feladatunk és elsőrendű törekvésünk az, 
hogy fenntartsuk Ausztriát és Ausztriában önmagunkat", ezért 
áz alkotmány módosítását ugy végezték el, hogy megoldhassák a 
legégetőbb kérdést és megmentsék a monarchia egységét. Az 1867-
es osztrák-magyar kiegyezés végrehajtásával sikerült a monar-
chiának a demokratikus erők egyesülési veszélyét megszüntetni, 
megnyugtatni a magyar burzsoáziát és hasonló állást biztosíta-
ni számára a birodalom keleti felében, mint amilyennel a német 
burzsoázia rendelkezett a nyugati részeken. Ez az intézkedés 
egyúttal azt is' kifejezte, hogy a német és a magyar burzsoázia 
közötti ellentétek nagyobbak voltak, mint a cseh és a német 
burzsoázia között, A kiegyezés végrehajtása az 1848-as forra-
d' Ion utolsó feladataként előre vetette árnyékát elsősorban az 
1848-as forradalom vereségével. Ennek "felülről" való végrehaj-
tása a proletariátus gyengesége miatt xrdlt lehetővé, "a prole-
tariátus gyengeség© volt az oka annak, hogy nem tudta megaka-
dályozni az agráriusokat és a burzsoáziát abban, hogy a munká-
sok érdekei ellenére, a munkásoknak legkevésbbé előnyös formá-
ban valósítsák meg az átalakulást, olyképpen, hogy megmaradtak 
a monarchia is, a nemesség kiváltságai is, jogtalanság is a 
falvakban és még rengeteg más középkori maradvány,"/16/ 

Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés Csehországban az el-
lenállásnak olyan viharát váltotta ki, hogy a demokratikus moz-
galom ismét eddig nem sejtett méretekben kapott erőre. A ha-
talmas tömegmozgalom magával ragadta a cseh lakosság valamennyi 
rétegét és a cseh burzsoázia liberális képviselőit is arra kész-
tette, hogy csat lakozzanak ehhez a hatalmas össznemzeti-tilta-
kozáshoz. Ismét megteltek a börtönök, ismét elkövetkezett a 
sajtó legkegyetlenebb üldözése, de a mozgalom állandóan uj erő-
re kapott, A kormány ezt az ellenállást a legdurvább üldözés-
sel, az ostromállapot kihirdetésével és katonai végrehajtásával 
igyekezett megtörni. A demokratikus mozgalomugyanakkor kitűzte 
az általános választójog követelését, amelyről élénken tár-
gyaltak a különböző gyűléseken és a demokratikus egyletekben, 
amennyiben ezek működését hivatalból rieg nem szüntették* Ahe-
îŷ ttr. azonban, hogy a monarchia más nemzeteinek demokratikus 
mozgalmához fordultak volna, még a demokraták is résztvettek a 
esett politikusok Moszkvába és Pétervárra utazásában, hogy kül-
földön is kifejezzék politikai tiltakozásukat a monarchia el-
len « 

A harci jelszó, amellyel a monarchia elleni offenzívát ve-
zették, "az államjog" kivívása volt. Már maga ez a kifejezés 
is minden történetisége mellett lehetőséget nyújtott különféle 

16/ Lenin: Marx, Engels, marxizmus* 249cl3 
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értelmezésekre. Ariig a liberális burzsoázia lényegében a mo-
narchia trialisztikus elrendezését értette alatta, addig a 
cseh nép hatalmas forradalmi mozgalma megmutatta azt, hogy 
napirendre tűzték az állam,éspedig a cseh állam követelését. 
Igy értelmezte ezt a harcot a cseh nép, a munkásság és a pa-
rasztság, és igy vélekedett erről a cseh értelmiség demokra-
tikus szárnyának egyik képviselője, Antal StaÖek. Ezt a tényt 
teljes mértékben igazolja a "Svoboda" /"Szabadság"/ cikke is 
1871-ből, amelyben megállapitották: 

"Azért nem terjedt el a cseh népben semmiféle lelkesedés, 
amikor nyilvánosságra kerültek ezek a fundamentális cikkelyek, 
azért nincsenek tele a cseh lapok hasábjai a nemzet általános 
egyetértésének bizonyítékaival, mint az a deklaráció megírása 
utáni napokban volt. Csend, siri csend terjedt a mi vidékeink-
re, mint egy nagy csapás után, mindenki érezte, hogy igen ma-
gas az az ár, amelyet felajánlunk Bécsnek. Bécs azonban már 
hiúságból is gondoskodott róla, hogy ez a csend Csehországban 
ne tartson sokáig...Nos hát ez nem lep meg minket. Ennek/.t.i, 
az elutasításnak/ azonban az lesz a következménye, hogy népünk 
annál lelkesebben ragaszkodik a teljes függetlenség gondolatá-
hoz, a mi deklarációnk gondolatához, amely azon a napon dicső-
sége sebben~~os^íonyiEÍe^ egész nép szivében. Ha 
a deklaráció ma még halott, holnap ismét élni fog és adja Is-
ten, hogy űrökké éljen!" /16h/ 

A demokratikus hirlap idézett szemelvénye csak megragadja 
azt a. tényt, hogy a teljes függetlenség gondolata volt az,amely 
a cseh népet olyan határozott ellenállasra késztette Bécs el-
len, és -ez volt a hatalmas tömegmozgalom hajtóereje is. És mi-
lyen csalódást kellett okoznia annak, hogy a nemzet politikai 
képviselői beleegyezésüket adták a fundamentális artikulusok-
hoz, amelyek végül mégis papiron maradtak. Az állandóan erősö-
dő cseh nemzeti mozgalom végül is arra kényszeritette a csá -
szárt és az osztrák kormányt, hogy újra felvegye a tárgyaláso-
kat a cseh burzsoázia képviselőivel. Erre a lépésre a fenyege-
tő belső állapoton kivül mc-g a nemzetközi helyzet is kénysze-
ritette őket. Poroszország Franciaország felett .-aratott győzel-
me fokozta az osztrák udvar és kormány Bismarcktól való félel-
mét. Abban a törekvésében, hogy biztosítsa helyzetét a monar-
chiában a győztes Nénetországgal való összetűzés esetén, a csá-
szár megígérte a cseh burzsoáziának a kiegyezést és azt, hogy 
végrehajtsa a kormányzat átrendezését a trializnus alapján. 

Itt azonban az ügybe beleszólt égy másik tényező és ez 
Bismarck volt. Az osztrák és a ném^t császár ischli és salz-
burgi találkozóján az osztrák császárt biztosították, hogy Né-
metországnak nincs szándékában az osztrák területeket a biro-
dalomhoz csatolni, de egyben figyelmeztették is a császárt ar-
ra, hogy Németország érdeke Ausztria német jellege. Ebben az 
irányban élesen kiviláglott Ausztria-Magyarország Németország-

16a./ Svoboda, 1871. 476*1. 
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tói való függő viszonya, nint az 1866-os évi vereség következ-
ménye, és ezt csak megerősítette az, hogy a magyar reakció, 
amely a kiegyezéssel hatalomhoz jutott, Németország szilárd tá 
naszává vált, amelynél, mint erősebb partnernél segítséget ke-
resett a transzlajtán terűlet szláv nemzeteinek nemzeti fel-
szabadító mozgalmai elleni harcában. "1867-től a magyar reak-
ció beje- és külpolitikájának az volt az alapgondolata, hogy 
megakadályozza a szláv nemzetek önrendelkezési jogát. Ezért 
helyezkedett szembe a szláv népeknek nyújtott minden engedmény-
nyel, azért fordult önmagánál kisebbek kísérletei ellen a mo-
narchia föderativ újjászervezésekor. Magyarországon a vezér-
szerep a magyaroké, Ausztriában a németeké, ezt erősítette ma-
kacs nyakassággal a magyar reakció 1867-től 1918-ig. Ilyen 
bel- és külpolitikát azonban csak Németország szövetségével le 
hetett folytatni. A szlávellenes álláspont a bel- és külpoliti 
kában Magyarországot elkerülhetetlenül a német imperializmus 
karjáiba kergétte"/17/ és a monarchiában fennálló német érde-
kek megbízható őrévé változtatta. 

így a külföldi és a belső támogatás, amelyet a bécsi ud-
var és a császár kapott Németország, a magyar reakció és a né-
met liberális burzsoázia részéről, lehetőséget nyújtott a cseh 
nemzeti mozgalom elszigeteléséhez és a rendszeres üldözéssel 
újbóli meggyengítéséhez. És ez annál inkább sikerült nekik, 
mert a cseh demokratikus mozgalom, is.nacionalista korlátoltsá-
gánál fogva egyáltalában nem keresett szövetségest a monarchia 
belső demokratikus erői között. 

A cseh nemzeti mozgalom folyamatos letörésében végül segi 
tett még a bécsi kormánynak az is, hogy fokozatosan ki tudta 
használni a gazdaság fejlődés hatását a monarchiában és külö-
nösen a cseh tartományokban, amelyek 1866-tól 1873-ig gyors 
iparosodáson mentek át, ez pedig két irányban hatott: 1. a 
cseh' burzsoázia gazdasági megerősödésére, 2. a munkásosztály 
számbeli megerősödésére, amit megsokszoroztak a hetvenes évek 
válságának kétoldalú kihatásai. A nemzeti cseh ipari, kereske-
delmi és falusi burzsoázia gazdasági megerősödése egyre vilá-
gosabban előtérbe helyezi a burzsoázia alapvető kérdését; a 
piacon való érdekeltség, kérdését.' 

A cseh burzsoázia fejlődésének első szakaszában arra tö-
rekszik, hogy vule szemben hatalmas előnyt felmutató német bur 
zsoázia ellen folytatott konkurroncia-harcban biztosítsa saját 
számára először a cseh nemzeti területeket. Innen ered a ter-
mészetjog és a történelmi érvényesítése közötti ingadozás,, A 
cseh burzsoázia gazdasági erejétől függően a történelmi, mint 
a'területileg szélesebb"jog győzedelmeskedik. 

A piacra késve érkező cseh burzsoázia azonban igen gyor-
san kénytelen más felvevő piacot keresni és itt szükségszerű-
en eljut ahhoz a végleges következtetéshez, hogy a monarchia 
külkereskedelme számára sokkal előnyösebb, mint a szűken kö-
rülhatárolt nemzeti körzet, amelyben nota bene állandóan küz-
denie kell a német konkurrenciával. És így a cseh burzsoázia 
17/ 2it pro svobodU.Vybor stati a projevú0 
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Gazdasági hatalmának fejlődésével a monarchia mint piac lété-
nek a kérdése számára is alapvető fontosságú kérdéssé vált. 
Érvényes ez a cseh kulákra is, aki a hetvenes években gazdasá-
gilag jelentősen megerősödött. 

Ez a gazdasági fellendülés elmélyítette a burzsoázia 
egyes csoportjai között az érdekellentéteket, bár a munkásosz-
tály számbeli növekedése, nemzetközi jellegű harcai és az el-
ső komoly harcok a hazai környezetben szükségszerűen kihatot-
tak a közeledésre. 

A piacokért vivott harcot rendkívül kiélezte az 1873-ban 
kezdődő"gazdasági válság, és ez szükségszerűen visszatükröző-
dött a cseh burzsoázia politikai életében is. Az a pissziv 
rezisztencia, amelyet 18G7-től folytatott, kétélű fegyvernek 
bizonyult. Éle lassan a burzsoázia anyagi érdekei ellen kez-
dett fordulni, amely a válság hatására a belső piac összeüÉü&ü-
lése miatt a felvevőpiacokért folyó kiélezett harcban találja 
magát. Ugyanilyen helyzetben találta magát a parasztság is, 
ahol az agrárválság meggyorsította a differenciálódás folyama-
tát és éles konkurrenciaharcba -állította a kulákot a német 
nagybirtokossal és a magyar konkurrenciával. 

A piacokért vivott harcba különböző módokon az állami köz-
igazgatási apparátus is beavatkozott, amelynek az egész kor-
mányzási rendszere és a rengeteg feudális maradvány 1- hetővé 
tette a helyzet sokkal erősebb befolyásolását és amely azt 
ki is használta minden irányban a cseh ellenzékkel szemben. 

Nem járt eredménnyel az a kísérlet, hogy a birodalmi gyű-
lésben megtörjék a német túlsúlyt, amelyet az 1874-ben megala-
kult szabadelvű párt által meghirdetett általános választójog 
követelésével véltek elérni. A cseh burzsoáziának, amely egye-
dül rendelkezett választójoggal, nem állt érdekében a válasz-
tójog kiterjesztése. A cseh politikai vezetőket végül is in-
kább arra kényszeritette, hogy adják meg magukat és mivel a 
cseh tartományi gyűlés számos gazdasági ügyben döntött, arra 
ösztönözte őket, hogy először ide küldjenek képviselőket, a 
birodalmi gyűlésbe pedig csak később,. 

Az ifjú cseh párt ellenállása az általános vál sztójog 
követelésével szemben a burzsoázia köreiben egészen természe-
tes volt. 

A harcban csak az imént legyőzött cseh burzsoázia nem 
akarta kockáztatni a további harcot, melynek pénztárcájára is 
hatása lehetett volna, egyben tudatára ébredt e demokratikus 
követelések veszélyes következményeinek lehetőségére is, amely 
a parasztokat és a munkásokat szükségszerűen bevezette volna 
a politikai életbe. A burzsoázia pedig igen jól tudta mit je-
lentene ez. így nemcsak a cseh burzsoázia demokratikus szár-
nya, hanem ugy látszik az egész monarchia burzsoa-demokrati-
kus mozgalma gyengének bizonyult a kialakuló helyzetben ahhoz, 
hogy véghezvigye ezt a fontos betörést a monarchia kiváltsá-
gos pozícióiba és hat almi/támasz ai bra„ 
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Ennek véghezviteléhez hiányzott az a reális erő,amely 
megvalósításáért harcot indított volna. Ez az erő pedig egye-
dül csak a munkásosztály lehetett, amely azonban még szervezet-
len volt és szervezkedését megnehezítette az a rendkívül nehéz 
helyzet, hogy a cseh munkásosztály csupán az elnyomott nemzet 
egy része volt, 

A cseh burzsoázia kihasználta azt a helyzetet, hogy a 
nagybani termelés és a nagytőke a német burzsoázia kezében 
volt, és hogy ő maga harcot folytatott az uralkodó német rend-
szer ellen. A cseh munkások emellett még nehéz gazdasági harc-
ban álltak a német kapitalistákkal, akik a politikai életben 
a cseh nemzet ellenségei voltak. így az osztályellenség egyben 
a nemzet ellensége is volt, az osztályellentéteket részben el-
fedték a nemzetiségi ellentétek. Ez a tény kezdetben igen nagy 
mértékben hátráltatta a munkásság osztályöntudatra ébredésének 
folyamatát, A cseh gyárak és vállalatok növekedése azonban a 
munkásságnak is szemléltetően megmutatta, hogy a munkássághoz 
való viszony szempontjából nincs különbség a német gyáros és a 
cseh gyáros között; a munkásság és a cseh kapitalisták érdekei 
homlokegyenest ellentétesek egymással0 

A hetvenes évek gazdasági válsága, a munkanélküliség, a 
munkásság nehéz helyzete világoson megmutatta a munkásságnak, 
hogy a munkáskérdés "nemzeti" felfogása semmiben sem jelenti 
a munkásság sorsának megjavulását. így a cseh munkásság is fo-
kozatosan megértette azt, hogy a cseh és a német munkásnak kö-
zös az ellensége, amely minden nemzetiségi vita ellenére egyet-
értésben és együttesen lép fel a sztrájkoló munkások ellen, és 
bár a cseh kapitalista harcol az állam ellen, mégsem habozik 
az állam elnyomó szerveit igénybôvenni a munkásság igazságos 
követeléseinek elnyomása céljából. Ezzel egyidőben a munkásság 
megértette, hogy csupán az együttes harcnak lehet reménye si-
kerre , 

A munkásosztály szervezeti egyesítése a soknemzetiségű 
monarchiában azt jelentette, hogy a szervezés nehéz problémáját 
kell megoldani és ezzel együtt: kifejezésre jut tatti saját; osz-
tályálláspontját a nemzeti kérdéssel kapcsolatban, amelynek ép-
pen Ausztria-Magyarországon fontos jelentősége volt. Az uralko-
dó nemzethez vagy -z elnyomott nemzethez való tartozás kialakí-
tott a munkásságban is via facti bizonyos hierarchiát, A kapi-
talista rendszer elvileg egyenlően zsákmányolta ki őket, de az 
elnyomott nemzethez tartozó ezenkívül ki volt szolgáltatva még 
a nemzetiségi elnyomásnak, nem tekintve azt, hogy a burzsoázia 
kezében megvolt a lehetőség, hogy érvényesítse saját naciona-
lista álláspontját, 

A monarchia munkásosztálya előtt álló probléma nem volt 
tehát ggyszerü, és nem volt példa előtte, amelynek tapasztala-
taira támaszkodhatott volna. Ezen segített Engels. 1874-ben 
Sorgehoz irt levelében azt irta erről: "Ausztriában az emberek 
alegnehezebb körplmények közt dolgoznaj, a legnagyobb óvatos-
ságra kényszerülnék, mégis nagy előrehaladást tettek. Rávették 
a szláv nuhásokat Prágában és másutt a közös munkára a német 
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munkásokkal. A Főtanács londoni ülésének utolsó szakában hiába 
igyekeztem megvalósítani ilyen egyetértést."/18/ Engels itt 
bizonyára az osztrák szociáldemokraták Kendörflben tartott ér-
tekezletére gondol, ahol helyesen oldották meg a nemzetiségi 
kérdés problémájának második részét az önrendelkezési jog el-
vének elfogadásával. A nemzetiségi kérdésnek ez az egyedüli he-
lyes megoldása a nemzetiségek munkásosztálya elé azt a fő és 
közös feladatot állította, hogy következetesen követelniük kill 
a nemzetek önrendelkezési jogát és le kell leplezniök a nacio-
nalista demagógiát. Ez az az egyedüli helyes követelés, amely-
nek mint rendkívül gyújtó forradalmi mozzanatnak az ausztriai 
viszonyok közt szükségszerűen önmagában kellett hatnia. Ez al alp-
jaiban tánadta meg a monarchiát, amelynek egész politikája a na-
cionalista korlátozottságon és az egyes nemzetiségek önálló po-
litikai életének teljes kizárásán alapult. Ez o követelés azál-
tal vált még jelentősebbé, hogy támasza -volt a monarchia összes 
nemzetiségei egyesitett munkásságának reális ereje, amely a 
válság hatására radikalizálva volt, 

A hetvenes évek válsága az Osztrák-Magyar Monarchia szá-
mára rendkívül komoly és mélyreható megrázkódtatást jelentett. 
A munkásosztály azonban szervezetileg még nem állt azon a fo-
kon, hogy ezt kihasználhassa-s a kormány Taaffé rendőruralmá-
nak felállításával gondoskodott arról, hogy erre a szervezett-
ségre a munkásosztály ne jusson el, A komány ezirányu tevé-
kenységét segítette még a monarchia egyes nemzetiségeinek bur-
zsoáziája iö, amely a legforradalmibb"társadalmi osztályt igye-
kezett saját céljaira kihasználni. A kemény és könyörtelen ül-
dözés lehetetlenné tette a munkásságnak nemcsak a legális szer-
vezkedését, hanem nagymértékben kihatott arra is, hogy az ösz-
tönös mozgalom elméleti színvonala állandóan alacsony fokon r -
radjon. Ez mindenekelőtt kitűnt Oberwinder és Scheu vitájában, 
amely bénítóan hatott a mozgalomra és akadályozta a monarchia 
összes munkásainak szervezeti egyesítését egységes nemzetközi 
platformon. Ebben a helyzetben nagy jelentőségű -volt a cseh-
szlovák szociáldemokrata párt megalapítása, amely a kapitalis-
ta társadalom leghaladóbb és legforradalmibb osztályának szer-
vezett politikai fellépéseihez az uj kikristályosodás! mag meg-
teremtését jelentette. Az önálló muhkáspárt megteremtésével 
szószólót és képviselőt kaptak a társadalom legnagyobb részét 
ulkotó dolgozók. Ez a jelentős határkő a nemzet életében sem-
niesetre sem plentett támadást 3 monarchia munkásságának nem-
zetközi egysége ellen, hanon az akkori helyzet és a monarchia 
munkásmozgalmában uralkodó viszonyok egyenesen kikényszeritet-
ték. A kongresszus programja első helyre állította a nemzetek 
szabad önrendelkezési jogának követelését. A munkásmozgalom 
fokozott üldözése és az alacsony ideológiai színvonal következ-
tében azonban ez a lépés sem mentette meg az Osztrák-Magyar Mo-
narchia munkásmozgalmát a reakciós anarcíiista eszmék hatásától 

'x-Enge1s-Lenin-Sztálin: 0 Rakousku a Őeské otázcl, 236.1 
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és befolyásától, amelyet szívesen használt fel a kormány ürü-
gyül a terror fokozására. A németországi fejlődés és az ország 
belső helyzete azonban egyaránt megtanították az osztrák kor-
mányt is arra, hogy ezt a módszert nem lehet a végtelenségig 
folytatni. A kormány kénytelen volt enyhíteni a terrort és meg-
adta a munkásosztálynak a legális szervezkedés lehetőségét.Ek-
kor ismét a cseh tartományodból indult ki az egész ausztriai 
munkásság egyesítésének gondolata, ahol az anarchistákkal a 
legveszélyesebb belső ellenséggel a munkásság a legkorábban 
számolt lo. Az 1887-os brünni kongresszus is, amely ezt a köve-
telményt felállította, a nemzetiségi kérdésben az önrendelkezé-
si jog álláspontjára helyezkedett. 

A kormány terrorintézkedései és a munkásság politikai tény-
kedésének kíméletlen üldözése az elmúlt években persze szükség-
szerűen nyomokat hagyott a munkásmozgalomban. Lehetetlenné tet-
to azt, hogy az uralkodó osztállyal vívott harcokban kinőj jön 
az egész ausztriai munkásság magas elméleti síkon álló vezető 
ereje, '-melyben megtestesülne e mozgalom valamennyi tapaszta-
lata. 

Eme jelontős fogyatékosságok következményei világosan 
megmutatkoztak a ha info Idi egyesítési kongresszus prograramjá.-
ban, amely az 1888-89-os évek fordulóján-folyt lo. A hainfeldi 
kongresszus az egész monarchia munkásmozgalma számára rendkí-
vül nagyjelentőségű volt. Egyfelől Engels segítségével ret&gágo-
san megszövegezte a munkásosztály céljait és kijelölte az el-
érésükhöz szükséges fő alapelveket, másfelől pedig megalakítot-
ta azt a hadsereget, amelynek meg kellett volna valósítania 
ezeket. 

Hiányossága azonban az volt, hogy lebecsülte a szervezés 
és az egységes pártvezetés fontosságát, és nem fejtette ki sa-
ját álláspontját a nemzetiségi kérdésben, E lebecsülés jelen-
tősége még inkább kiviláglik, ha arra gondolunk, hogy ez az 
egész ausztriai munkásság kongresszusa volt, amely meghatároz-
ta a párt irányvonalát az egész ausztriai munkásság harcában 
a monarchia válsága és a nagy osztály- és nemzetiségi harcok 
idején. Ausztria bonyolult viszonyai éppen az imperializmus ki-
alakulása idején különösen erősen kiélezték a monarchia belső 
ellentéteit és hozzájárultac ahhoz, hogy a cseh és a magyar de-
mokratikus mozgalom ogyarárc megindította saját támadását. 

Ebben a helyzetben, minthogy nagyon sok volt a feladat^ 
amelyek megoldása az Osztrák-Magyar .Monarchia munkásosztályára 
várt a monarchiában a forradalmi helyzet gyors ütemben növeke-
dett. a munkásosztály 1890. május 1-i impozáns felvonulása, a 
helyenkéit megszervezett és a másutt ösztönösen kirobbanó 
sztrájkok és harcok minden oldalról megrendítették a monarcni-
át. Az általános választójog kivívásáért folyó harc, amelyet a 
szociáldemokraták hirdett' k meg és vezettek, aktivizálta a 
dolgozó nép legszélesebb rétegéit, akik a harcban az e^ész gyű-
lölt elnyomás megszünteti 'énc-Ç első lépését látták. 
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a munkásosztály a cseh tartományokban is közvet Ion here nélkül 
vette át a vezető szerepet az egész nemzeti mozgalomban és 
harcban, amely gyakran ösztönösen és szervezetlenül fejlődött." 
Valójában ez azonban nem'egészen igy történt, Engels 1894- jú-
liusában Adlerhez irt levelében figyelmeztette őt a helyzet • 
fontosságára és a következőket irta? "Nektek e pillanatban az 
a nagyjelentőségű történelmi hivatásotok, hogy. az európai pro-
letariátus előőrsévé legyetek minden téren, indítsátok él az 
általános offenzívát, amely, reméljük nem áll meg majd a győ-
zelem kivívásáig. Neked kell ezt az élcsapatot vezetni; hatte-hát mielőbb nem mégy el vidékre és nem gyűjtesz bőven friss 
erőt, akkor elmulasztod első kötelességedet."/19/ 

Engels parancsa azt jelentette, hogy az elnyomott nemzeti 
tömegek mozgósításával a minden elnyomást megszüntető harccá 
fejlesszék ki az eddig folyó küzdelmet. A szociáldemokrata 
párt ezt meg is próbálta. 

És itt mutatkozott meg első gyengesége. Az alacsony elmé-
leti színvonal megnehezítette számára, hogy megtalálja az utat 
a természetes szövetséges megnyeréséhez, és a nemzetiségikkér-dés nemmarxista felvetése is akadálynak bizonyult. Ezzel Össze-
függésben állt egy másik hiba is, amelyet a szociáldemokrata 
vezetés azzal követett el, hogy a Windischgratz-kormány bukása 
után az egész akciót leállította és minden erejét szervezési 
kérdésekre összpontosította. 

Mindezt azonban felülmulta az a veszteség, amely az egész 
világ.munkásmozgalmát érte ebben az időben. Ez a veszteség pe-
dig nem volt más, mint a proletáriátus zseniális vezérének és 
általánosan elismert tekintélyének, F, Engelsnek 1895 augusz-
tusában bekövetkezett halála. Engels halálának következményei 
különösen megmutatkoztak az Osztrák-Magyar Monarchia szociál-
demokrata pártjában, amelynek élete utolsó éveiben különösen 
na^y figyelmet szentelt és amelyet bizonyos mértékig egyedül 
irányított, 

Engels halála után azonnal kiütközött az alacsony elméleti 
és ideológiai színvonal az osztrák szociáldemokrata vezetésben, 
amely a hatalom megszerzéséért vivott leghevesebb harcban' gya-
korlatilag vezetés nélkül maradt. Ugyanebben a helyzetben ta-
lálta magát a cseh munkásság is, . ' 

A harc megszüntetését a forradalmi helyzetben a kormány -
és a burzsoázia természetesen azonnal kihasználta saját.erői-
nek újjászervezésére és arra, hogy védekezésből támadásba men-
jen át. Ugyanilyen helyzet alakult ki a cseh tartományokban is, 
A cseh burzsoázia a német konkurroncia elleni általános táma-
dásra készülve . V már előbb kiegyezett Bécscsel és most tel-
jes erejével a munkásmozgalom ellen fordulhatott, A Bécscsel 
kötött béke azt jelentette, hogy a cseh burzsoázia elvesztet-
te haladó voltának utolsó maradványait is, teljesen reakciós 
osztállyá alakult és arra törekedett, hogy a n'met burzsoáziá-
val helyet cseréljen a monarchiában. 
19/ Uo, 247,1. 
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A burzsoá demokratikus mozgalom utolsó dezorganizált marad-
ványai a haladó párt megszervezésének sikertelen kísérlete és 
az "Omladina" teljes szétzúzása után szétszóródtak a különböző 
polgári pártokba, egy része pedig Masarykhoz csatlakozott. Ez-
zel azonban cseberből vederbe kerültek. Masaryk látszólagos 
haladó irányzata ugyanis nem volt más, mint a polgári kozmopo-
litizmus megnyilvánulása. A munkásmozgalom iránt tanúsított 
érdeklődése nem a segítőkészségből eredt, hanem abból^ a szán-
dékából, hogy forradalmi lendületet letörje és igy semlegesít-
se ezt a burzsoá osztály számára halálos veszélyt jelentő ré-
teget azzal, hogy a trade-unionizmus ártalmatlan vágányára te-
reli. . 
, . A cseh és osztrák munkásmozgalom vezetőinek alacsony el-
méleti színvonala nemcsak azt tette lehetővé, hogy sokáig 
játssza a "barát" szerepét, hanem a cseh szociáldemokrata ve-
zetőség egy része számára "thecretikussá, tanácsadóvá"- válha-
tott és fokozatosan is azzá vált mindenekelőtt elméleti kér-
désekben. 

A szociáldemokrata mozgalom alacsony elméleti színvonala 
egész világosan megmutatkozott az osztrák szociáldemokraták V. 
Kongresszusán, amely majd egy évvel Engels halála után ült 
össze. Ez a kongresszus teljesen nyíltan szentesitette a föde-
ralizmus alapelveit és jóváhagyta azokat, mint helyes és álta-
lános érvényű alapelveket. Ezzel gyakorlatilag abban a hely-
zetben, amikor egységes harcvonalban kellett volna továbbha-
ladni a küzdelemben, szétdarabolta a pártot egyes nacionalista 
szervezetekre és nagy mértékben meggyengítette a párt akció-
képességét. A kongresszuson ugyanekkor kitűnt azonban még az 
is, hogy lebecsülték a munkásosztály szövetségeseinek kérdését 
a harcban. 

E durva hibák következményei megmutatkoztak abban, hogy 
kihasználatlanul maradt néhány forradalmi alkalom, továbbá ab-
ban, hogy a szociáldemokraták elvesztették legtermészetesebb 
szövetségesüket: a szegény- és középparasztságot, akiket a 
válság hatása végül is a kulák agrárpártba kergetett. Ezek a 
hiányosságok pedig annál fontosabbak voltakéért a XIX.század 
alkonyán az Osztrák-Magyar Monarchiát egyre erősebben renget-
te meg a magyar burzsoázia ellenzéki csoportjának támadása, s 
a monarchia amúgy is bomladozott a cseh banktőke és az ipar 
törekvései által, amelyek uralmuk alá akarták hajtani a monar-
chiát .Fokozódott a német imperialisták pángermán mozgalmának 
támadása is; a monarchia olyan düledező épület volt, amely-
nek csak egy kis érintés kellett ahhoz, hogy összedűljön. 

Ilyen volt a helyzet, amikor az Osztrák-Magyar Monarchia 
az imperializmus szakaszába lépett, amely a monarchia válságát 
az ellentétek kiélezésével még jobban elmélyítette. Az Oszt-
rák Magyar Monarchia a cári Oroszország mellett a világimpe-
rializmus második leggyengébb láncszeme volt. Világossá vált, 
bogy az ausztriai viszonyok tartósan nem konszolidálódhatnak, 

A cseh burzsoázia gazdaságilag megerősödött, saját bank-
jaira támaszkodva támadást indított a német burzsoázia hatalma. 
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állásai ellen, azzal a céllal, hogy megszerezze a gazdasági túl-
súlyt a monarchiában. Ennek következménye az volt, hogy érdeke 
a monarchia, mint piac fenntartásában fokozódott és elmélyült. 
Ezzel egyidőben a külföldi imperialista nagyhatalmak felé is 
kezdett orientálódni. 

. Ebben a helyzetben igen megtisztelő feladathoz jutott a 
szociáldemokrata párt vezetősége. Mozgósítania kellett volna 
az összes nemzetiségek legszélesebb tömegeit, ki kdletb volna 
használni a monarchia minden ellentétét és a forradalmi harc-
ban lerázni a feudális maradványokat és megadni a monarchia, 
minden népének azt' a lehetőséget, hogy tetszése szerint ren-
dezkedjék be. 

Ennek ellenére azonban azt látjuk, hogy a cseh és osztrák 
szociáldemokrata vezetők a tömegek mozgósítása, valamint a mo-
narchia és az elnyomás ellen ösztönösen kitörő küzdelmek meg-
szervezése helyett teljesen eldobták az önrendelkezési jog zász-
laját és az Osztrák-Magyar Monarchia fenntartásának az állás-
pontjára helyezkedtek. Ennek a kifejezése a nemzetiségi kérdés 
uj "megoldása" is, amelyet Bauer és Renner dolgoztak ki, amely 
nem jelentett semmi mást, mint a nacionalizmus leplezett, raffi-
nált- formáját, ahogyan I.V. Sztálin jellemezte 'mesteri kritiká-
j áb an. 

Ennek a javaslatnak az elfogadása gyakorlatilag az osztály-
harc elvetését jelentette és az Osztrák-Magyar Monarchia továb-
bi fenntartásának leplezetlen támogatását. 

A szociáldemokrata párt vezetésének ezt az uj irányvona-
lát már'nem lehet ugy jellemezni, mint tanácstalanságot, hanem 
mint határozott árulást, Marx és Engels örökének a megtagadá-
sát. Ez az osztrák szociáldemokrata vezérek és a reakciós Eör-
ber-kormány "baráti kapcsolatainak" a gyümölcse. 

Világosan kitűnt ez a két irányvonal az 1905-ös évben. A 
hatalmas tömegmozgalom, amelyet Ausztria proletariátusának pél-
dája vezetett, végül a szociáldemokrata vezetőket is àz álta-
lános sztrájk kihirdetésére kényszeritette. A harc továbbfej-
lesztése, uj követelmények napirendre tűzése helyett azonban 
a vezetők az általános aztájkot szelepként használták fel és 
a burzsoáziával egy fronton megállították az egész dolgozó nép 
hatalmas harci támadását. 

Az 1905-ös forradalmi helyzet világosan leleplezte- a. szo-
ciáldemokrata vezetők áruló politikáját, amely a munkásosztály 
és az -egész dolgozó cseh nép érdekeinek elárulásával állandóan 
mélyebbre merült az- opportunizmus mocsarába. 

így történhetett at is, hogy a nemzetiségi kérdés megoldá-
sára Sztálin által következetesen kidolgozott tervet, amely' 
tulajdonképpen a cseh és szlovák nép önállósági jogának;első 
elismerése volt, a szociáldemokrata vezetés egyáltalán nem vet-
te figyelembe. Ezzel csupán elszaka/dását bizonyította nemcsak 
a tagság, hanem az egész dolgozó nép legszélesebb tömegeitől, 
amely a legkülönbözőbb alkalmakkor már a háború előtt világo-
san kimutatta a monarchiával szembeni negativ álláspontját. 
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Ez az ellentét, amely a szociáldemokrata vezetés hivatalos 
politikája és a cseh dolgozó nép érzelmei, óhajai között fenn-
állt, világoson kitűnt az első imperialista világháború kirob-
banásakor is. A világégés megindulása az egész világ proletàri-
átusa elé napirendre tűzte a szocialista forradalom kérdését. 
Ezzel kapcsolatosan a nemzetiségi kérdés a burzsoá demokrati-
kus forradalom részéből most a szocialista forradalom alkotó-
részévé válik. És itt teljes mértékben lelepleződött az egyes 
nyugati szociáldemokrata pártok felkészületlensége, vezetésük 
tehetetlensége és áruló szerepe. Annak ellenére, hogy a háború 
előestéjén a baseli kongresszuson ez a vezetés kimondta a "há-
ború a háború ellen" jelszót, a konfliktus kirobbanása idején 
megmutatkozott, hogy a szociáldemokrata pártok vezetői egyálta-
lán nem gondolták a háborúellenes akció előkészítésére és ez 
irányban semmit sem tettek. Egyben itt teljes mértékben megmu-
tatkozott a tönggek ideológiai elmaradottsaga is, mivel azok 
elméleti és ideológiai képzéséről senki sem gondoskodott. 

És igy, miután a szociáldemokrata párt vezetősége mindin-
kább lesiklott a polgári szintre, amellyel összekapcsolta az 
Osztrák-Magyar Monarchia fenntartásának g. noja, a cseh munkás-
ság és a dolgozó nép egészséges magva magára volt hagyatva,ami-
nek az ösztönös egyéni harc volt a következménye a monarchia 
és annak militarizált apparátusa ellen, amely a háború-folyamán 
egyro észrevehetőbben növekedett erőben és forradalmi elszánt-
ságban. 

Jelentékenyen megerősítette a munkásság és az egész dol-
gozó nép eme harcát már a márciusi orosz forradalom is. 

Azonban a cseh dolgozó nép figyelmét nom a burzsoá politi-
kus Miljukov és megnyilatkozásai vagy a reakciós ideiglenes 
kormány kötötte le, hanem az orosz proletariátus hősi harca, 
amely megindította a forradalmat és Oroszország legszélesebb 
dolgozó tömegeinek élére állt. Éppen a "békéért, kenyérért és 
a szabadságért" harcoló proletártömegeknek ez a vezető szerepe, 
valamint hősies fellépésük volt a dolgozó nép hatalmas ösztön-
zője a társadalmi és nemzetiségi elnyomás elleni harcban. A 
munkás- és ka.tonakülcli5ttok szovjetjei, az annexió és a hadikár-
pótlás nélküli béke követelése,a nemzetiségi és az agrárkérdés 
megoldására vonatkozó javaslat nagy visszhangra találtak a mun-
kásságnál és a Habsburg-monarchia dolgozó népének minden réte-
gében. 

Miként az Osztrák-Magyar Monarchia valamennyi dolgozó né-
pe, a cseh munkásság is világosan tudatára ébredt annak, hogy 
az oroszországi munkástömegek harca az ő harcuknak is része, 
és hogy az orosz elvtársak az ugész monarchia dolgozóinak az 
óhajait is tolmácsolják. Az orosz forradalmi mozgalom azonban^ 
nem csupán lelkes rokonszenvet váltott ki. Az orosz proletariá-
tus dicső példája nem maradt cselekvő válasz nélkül. Az elnyo-
mott nemzetiségek dolgozó népe reménykedve tekintett a szociál-
demokrata pártok vezetőire. 

Ezek a vezetők azonban opportunisták voltaic, és ahelyett, 
hogy a harc élére álltak volna", egyenesen fékezték azt és egyre 



szorosabban, működtek együtt a burzsoáziával. Itt ismét kitűnt 
az a tény, amilyet olyan találóan .jeűLemzett I.V. Sztálin:"A 
II. Internacionálénak és vezetőjének, Kautskynak, halálos bű-
ne egyebek között az, hogy folyton a nemzeti önrendelkezés 
kérdésének polgári értelmezésére tért le, nem fogta fel e kér-
dés forradalmi értelmét, a nemzeti kérdést nem tudta vagy nen 
akarta az imperializmus elleni harc forradalmi talajára állí-
tani, a nemzeti kérdést nem tudta vagy nem akarta egybekapcsol-
ni a gyarmatok felszabadításának kérdésével. 

A Bauer és Renner tipusu osztrák szociáldemokraták korlá-
toltsága tulajdonképpen abban áll, hogy nem értették meg a 
nemzeti kérdés elválaszthatatlan összefüggését a hatalom kér-
désével s arra törekedtek, hogy a nemzeti kérdést elválasszák 
a politikától és beszorítsák a kulturális és oktatásügyi kér-
dések kereteibe, megfeledkezve az olyan "apróságokról", mint 
.az imperializmus és az- imperializmus rabságában sínylődő gyar-
matok ,"/20/ 

Az orosz proletariátus példája kihatott a csehországi 
•nunkástönegokre is és azok vezetése nélkül ösztönösen fokozni 
kezdték ellenállási akciójukat és alulról fejlesztették ha-
talmas háborúellenes fegyverüket: a sztrájkmozgalmat. 

Ez az aktiv harc tovább erősödött, amikor a Fagy Októberi 
Szocialista Forradalom uj perspektívát állított elé, 

A Nagy Októberi Szocialista F orr ad al. ómnak egyedülálló és 
korszakalkotó jelentősége volt az egész világ számára. "Az Ok-
tóberi Forradalom győzelme gyökeres fordulatot jelent az embe-
riség történelmében", gyökeres fordulatot a világkapitalizmus 
történelmi sorsában, gyökeres fordulatot a világproletariátius 
szabadságmozgalmában, gyökeres, fordulatot az egész világ kizsák-
mányolt tömegeinek harcmódjában és szervezeti' formáiban, élet-
módjában és hagyományaiban, kulturájábon és ideológiájában." 
/21/ 

Az emberiség történetében először került az ország veze-
tése a dolgozók, a munkásosztály kezébe. -Az orosz proletariá-
tus a Bolsevik Párt vezetése alatt felszámolta a burzsoázia 
hatalmát és uralmát, amely a termelőeszközök magántulajdonán 
alapult és felszabadította Oroszország dolgozó népét a kizsák-
mányolás és elnyomás minden formája alól. A Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom uj államtipust alkotott a legdemokratiku-
sabb államhatalmi formával: a szovjet hatalommal, 

A szovjet állam ujtipusu állam lett és mintaképe az igazi 
népi államnak, amelyet a munkások, parasztok és a dolgozó ér-
telmiség keze épitett a dicső Bolsevik Párt, Lenin és Sztálin 
pártja vezetésével, 

A szovjet állam ujtipusu állam lett és mintaképe az igazi 
népi államnak, amelyet a munkások, parasztok és a dolgozó ér-

20/ Sztálin Müvei, 4,k. 170-171.1. . . . 
21/ Sztálin, A leninizmus kérdései. 7.., kiad. 213-214,1, 
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teImiség keze épitett a dicső Bolsevik Párt, Lenin és Sztálin 
pártja vezetésével, 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom, mint a világ első 
forradalma megoldotta a nemzetiségi kérdést Is, omely a több-
nemzetiségű államok egyik legfontosabb belpolitikai kérdése 
volt, egyike ama problémáknak, amelyeket a burzsoázia sohasem 
tudott megoldani, mivel n kapitalizmus társadalmi viszonyainak 
egész rendszere egyáltalában nem engedi meg ennek a kérdésnek 
a megoldását. "A leninizmus a nemzeti kérdést a fellengzős 
deklarációk magaslatáról lehozta a földre, kijelentvén,hogy a 
"nemzetek egyenlőségét" hangoztató deklarációk, ha a proletár-
pártok nem pecsételik meg őket az elnyomott népek szabadsághar 
cának közvetlen támogatásával, nem egyebek, mint üres és hazug 
deklarációk."/22/ Ezért a fiatal szovjet kormány egyik első 
lépése az volt, hogy a szocialista forradalom győzelmének más 
napján azonnal a harcoló hatalmak nemzeteihez és kormányaihoz 
fordult azzal a javaslattal, hogy haladék nélkül lássanak hoz-
zá igazságos és demokratikus anneoció és hadikárpótlás nélküli 
béke megkötéséhez. Ezzel az ajánlattal együtt, amely megfelelt 
a harcoló nemzetek legszélesebb tömegei érdekeinek, hiszen az 
ő vállukra nehezedett a háború legnagyobb terhe, a forradalmi 
kormány kiadott egy deklarációt Oroszország népeinek jogairól, 
amelyet Sztálin dolgozott ki, A deklarációban, nyiltan és vilá-
gosan elismeri Orosznrsz-ág ö-sszes nemzeteinek jogát az önren-
delkezésre, egAszen a teljes elszakadásig és önálló állam ala-
kításai 

A hatalom átvétele a munkásosztály által és a nemzetiségi 
kérdés megoldása megmutatta az egész világ proletáriátusának a 
felszabadulás útját. Azért volt olyan nagy visszhangja a Nagy 
Októberi Forradalomnak az eçjész világon és ezért volt döntő 
jelentőségű a cseh és szlovák nép harcában, amelyet nemzeti és 
társadalmi vágyainak forradalmi uton való megvalósításáért vi-
vott. A dolgozó orosz nép hősi példája és győzelme, amelyet a 
burzsoázia felett aratott, ráébresztette az Osztrák-Magyar Mo-
narchia összes nemzeteinek népi tömegeit is a szenvedés és az 
éhség elleni harc fokozásának és erősítésének szükségességére 
és eléjük tárta harcuk célját; a szocializmust. "Az Októberi 
Forradalom - irja Sztálin - az első forradalom a világon,amely 
Nyugat munkásainak és katonáinak élő példát mutatott a menek-
vésre és arra sarkallta őket, hogy lépjenek a háború és az im-
perializmus igája alóli igazi felszabadulás útjára. A munkások 
és katonák ̂ felkelése Ausztria-Magyarországon és Németországban 
munkás- és katonatanácsok alakulása, Ausztria-Magyarország nem 
teljesjogu népeinek forradalmi harca a nemzeti elnyomás ellen 
eléggé ékesszólóan bizonyítj ezt."/24/ 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak nagy hatása 

22/ Uo. 62,1. 
23/ A Szovjetunió megalakulása. Okmánygyüjtemény 1917-1924, 
• • 19-20.1. /oroszul./ 
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volt a cseh és szlovák nenzet életére és döntö tényezővé vált a 
csehek és szlovákok nenzeti önállóságának kivívásában. 

Csak ennek befolyása és hatása alatt fejlődik ki a monar-
chia egész dolgozó népének hatalmas forradalmi és felszabadító 
mozgalma, amely végül is 1918 októberében szétrombolja a monar-
chiát. Csupán a szociáldemokrata párt vezetésének árulásával 
vált lehetővé, hogy az uj államban a hatalom jelentős részét 
a burzsoázia kaparintsa meg. A félmegoldás azonban két évi erő-
próba után végül ahhoz vezetett, hogy még ez alkalommal a cseh 
nép hősi harca nem jutott el a végső győzelem kivívásához, hogy 
a szabadságot is, amelyet akkor kivívott magának, a cseh bur-
zsoázia imperialista kívánalmainak megfelelően szabta meg. 

Ahhoz, hogy mindaz megvalósuljon, amiért tulajdonképpen 
a cseh és szlovák nép az 1848-1918-as években harcolt, az volt 
szükséges, hogy még a harc és a vereségek további fázisán is 
átmenjen, hogy végül a Csehszlovák Kommunista Párt vezetésével, 
a szovjet hadseregnek a fasizmus felett, aratott győzelme után, 
a szovjet nép dicső példája nyomán lerázza az elnyomás minden 
fajtáját, és hogy emellett meg tudja oldani a nemzetiségi kér-
dést is a testvéri szlovák néppel való teljes egyenlőség alap-
ján. 

24/ Sztálin Müvei, 4.k. 169-170.1 



-114-

J.N. GOROGYECKIJ; 

A népi tömegek harca a szovjet kultura meg-
teremtésért. /I9I7-I92O,/ 

/Voproszi Isztorii,1954, 4, sz./ 
ROPOFLEIJKMII E,H.: Bopbőa H A P O A H H X MSCG AÁ co3,N,a-
Hne coBeTCKOÚ KyjibTypa /1917-1920 ro^y/. 

Történettudományunk egyik legjelentősebb feladata, annak 
a harcnak a tanulmányozása, amelyet a népi tömegek a szovjet 
kultura megteremtéséért és.fejlesztéséért vivtak. 

A.Z anyagi navak közvetlen termelői iránti gyűlölettől 
és megvetéstől athatott reakciós burzsoá történetírás azt 
igyekezett a múltban és riiég ma is bizonygatni, hogy a kultu-
ra teremtői.az emberi nem kiválasztott egyénei, azaz olyan 
emberek, akik a lángelme ismérveit hordozzák. Ezek az uralko-
dó fajhoz tartozó "kiválasztott szellemek" - az emiitett tör-
ténészek véleménye szerint "a vak tömeg" felett állanak, és 
a tudomány és a technika, az irodalom és a művészet minden 
kincsét ők hozzák létre. Az ilyen idealista nézetek óvatosabb 
prédikátorai már engedményeket tesznek, mondván, hogy a nép 
természetesen résztvesz a kultura megtermetésében, de csak 
passzívan. A nép az anyagi javak termelésével mentesiti a 
tudomány és a kultura művelőit és így lehetővé teszi, hogy 
ezek a szellemi kultura kincseit fejlesszék és felhalmozzák. 

Ezeknek az "elméleteknek" a tudományellenes voltát a 
marxizmus-leninizmus klasszikusai már régen feltárták és le-
leplezték. Hol születnek ezek a felfogások? A kizsákmányoló 
társadalomban, amelynek az a sajátsága, hogy ellentét áll 
fenn a fizikai és a szellemi munka között. Annak a nézetnek 
a tagadása, hogy a népi tömegek döntő szerepet játszanak a 
kultura építésében és fejlesztésében, azt a celt szolgálja, 
hogy a néput örökké elzárja a kulturától. 

A marxizmus feltárta ezeknek az "elmélet e lenek" a hazug x voltát és kimutatta, hogy a tudományos és technikai felfede-
zések, a művészi alkotások és az egész kultura fejlődésének 
szálai mélyen a népi tömegek tapasztalatában és alkotó munká-
jában gyökereznek. 

A.M. Gorkig lelkes szavakkal irta, hogy: :'A nép - nem-
csak az összes anyagi javakat megteremtő erő, hanem a sz: 1-
lemi kincseknek egyetlen és kiapadhatatlan forrása. A nép az 
idő, a szépség és az alkotás zsenialitása tekintet Iben első 
filozófus és költő. Belőle származnak a nagy költemények, a 
föld összes drámái és közülük a legnagyszerűbb - az egyete-
mes kultura története"/!/ Nem véletlen, hogy a nagy irò a 

1/ M. Gorkij müvei, 24,k. M. 1953. 26.1. 
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kultura történetét drámának nevezte. Az antagonisztikus társa-
dalom tragédiája, hogy a kultura haladásának minden lépése az-
zal jár, hogy a dolgozókat megfosztják az anyagi és szellemi 
kulturértékektől. Marx kimutatta, hogy a kapitalizmusban "a 
gép, melynek csodatevő ereje az emberi munkát könnyebbé és 
termékenyebbé képes tenni - éhínséget és wisatnyúlást idéz 
elő. A gazdaság újonnan feltárt forrásai valami végzetes va-
rázslat következtében nélkülözések forrásaivá válnak... ügy 
látszik, még a tudomány tiszta fénye sem ragyoghat másként, 
mint a tudatlanság sötét hátterén."/2/. 

A burzsoáziának még abban az időben is, amikor szüksége 
volt iskolázott munkásra, elementáris érdeke volt az, hogy mi-
nél szűkebb térre -szoritsa a nép művelődési lehetőségét és 
szellemileg kifossza a népi tömegeket. Ez a folyamat különö-
sen kiéleződik az imperializmus korszakában, amikor a reakció 
minden vonalon felülkerekedik. Ekkor következik el a burzsoá 
kultura válsága, megindul a'kultura nemzeti formájának hanyat-
lása, tartalmában uralkodóváválnak a fajgyűlölet és a soviniz-
mus eszméi; prédikálják a monopoliumok "vaspatái" előtti meg-
liunyászkodást és dicsőitik a gengsztereket és a szellemi rot-
hadást. Az uralkodó reakciós klikk elnyomja a kultura demok-
ratikus és szocialista elemeit, elhinti a kozmopolitizmus és 
a nemzeti nihilizmus eszméinek megvait és ezzel elmélyíti a 
burzsoá kultura válságát. Ezt a válságot csak ugy lehet leküa, 
deni, hogy forradalmi uton átalakítják a társadalmat, és hogy 
a forradalom során a népi tömegek aktivan résztvesznek az uj, 
szocialista kultura építésében. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom gyökeres fordula-
tot jelentett a kultura fejlődésében. Országunkban elvesztette 
erejét a burzsoá társadalom törvénye, amely szerint a haladás 
minden lépése a dolgozó tömegek anyagi és kulturális helyzeté-
nek rovására történik. A szocialista termelési viszonyok ki-
fejlődésével egyetemben óriási módon megnőnek a tömegek kul-
turális szükségletei, és létrejönnek e szükségletek kielégíté-
sének feltételei. A kultura anyagi alapjává a szocialista ter-
melés válik, eszmei alapjává pedig a marxizmus-leninizmus. Ma-
ga a formájában nemzeti és tartalmában szocialista kultura 
a munkásosztály kezében fegyver az osztályellenség ellen, a 
szocializmus építésének eszköze, A szocialista forradalom győ-
zelme megmutatta azt az objektiv szükségszerűséget, bogy a népi 
tömegeknek aktivan és tudatosan részt kell venniük a kulturá-
lis épitőmunkában. 

Tudjuk, hogy a burzsoá forradalmakban a dolgozó tömegek 
főfeladata a régi társadalmi formák felszámolásának romboló 
munkája volt. Az uj társadalom megszervezésének épitő munká-
ját a lakosság burzsoá kisebbsége végezte. A burzsoá.forradal-
maktól eltérően a szocialista forradalomban a népi tömegek fő-
feladata a pozitiv építőmunka. "Az ilyen forradalmat - irta 

2/ Marx-Engels, Vál. müvek, I. 335-336.1. 
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V.l. Lenin 1918 tavaszán- csak a lakosság többségének, mindenek-
előtt a dolgozók többségének önálló történelmi alkotó munkája 
valósithatja meg. A szociali ta forradalom győzelme csak .akkor 
losz biztositva, ha.a prolet riitus és a szegényparasztság ele-
gendő tudatosságot, eszmeiséget, önfeláldozást és állhatatos-
ságot fog t anusit ani.. U / V 

Ezzel kapcsolatban különösen fontos vizsgálnunk azt,hogy 
milyen szerepet töltöttek bc a népi tömegek a szocialista kuí-
tura fejlesztésében a Szovjethatalom első éveiben. Már ekkor, 
a polgárháború és az intervenció nehéz éveiben - a régi értel-
miség jelentős részének szabotázsa ellenére is - kibont okozott 
a népi tömegek harca az uj szovjet kulturáért. A Szovjetunió 
történetének következő szakaszaiban a legteljesebb mértékben 
működésbe lépnek a szocialista társadalom törvényei, végbemegy 
a kulturforradaíom, mérhetetlenül-megnő a népi tömegek szerepe 
a kulturális építőmunkában. A Kommunista Párt és a Szovjetál-
lam már a proletárdiktatúra fennállásának első időszakában ki-
tűzte a népi tömegek aktiv részvételével a kulturális épités 
világtörténelmi jelentőségű feladatait. 

Elsősorban arra volt szükség, hogy a munkások, parasztok, 
katonák elsajátítsák az államvezetés kulturáját, megteremtsék 
és tökéletesítsék a szovjet-állam uj központi és helyi appará-
tusát, többek között a kulturális épités ügyeit igazgató appa-
rátust. A szocialista forradalom érdekei megkövetelték az is-
kolázás, a tömeges népmüvelés és közoktatás, a főiskola egész 
rendszerének átszervezését, hogy mint az OK/b/P 7ÏII. kongresz-
szusán elfogadott programra kijelenti - az iskolát a ̂ burzsoázia 
osztályuralmi eszközéből a szocialista épités fegyverévé kell 
avatni. 

A Kommunista Párt és a Szovjetállam csak ugy tudja meg-
oldani a kulturális épités bonyolult feladatait, hogy bevonta 
a nép széles tömegeit a szocialista kultura megteremtésének tör-
ténelmi alkotó munkájába, 

A szovjet történészek már számos munkában foglalkoztak 
a szocialista kultura történetéve1/5/, de a népi tömegeknek a 
szocialista kultura kifejlesztéséért vivott harca még mindig 
nincs eléggé kidolgozva a szovjet történetírásban. 

Jelen cikkünkben az orosz-szovjet kultura fejlődésének 
csak néhány kérdésével fogunk foglalkozni, tisztázni próbál-
juk, hogy milyen nagy alkotómunkát végeztek a népi tömegek a 
kultura területén, milyen jellegű és fokú befolyást gyakorol-
tak az uj,szovjet kultura építésének irányára,lendületére,üte-

V V.l. Lenin müvei, 27.k. 235.1. 
5/ Lásd, I.Sz. Szmirnov, A szocialista kultura építése a szov-

jethatalom első éveiben, M. 1952; J.M. Medinszkij, A népmü-
velés a Szovjetunióban, M. 1952; P.I. Lebegyev, A szovjet 
művészet 3 külföldi fegyveres intervenció és a polgárhábo-
rú időszakában. M. I949. stb. 
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Hiér© a Szovjethatalom első éveiben. 

V.l. Lenin már a szocialista forradalom első éveiben fel-
tárta az államépités és a kulturális épités kölcsönös függését. 

Lenin többizben kiemelte, hogy a Szovjetállam ereje a tö-
megek tudatosságában van. A Szovjetállam altkor erős, ha a tö-
megek mindent tudnák, mindenről véleményt tudnak alkotni és 
mindent tudatosan tesznek../6/ Minél szélesebbkörü a kulturális 
édités, minél szélesebben terjed el a kultura a tömegekben, an-
nál erősebb lesz a tömegek politikai tudatossága, annál erősebb 
lesz a szovjet társadalom és a Szovjetállam. 

Országunk népi tömegeinek történelmi tapasztalata és a 
tapasztalat általánosítása a nagy Lenin müveiben azt mutatta, 
hogy a proletárdiktatúra kivívása volt a szovjet szocialista 
kultura építésének döntő és alapvető feltétele. És az uj,szov-
jet kultura fejlesztését ügyben teljesen alárendelték a szoci-
alista épités feladatainak. A Szovjethatalom fennállásának el-
ső hónapjaiban a Kommunista Párt által vezetett munkásosztály 
és dolgozó parasztság összes erőit a régi lerombolására és az 
uj államapparátus megszervezésére, az uj szocialista társada-
lom megteremtésére irányították. Később, I9I8 nyarától I92O vé-
géig, amikor az idegen intervenciósok és az orosz fehérgárdis-
ták hordái rárontottak a fiatal Szovjetköztársaságra, a szoci-
alista forradalom által kiküzdött vivmányok megvédésének, a 
külső és belső ellenség szétzúzásának feladata tolult előtér-
be. Nagyrészben ennek a feladatnak rendelték alá. a szovjet kul-
tura építésének feladatait. 

A Szovjetállam - mint ezt minden más részlegen tette - a 
kulturális épités területén is uj szervek alakításához fogott, 
E szervük felépítését és tevékenységük irányvonalát az határoz-
ta meg, hogy a nép tömegeinek legmélyebben álló rétegei is a 
forradalom hatására felébredtek, s rendkívül nagy vonzódást ta-
núsítottak a tudás,a világosság,a kultura iránt. A helyi szov-
jetek keretében külön népművelési osztályokat alakítottak,a köz-
pontban pedig létrehozták a Közoktatásügyi Népbiztosságot. 

A népmüvelés azonban nem szorítkozhatott az iskolai okta-
tás kereteire. A felnőtt emberek millióinak aktiv törekvése a 
tudásra uj formákat és irányt, uj tartalmat hívott életru az 
egész népmiívolésben. 

Az Októberi Porradalom után néhány napra olyan osztályo-
kat alakítottak a Közoktatási Népbiztosságban, amelyek elkép-
zelhetetlenek lettek volna a régi Oroszországban, mint bármely 
modern burzsoá államban. is. Ilyen osztályok volt .ok: az általá-
nos irni-olvasni tudás, az iskolánkivüli müvelés, a népi egye»* 

6/ Lásd, V.l. Lenin müvei, 26.k. 255«1» 
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temek osztályéi./7/. A Kommunista Párt ér e Szovjethatalom 
a Közokt. Népbiztosság és osztályai/e tudománymozgósitás, o 
főiskola, e művészet ás az iskolaépítés osztályai/, velemint 
a helyi népművelési osztályok utján óriási munkát végeztek, 
hogy megszabadítsák a kulturát E régi társadalom bilincsétől, 
hogy hozzáférhetóvá tegyék a művelődést, e tudományt, a mű-
vészetet és az iskolát a nép legszélesebb tömegei szám ira.Elő-
ször történt meg. a történelemben, hogy a marxizmus-leninizmus 
forradalmi eszméjének propagálása ás terjesztése állami fel-
adattá vált ás ez egész országot kezdte felölelni. 

A népi tömegek lelkes odaadással kepcsolódtek bc s kul-
turális építésbe, mert e társadalom uj állapota, az objektív 
körülmények, saját létérdekeik diktálták,^ hogy rásztvegyenek 
ebben. "Sehol sem szomjazzák annyira e- néptömegek az igazi 
kulturát, mint nálunk"/8/ - irte V.l. Lenin. 

A népi tömegeknek leküzdhetetlen vonzódását a kulturáhog 
és e kulturális épitésben velo ektiv részvételhez e proletár-
diktatúra szervei, ez államhatalom irányitDtták ás szervez-
ték és ennek e munkánek ez álén e bolsevik párt állt. Itt te-
hát két folyemst olvedt egybe: elulról e népi tömegek buzgó 
alkotó kezdeményezése, tudásvágyé és felülről e^proletárdik-
teture állemi szerveinek irányító, szervező tevékenysége. 

A kulturális épités f::ledeteit nem lehetett megoldeni 
anélkül, hogy fel ne számolják e megdöntött burzsoázia által 
szervezett szebotázsekciót. A hivetelnoksereg és e burzsoá 
értelmiség jelentős része ellenségesen fogadta e szocieliste 
forradalmat. Kegtegedte e munkát sok minisztériumi tisztvise-
lő, e tenárok, orvosok, mérnökök felső rétege. Ezeket szoros 
kötelékek kepcsolták e kepiteliste rendszerhez és el sem tud-
ták képzelni létüket más társeaelmi feltételek mellett; arre 
törekedtek, hogy tudásuk monopoliumát e Szovjetállam elleni 
hercre használják fel. 

A szabotázs szétzúzásában a döntő szerepet a proletárdik-
teture szervei játszották, veskövetkezetességgel számolták 
fel e szabótázsközpontoket. Emellett ezonben rendkívül negy-
jelentőségii munkát végeztek e. szebotálók ellenállásának le-
küzdésében a népi tömegek, amelyek ektiv részt vettek e sza-
botázs elleni harcban és ez uj államapparátus megteremtésében. 
A munkás- és ketonaküldöttek szovjetjei, e gyári-üzemi bizott-
ságok, e szakszervezetek, az ifjúsági szervezetek leleplezték 
e szebotálóket és kádereket edtek a kulturális és gezdesági 
építés minden ágánek. így működni kezdett e tömegek elkotó 
munkája révén létrejött ál lerne pperátus.^ Ez valóságos csode-
számbe ment e vezetői áltel becsapott értelmiság jelentős rí-
sze előtt, emely félelemmel várté, hogy szét fog hulleni ez 

7/ Az Októberi Forradalom és a szocielis te épités központi 
állemi archívumé,. /CGAOR i SzSz/ f. 2306.,op.19•3.sz.44.1. 

8/ V.l. Lenin müvei, 33.k. 462.1. 
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öseze fog omlani ez e tár seda lom, rmelyből a forradalom szám-
űzte e tőkéseket ós a földesurakat. 

Az új társadrimat megteremtő dolgozó: tömegek aktiv tevé-
kenysége rendkívül nagy hatást gyrkorolt az- értelmiség' külön-
böző 'csoport jeire » A munkások ós e per erztok forradalmi lelke-
sedése megável ragadta az értelmiség azon rétegét, amelyek 
helyzetük/ életformájuk Ss munkájuk jellege tekintet ében kö-

" zelállottek e néphez - e néptenitqke.t, az rgr onomus ok.at, a 
falusi orvosokat.-. De ez ér te Imi s égnek ezek a csoportjai sem 
tudták azonnal felfogni r végbement események ár-te-Imit. és ter -
te Imát. V.l. Lenin megállapít ott e ; "Nem tudják felérni, ésszel 
e történelmi távlatokat azok, akikre ránehezedett r kapitaliz-
mus me'^ezokotts áge, akiket elkábított e r éginek hatalmas öez-
ezeomláee, csődje, c cárizmus és o burzsoázia évszázados pil-
léreinek összeomlásával ás beszakadásával együtt járó robaj, 
zej, "káosz"' /látszólagos káosz/, akik' megr éraültek ettől,hegy 
cz osztályharc végsőkig ki ;leződött és polgárháborúba csapott 
át... »/9/ ' - - . • . . 

Az iskolákban vé^y a kórházakban-megnyilvánuló szabotázs 
közvetlenül e nép lát erdekeit érintette ás a tömegek.dühét ée 
felháborodását váltotta ki» Keguk s pedagógusok és az orvosok 
előtt is világossá vált ez iskolákban a szebotázet irányitó 
Oroszországi lenitóezöveteég tevékenye ága, valamint ez-ieko-
lákben és kórházakban cz eezerek és mensevikek diverziós tevé-
kenysége, látták, hogy ez népeHence, ellenforradalmi aknamun-
ka , e me ly ' 1 áb b e 1 tiporj e e demo kr etikus orosz ir t e Imi s ég ki-
váló hagyományait. 

A pr olet-árdiktetur e ezerveinek he.tár ozott intézks-déeei, e 
népi tömegeknek e ez éleskorü népmüveiáei'r endszerben kifejteti 
•alkotó tevékenysége óriási hatást gyakorolt e pedagogue okre. 

A Szovjethete lom, miután szétzuzte e r égi • államé pperá-
. tust, megeemmisitette ez olyen szerveket is, mint e rági kör-
zeti tenfelügyelőeégek, ve le mint e pedegégus ok zekl;: t.ás Arc 
szolgálé egész rendőri epperátue. Az egyháznak ez állerntól és 
ez iekolánek ez egyháztól való elválasztása megszsbedit otte az 
iskolát ez egyház áltel terjesztett szellemi sötétség járma 
elél és nagy lehetőséget nyújtott ez egész népművelés demokre-
tizáláeáre. A szülők kezdeményezés ár e ez iekolákben bevezették 
ezt ez elvet, hogy e tehezemélyzetet e szovjet társedelom vá-
laszt je meg. Ez ez ideiglenes rendszabály segítette ez isko-
lákét ebben, hogy e tenszemélyzetűkben lévő reekciős elemek-
től megtisztítsák söreiket. A Népbiztosok Tanácsa 1918 jenu-
árjáben és márciusában rendeletet hozott a pedagógusok fize-
t Se ének felemeléséről. Ezáltal megjavult e pedeg-'óé,ue ok zömé-
nek helyzete és megszűnt ez e ezekedék, emely e nepis kőinkben 
ée e gimnáziumokben dolgozó tanerők fizetése között-fennállott. 

Rendkívül negy befolyást gyekor jltek e munkáé ok' ée e pe-

-9/ V.l. Lenin müvei, 26.k. 414-415.1. 



- 120 - r 

reszt ok e pedagógusokra. Ez kiviláglik az ebből ez időből 
£ zár MEZ6 dokumentumokból. "A LAKOS s ÁG gyakran nyomás t gyrjp-
rpl r helyi érte Imisagre ős különösen a tanítókra, azt köve-
téli, hogy vegyenek r őszt a felvilágosító munkában - közölte 
19,18 juliusáben a br onnyicki körzet napmüve lóéi osztálya. -
Érdekes, hogy egyes tanítók, akik kedvetlenül fogtak hozzá, 
később kedvüket lelt ók benne .ós sok erőt áldoznak rá" /10/ 
A tanulók szülei aktívan támogatták ós buzdították c prole-
tárforradelom oldalára állt tanítók.t."Éljenek az új tanítók! 
... irta egy vasúti munkás, Ha első l op őseitekben még bizony-
talanok ős tapesztelatlenok is vagytok - ne följetek,elvtár-
sak! Szivetekben e legjobb vezető - a szabadság lángja - lo-
bog. Mi, szülők, mindig, minden erőnkkel támogatni fogunk ben-
neteket. Haladjatok esek előre, minden f Síelem nőikül, mögöt-
tetek a bennetek bízó, hálás munkások"/ll/. 

• k nápi tömegek hatása alatt e pedagógus ok köriben meg-
nyilvánuló fejlődésről tanúskodik az intői nacionalista, taní-
tók 1918. junius elején összeült összoroszországi kongresszu-
sa. V.l. Lenin, aki a .Népbiztosok Tanácsa nevében a kongresz-
szust üdvözölte, ezeket mondta besz/ődőbens..a tanítóság, 
amely eddig lessen tőrt át a Szovjethete lommal való együttmii-
ködősre, most egyre jobban meggyő ődik erről, hogy ez e közös 
munka elengedhetetlenül szükséges. A társadalom más rőtegei-
ben is nagy számban figyelhetők meg hasonló esetek, hogy e 
Szovjethatalom e liensé^ei a Szovjethatalom híveivé válnak."/12/ 

A kongresszus megvitatta e Szovjethatalom áltel hozott 
iskoleref ormme 1 kepcs jlatos kérdéseket ós'elítélte az u.n. 
Országos Tenitószövets őgbő.1 származó szabót álókat. A kongreez-
szusi jegyzőkönyvek ós a helyben gyűjtött edetok /13/ azt mu-
tatják, hogy a tanítók forradalmi r ősze komoly szerepet kez-
dett játszani e dolgjzók közötti kultur munkában. A tanítóság 
eme.ly e. nőpi tömegek behatás ára a forradalom szolgálatába 
•állt, maga is nagy hatással volt rájuk, nevelte 5e oktatta a 
dolgozó tömegeket. A pedagógusok hadserege egyre inkább a szo-
cialista felvilágosítás fosé-regévé vált, ős összeolvadt, a tár-
sadalom szocialista átalakításáért küzdő dolgozó tömegekkel. 

A Szovjethete lom e széles nőpi tömegek, számára megnyitot-
ta ez utat e művelődés fele. Felszámolta az iskolaiendszerben 
e cár izmus és e burzsoázia áltel felállított rendi és egyéb 
korlátokat. • • 

10/ CGÁOR i SzSz. f. 2306. op, 15. 28. sz. 218.1. 
11/ Moszkva város ős Moszkva terület munkás-, katona- ás pe-

fasztküldöttei szovjetjeinek közlönye, 1918. febr. 21. 
12/ V.l. Lenin-müvei, 27.k. 455.1. 
13/ Lásd, L. Ivanova, A párt ős a szovjet kormány harca e ta-

nítóságért 1917-1918-ban. Diplomamunka. A Moszkvai Egye-
tem történeti tanszőke. M. 1952. 81-82. 1. 
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As e he te Ime E fejlőd SE, e.mely.a tömegek- tudásbeli és mü-
ve ló dèe i szükségleteiben beállott, szüksógerfé tette, hegy ez 
içko1erendszerben új e lepelveket elkelmezaenek. Ezeket ez új 
alapelveket ez ÖsEzezövctsépi Központi Végrehejtóbizatteignit 
"Az OSzFSzK egységes dolgozo iskolájáról eaóló határozatai"-
ben fektették le /1918, okt. 16./ /14/ Bár e "Határozat" eg^es 
pontjaiban voltak be Ioide li elhajlásra mutató hibák, de egé-
szében komoly jelentősége volt ebből e szempontból, hogy ez 
iskolát e proletárdiktatúra és e szocialista épités fegyver ó-
Ve tegye. A "Határozat" bevezette e népművelés egységes rend-
szerét, ez ingyenes oktatást minden korú gyerek részére, fel-
számolt ez iskolában mindennemű vellástanitást és felállítot-
ta a politechnikai oktatás általános alapelveit. Azzal,hogy 
megvetette ez épülő orosz iskola reális elepjeit, eg-'bén a 
jövő fel? mutatott. Elrendelte az általános tankötelezettsé-
get minden tanköteles korban levő gyermek számára y ez abban 
az időben progremmjellegű intézkedés volt/.és határozottén 
megtisztította a népművelést a régi társadalom minden bilin-
csétől. A "Határozatot" e szocialista humanizmus szelleme, a 
gyermek.ir inti szeretét, e pedagógus iránti bizelom ós az a 
törekvőé hatotté át, hogy az iskolát a szocialista épités esz-
közévé tegye. A néptanítók zöme örömmel, fogadta ez ̂ irkolere-
formet és - amint a grjázovecki körzet tenitóinek értekezle-
tén résztvett delegátusok írták - "készek vagyunk energiánkat 
és tudásunkat e megujult.iskolában a nép oktatásának szentel--
ni". /15/ 

De az új iskola felépítés ében nemesek s tanítók ce a nép-
művelési szervek vettek részt. A Szovjethetelom abból a meg-
győződégből indult ki, hogy a népi tömegeket is be kell von-
ni az uj iskola építésébe. A lakosságnak az iskola ujjáter em-
toeében való részvételét ugy biztosították, hogy az iskolai 
tanácsokba a pedagogue okon és a népművelési osztályok munka-
társéin kivül a dolgozó lakosság képviselőit is bevonták. 

A népművelési szervek tevékenysége é? a népi tömegek szé-
leskörű részvétele az iskolaügy építésében jelentős mértékben 
elősegítette az iskolahálózat gyarapodását. 

Különösen gyorsan nőtt az elemi iskolák es tanulók száma. 
A következő edetok jellemzik ezt ez OSzPSzK 24 kormányzóságá-
ban bekövetkezett növekedést 1 

A tanulók számé ez elemi iskolákban 3,060.418-ról /l9li-
se adatok szerint/ 1918/19-re .4,796.284-re, a tanítók száma 
pedig 73.040-ről !49.797.-re emelkedett./l6/ 

14/ A munkás- és perasztkormány utasításainak és rendelkezé-
seinek gyűjteménye /A továbbiakban rövidítve SzUR/, 1918. 
74.ez. 812. cikkely. 

15/ CGAOR i SzSz, f. 2306. op. 1,152 sz. 170.1. 
16/ Közoktatásügyi Népbiztosság, 1917. okt.-1920. Rövid be-

számoló. M. 1920. 32.1. 
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Tehát a forradalom óta eltelt két év alatt az elemi iskolákban 
a tanulók száma több mint 1 millióval, a tanszemélyzet száma 
pedig több mint a kétszeresére emelkedett! Ha pedig az OSzFSzK 
46 kormányzóságának adatait vesszük, láthatjuk, hogy az 1918-
19-es iskolaévben 79.280 I. fokozatú iskola volt, ezekben az 
iskolákban 6,081.446 tanuló tanult és 186.071 volt a tanerők 
száma./17/ Az iskolaépítésnek ilyen fellendülést csak a népi 
forradalom, .csak a munkások és parasztok millióinak öntevékeny- „ 
sége adhatott. 

A lakosság saját erejéből a szovjet szervek segítségével 
sokszáz uj iskolaépületet emelt a moszkvai, vjatkai, voronye-
zsi és más kormányzóságokban. 1918-ban az OSzFSzK-ban 357 uj 
iskolát építettek, 1919/20-ban pedig 492-öt./18/ Izeknek az uj 
iskoláknak jelentős részét a falvakban a parasztok maguk épí-
tették. 

Az, hogy az iskolaépítés a polgárháború .és á gazdasági 
pusztulás súlyos éveiben történt, arról tanúskodik, hogy mi-
lyen mélyreható életereje volt az uj társadalmi rendszernek, 
amely a dolgozókból ezt a hatalmas öntevékenységet kiváltotta. 
A blokád és az intervenció, az éhínség és háború kadályoz-
ta a népi tömegek épitőmunkáját az iskolaügyben, de még az 
adott keretek között is rendkívül nagy hatást-, gyakorolt a taní-
tóságra. 

A lakosság a szovjeteken, a népművelési osztályokon ke-
resztül segítette az iskolát és ezzel közelhozta magához, ér-
dekeihez és szükségleteihez a tanítókat. Az oktatásügyi dolgo-
zók legkönnyebben azokon a gyökeres változásokon tudták felfog-
ni a szocialista forradalmat, amelyek az ő területükön, az ő 
ügyükben történtek, A lakosság aktív részvétele az iskolaépí-
tésben, a munkások, a városi és a falusi szegénység harca az 
uj élet megteremtéséért meggyőzték a tanítóságot arról, hogy 
azok számára,, akik szeretik az iskolát s hűek a néphez, nincs 
más ut, csak az, amelyet a Szovjethatalom hirdet. 

A Szovjethatalom megnyitotta a dolgozó tömegek számára 
az utat a tudáshoz. De ezen az uton még számtalan akadály ál-
lott. Amikor az Októberi Forradalom győzelme utáni első hónapok-
ban az ifjúmunkások százai és ezrei akart,ak főiskolába lépni, 
•elsősorban formális akadályokba ütköztek. 1918 augusztus 2,-án 
a Népbiztosok Tanácsa jóváhagyta:"A főiskolákra felvételről" 
V.l. Lenin által irt rendelettervezetet./19/. Ezzel a határo-
zattal támogatta a szovjet kormány a munkásoknak és a parasz-
toknak a tudományok felé való vonzódását. Az OSzF'SzK kormánya 

17/ Uo. 
18/ Lásd, "A közoktat isügy az OSzFSzK-ban számokban a Szovjet-

hatalom 15 éve alatt". M.-L.- 1932. 18. tábl. 27.1. 
19/ Lásd, V.l. Lenin müvei, 28. k. 35.1.; SzUR 1918. 57.sz0 632.1. 



-12? -

elhárított minden formai akadályt a főiskolákra való felvétel 
tekintetében a proletariátusból és a szegényparasztságból 
származók elől és ösztöndíjakat rendszeresített részükre. 

De ez mind nem volt elég. A főiskolai tanuláshoz előkép-
zettségre, megfelelő ismeretekre is szükség volt. A munkás-
és parasztifjuságot elő kellett készíteni a főiskolai tanul-
mányokra. A munkások gyakran fordultak a Közoktatásügyi Nép-
biztossághoz kérve, hogy a dolgozóknak- a főiskolai tanulási 
lehetőségét realitássá tegyék, proletorizál. ják a főiskolákat. 

A Kommunista Párt útmutatása nyomán a Xözokt tásügyi Nép-
biztosság 1916 szept. 24-én határozatot hozott a főiskolai 
felvételek feltételeiről és az elő'-kés'zitő tanfolyamok megszer-
vezéséről./20/. 1919 elején a Közoktatásügyi Népbiztosság 45 
ilyen előkészítő tanfolyamot.szervezett Moszkvában. Most, ami-
kor a munkásfakultások országunkban már történelemmé váltak, 
amikor a főiskola proletarizálásának tapasztalata elismerést 
nyert a népi demokratikus országokban is, nagyon egyszerűnek, 
magától értetődőnek látszik a munkásfakultások "felfedezésé". 
De a szovjet korszak első hónapjainak élő valóságában, amikor 
még semmiféle tapasztalatunk nem volt az ujtipusu főiskola 
építésében, még a .népi tömegek kutató keresésére, t arcára és 
alkotó tevékenységére volt szikség. 

1919 elejére már kéznél voltak azok d feltételek, amely k 
a munkásfakultás k létrehozását előkészítették; megvolt a mun-
kások ós szegényparasztok tömege-s vonzódása a tanulás iránt, 
elhárították az összes frmális akadályokat a dolgozóknak a 
főiskolába való lépéJO elől, megteremtették az anyagi lehető-
séget, amelyek biztositetták azt, hogy a dolgozók tanulhassa-
nak a főiskolákon, létrehozták a főiskolai előkészítő tanfoly-
mokat. 

A népi tömegek alkotó munkája, a szocialista állam ereje 
ilyenmódon minden szükségeset megteremtett a munkásfakult ások 
létrehozása érdekében. Nagy faladat volt határozott helyet ta-
lálni az előkészítő tanfolyamok számára a főiskolai tanulmá-
nyi rendszerben, megállapítani, hogy milyen helyet foglalja-
nak el, mint a főiskolák o-gyenj >gu fakultásai és ezzel felhasz-
nálni a tanfolyamot végző tanulók uj szociális kontingensét 
arra, hogy megváltoztassák az egyetemek és egyéb főiskoláié mun-
kájának egész légkörét'. A megoldás a m-gukon az egyet .-meken 
folyó éles osztályharc során alakult ki. A tanfolyamokat lá-
togató munkások szükséges és igen fontos erőt képviseltek az 
egyetemeken levő reakciós elemek elleni harcban. Maguk a kö-
rülmények követelték, hogy a tanfolyamé:-: résztvevői teljes jogú 
egyetemi hallgatókká, valamelyik fakultás hallgatóivá válja-
nak. Ezen az alapon jöttek létre az első*munkásfakultások. 

Az irodalomból elénk tárul, hogy miként jött létre a mun-
kásfakultás a Marx Gazdasági Főiskola keretében. 1919 elején 

20/ SzUR, I9I8. 71. sz. 771.1. 
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ebben az intézetben a diákszervezetek vezetőszerveinek válasz-
tásait kellett megtartani. A burzsoá hallgatók erőszakos fel-
lépése azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy a többséget a szov-
jet el lene s pártok kapják neg. A főiskol:i kommunista hallgatói 
a Népbiztosok Tanácsának 1918 augusztus 2,-i deliéturnára tá-
maszkodva, felhívással fordultak Zamoszkvorecsje munkásaihoz, 
hogy használják fel az egyetemek látogatására való fogukat és 
gyakoroljanak döntő befolyást a főiskola proletarizalására. A 
munkások örömmel fogadták a kommunisták felhív .sài: és az elő-
adótermeket munkásifjak kezdték megtölteni. A diákszervezetek 
választásain az eszerek és a mensevikek vereséget szenvedtek, 
az uj munkáshallgatók a demokratikus hallgatókkal együtt a kom-
munistákra adták le szavazatukat. A munkásifjuság azért jött 
a főiskolára, hogy megvívja harcát a burzsoá hallgatósággal, de 
az a vágy is fűtötte, hogy meghódítsa a tudomány fellegvárát. 
Ennek a megvalósítása érdekében azt javasolták, hogy alapítsanak 
a főiskolán egy uj, munkásfakultást, amely előkészítené őket a 
többi fakultásokra és ez a munkásfakultás élvezz-.- ugyanazokat 
a jogokat, mint a többi kar, 

így maguk a kommunisták által vezetett tömegek találták 
meg a főiskolák proletarizálásának szükséges formáit, hogy a 
munkásosztályból és a parasztságból származó kádereket előké-
szítsék a népgazdaságban, az államvozetésben és a kulturális 
építésben végzendő munkára. 

A Marx főiskola keretében működő munkásfakultást csali fel-
tételesen nevezhetjük az elsőnek, mert ugyanekkor más főiskolá-
kon is kezdtek ilyen munkásfakultásokat alapit,ani,/21/ Igaz, 
hogy ezeket előkészítő tanfolyamoknak nevezték, de azokat a jo-
gokat és olyan helyzetet vivtak ki maguknak, amelyeket az 1919* 
szeptemberében a munkásfakultásokról hozott törvény biztosított 
nekik./22/. 

Már a munkásfokultásókról hozott dekrétum után egy hónap-
pal /a Közöktatásügyi Népbiztosság adatai szerint/ ezeken a 
fakultásokon 1.837 hallgató volt, I919 decemberében már 2.419 
és I92O végén pedig 17.000 munkáshallgató./23/ Mai méretekhez 
képest ez a szám nem valami nagy, de az a tény, hogy a nunkás-

21/ Lásd, pl. A Moszkvai Egyetem Archívuma. A munkásfakultás 
megszervezése. 1919. 12.d. 50.I. stb, valamint a Znamja 
rabfakovea /A munkásfakultás hallgatójának zászlaja/ folyó-
iratot, M. 1923. l.sz. 91-97.1. 

22/ SzUR, 1919. 45. sz. 443.I. 
23/ Lásd, Vesztnyik rabfoka /A munkásfakultás közlönye/, 1921. 

2-6. sz. 77.1.- Narodnij komisszariat po proszvescsenyiju 
/Közoktatásügyi Népbiztosság/, 1917. október - "1920 /Rövid 
beszámoló/ 59.1. 
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hallgatók szóna a főiskolákon ilyen gyorsan emelkedett s arról tanúskodik, hogy nár akkor, a polgárháború nehéz éveiben töneg 
mozgalom. indult a főiskolai képzettség elsajátításáért. A dol-
gozóknak ebben a nozgalnában az a törekvés jutott kifejezésre, 
amellyel neg akarták valósítani a szocialista építésnek azt 
a fontos feladatát, hogy egy uj, szovjet értelmiséget hozzanak 
létre, minden dolgozót müveit és kulturált emberré tegyenek. 

A szovjet társadalom fejlődése első éveinek éles e lient-
modása-az volt,, hogy a szocialista forradalom egy olyan ország-
ban győzött, amelyben több mint 30 millió az -analfabéta fel-
nőtt és serdülő. A Szovjethatalom azt a grandiózus feladatot 
tűzte maga elé, hogy a legrövidebb időn belül felszámolja a 
lakosság írástudatlanságát. De a polgárháború idején, amikor 
éhínség és járványok dühöngtek, rendkívül csekély anyagi esz-
köz állt rendelkezésére e feladat megvalósításához. A tömegek-
nek az ismeretek, a műveltség elsajátítására irányuló legyőz-
hetetlen törekvése hatalmas népi mozgalmat Váltott ki az imi-
olvasnitudás elsajátítása érdekében. De maga ez a mozgalom nem 
volt képes megoldani az analfabetizmus felszámolásának felada-
tát. Csak a proletárolemek szervezettsége, az analfabetizmus 
felszámolásáért vívott harc vezetésében nyújtott állami segít-
ség tudta biztosítani a megoldást, 

I9I8 decemberében a Népbiztosok Tanácsa határozatot hozot 
"az irni-olvasnitudók mozgósításáról és a Szovjetrendszer pro-
pagálásának megszorvezéséről"/24-/. A kormány utasította a szov 
jetszerveket az analfabéták számbavételére és arra, hogy a la-
kosságot vonják be a Szovjethatalom dekrétumainak és az ujságo 
nak az olvasásába. Minden írni-olvasnitudó tanítson több írás-
tudatlant. Ezt a munkát ellenőrizzék a Kommunista Párt helyi 
szervezetei. 1919 decemberében a Népbiztosok Tanácsa kiadott 
egy dekrétumot "Az OSzFSzK lakossága között lévő Írástudatlan 
ság felszámolására"/25/. Az analfabétizmus felszámolásának fel 
adata azt a célt szolgálta, hogy az egész lakosságnak lehetővé 
váljék az ország politikai életében való tud tos részvétel.A 
dekrétum arra kötelezte a köztársaság lakosságát 8-50 életko-
rig, hogy tanuljon meg írni-olvasni kívánsága szerint akár oro 
szul, akár anyanyelvén. A kormány intézkedett, hogy a. tanulni 
akarók számára helyiség álljon rendelkezésre, továbbá, hogy 
az analfabéta tanfolyamok résztvevőinek•munkaidejét csökkent-
sék, de munkabérüket erre az időre is kifizessék. 

Ez a bátor forradalmi intézkedés ösztönözte a. népi töme-
gek kezdeményezőkészségét és kiszélesítette az írástudatlanság 
felszámolására indult tömegmozgalmat. 1920 tavaszán, azaz rö-
viddel a dekrétum kiadása után, a cserepoveci kormányzóságban 
10.000 iskolát, a tamb oviban 6,0.00-et, a szimb írsz kiben 6.000-
et, a kazániban 5.000- et, asz arátoviban 5,000 iskolát nyitót-

2 V SzUB, I9I8. 93.sz. 932 c„ 
25/ SzUR, I919. 67. sz. 592.c. 
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tak./26/ Juniusban nogalakitották az analfabetizmus felszámo-
lását szorgalmazó összoroszországi rendkívüli bizottságot.Az 
analfabetizmus felszámolására nagy összegeket költöttek és 
a Kommunista Párt jelentős erőket vetett sorompóba. De azok-
hoz az óriási feladatokhoz képest, amelyek az analfabetizmus 
felszámolása terén fennálltak, a munka terjedelme és üteme 
nem volt kielégitő./27/. 

Nincsenek pontos adataink arra nézve, hogy mennyi volt 
az I917-I92O között irni-olvasni tanulók száma. Az 1920-as 
népszámlálásból arra következtethetünk, hogy a Szovjethatalom 
első három évében kb 7 millió lelket tanítottak meg irni-ol-
vadni /ezek közül több mint 4 millió nő volt/. 

Az éles osztályharc során Oroszország munkásai és pa-
rasztjai a Kommunista Párt vezetése alatt hozzáfogtak az uj-
tipusu kultúrintézmények építéséhez. A tömegek forradalmi al-
kotómunkájával létrejött ilyen intézmények voltak a népi egye-
temek, a tömegkurzusok, a falusi olvasókörök, a munkás- és 
katonaklubok, a vándorkönyvtárak, stb* 

A dolgozók kezdeményezésére sok körzetben alakultak népi 
egyetemek. Kosztromában megszervezték a proletár-paraszt egye-
temet, amely I9I8 októberében állami egyetemmé alakult át.Né-
pi egyetemeket alakítottak Szmolenszkben, Asztrahánban, Jaro-
szlavlban./28/ Voronyezsben, Vityebszkben, Szmolenszkben 
I9I8 végén megnyitották a népi konzervatóriumokat, amelyek a 
népi zenekultura népszerűsítését és terjesztését tűzték ki 
célul. Szaratovban megalapították a népi szépművészeti isko-
lát, ahol zenét, festészetet, szobrászatot és színművészetet 
oktattak. Tambovbaii megnyílt egy agrononi ai és pedagógiai 
karral rendelkező ogyutön, Boriszoglebszkbon pedig egy mező-
gazdasági főiskola. /29/. 

1919-ben a Szovjetköztársaságban több mint száz népi 
egyetem működött./30/ Ezek közül egyesek később kultúrintéz-
ményekké alakultak át, mások viszont pedagógiai főiskolákká 
é s egyetemekké. 

Jellemző a líyizsnyij-Novgorodban a város dolgozóinak kez-
deményezésére és a Munkás-»Paraszt- és Katonaküldöttek Szovjet-
jének határozatára I9I8. március 28.-án megalakult népi egye-
temtörténete. Ez az intézmény már I9I8 végén nagy tanintéz-
ménnyé- fejlődött. Az egyetem keretében a falusi tanítók szá-
mára tanfolyamokat, a nunkások szánára előadásokat,.ezenkívül 

26/ Narodnij komisszariat po proszvescsenjiju,1917.okt.-1920. 
Rövid beszámoló/77«1» 

27/ Lásd, V.l. Lenin, 33.k. 461-462.1. 
28/ CGAOR i SzSz, f. 2306. op. 1;40.•sz.280, 295 stb. 1. 
29/ Uo. I52.sz. 17, 40, 77, 116, 139, I56.I. 
30/ Uo. op. 15. 563 sz. 2.1. * -
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a vidék tomelőerőinek tanulmányozásira szolgáló kurzusokat, 
/3I/ tanfolyamokat inditottak a statisztikusoknak, a folyami 
hajógépészeknek, az építész-technikusoknak, az eloktï'otochni-
kusoknak, továbbá szépművészeti kurzusokat./32/. 1919-ben ez 
az egyetem Szormovóban leányintézetet alapított. A biológiai 
fakultás I9I8-I919. évi működéséről így emlékezik meg egy be-
számoló: "Az előadók - a néha rendkívül nehéz körülmények kö-
zött is - naponta leutaztak az előadások és gyakorlatok meg-
tartására, Ennek az lett az eredménye, hogy az összes szomo-
vói hallgatók el tudták végezni a tanfolyamokat, és nem kel-
lett időt vesztegetni a Nyizsnyij-Novgorodba való utazásra". 
/ 3 3 / 

így maguknak a dolgozóknak és az értelmiség kiválóbb tag-
jainak' kezdeményezésére és öntevékenységéből létrejött egy 
olyan ujtipusu intézmény, amely a népi tömegeket az ismeretek 
csarnokába bevezette. 

A nép alkotókészsége hozta létre azt a központot, ahol 
a falusi kulturális felvilágosító és politikai munka 'lefolyt -
a falusi olvasókört. Az olvasókörben összpontosult a könyvtár, 
a klub, a tanfolyamok, itt volt az agitációs központ, volt 
könyveladás, itt tartották az analfabéta tanfolyamokat".. Nehéz 
lenne megállapítani, hogy hol és mikor jöttek létre az első 
olvasókörök, de világos, hogy sok helyen a pártszervezetek, a 
szovjetek, a lakosság röviddel az Októberi Forradalom után 
kezdte megalakítani őket. 1019 derekán az Orosz Föderációban 
már kb 14.000 olvasókör volü/34/ Az OK/b/P VIII. kongresszu-
sa rámutatott arra, hogy ki kell terjeszteni falun a politikai 
propagandát és a kulturmunkát, és erre fel kell használni az 
olvasóköröket./35/ A kongresszus után az olvasókörök hálózata 
méginkább kiterjedt. I92O'. áprilisára az olvasókörök szám az 
OSzFSzK-ban 20.000-re nőtt./36/ 

A Szovjethatalom támaszpontjai az olvasókörök lettek vi-
déken. 

Nemcsak a kulturális építés uj formáit létrehozó népi 
tömegek alkotómunkájának támogatásáról volt szó, hanem arról, 
hogy falun uj lett a kultura fejlődésének iránya és tartalma. 
A falu összes kulturális tűzhelyei fokozatosan a proletariá-
tus által a paraszti tömegekre kifejtett eszmei és szervezeti-
befolyás zászlóvivőivé lettek, és előkészítették a parasztokat 

31/ Uo. op. 1.128.sz.'90.1,vc. 
32/ Uo. op. 18.119.sz. I53.I. 
3 3 / Uo. 83.1. 
34/ Uo. op. 15.440.sz. 41.1. 
35/ Lásd, A SzKP kongresszusainak, konferenciáinak és a KB-i 

plénumainak határozatai. I.r, Bp. 1954. 523.1. 
36/ CGAOR i SzSz, f. 2306, op. 15.491.'sz*. 2.1. 
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az uj, a szocialista útra való áttérésre, A VIII. pártkongr^sz-
szus határozataiban kihangsúlyozta, hogy a kulturriunka ninden 
fajtája, a mezőgazdasági műveltség terjesztése, stb. támogas-
sa "a pártnak azt az általános törekvését, hogy a paraszti ma-
gángazdaságot szervezett, szocialista gazdasággá változtassa". 
/ 3 7 / 

A széles népi tömegek politikai tapasztalata a dolgozók 
közötti politikai felvilágosító munkának még más formáit is 
létrehozta, ilyen volt az agitációs vonat és az agitációs hajó. 
Ezeknek előfutárai voltak a munkásoknak és a front katonáknak 
azek a csoportjai, akik melegedőkben, vasútállomásokon és ki-
sebb megállóhelyeken, falvakban végeztek agitációs munkát. 
Ilyenek voltak az Összszovetségi Központi Végrehajtóbizottság 
és a Forradalmi Katonai Tanács agitátorainak és kiküldöttjei-
nek repülőbrigádjai, akik politikai irodalommal és a Szovjet-
hatalom határozatait tartalmazó brosúrákkal voltak felszerel-
ve, A Kommunista Párt és a szovjet kormány ezeknek az agitáto-
roknál: a tapasztalatára támaszkodva megszervezte V.l. Lenin, 
az Októberi Forradalom és a III. Internacionálé nevét viselő, 
a Vörös Csillag, stb, agitációs vonatokat és agitációs hajó-
kat, Mint M.I. Kalikin mondta, a politikai felvilágosító mun-
ka e mozgó központjainak célja az volt, hogy "közvetlenül ki-
menjenek a megyébe, járásba, a központtól távol lakó dolgozó 
néphez és megismerjék szükségleteikot, meghallgassák magának 
az életnek a hangját."/58/ 

I9I8 májusától októberig a meglévő két agitációs vonat 
tagjai több mint 800 összejövetelt és előadást rendeztek,ame-
lyeken kb ogy félmillió ember vett részt. Ezenkívül felülvizs-
gáltak és instruáltak 840 szovjet intézményt ./39/ Az M.I.Kali-
kin vezetése alatt álló "Októberi Forradalom" elnevezésű agi-
tációs vonat 1919-ben többszáz falut és községet látogatott 
meg. Az agitációs vonat tagjai 369 összejövetelt rendeztek, 
amelye ken ̂majdnem 1 millió ember vett részt és több- mint. ezer 
szovjet- és pártintézményt ellenőrietek. M.I. Kalikin ezeken 
az utakon 270 alkalommal szülalt fel./40/ A politikai és a 
kulturális felvilágosító munkának ez a tömegek tapasztalatából 
született uj formája nagy befolyást gyakorolt a munkások és pa-
rasztok széles rétegeinek politikai öntudatára és kulturális 
színvonalára, szervezettebbé tette őket tömöritette őket. 

A tömegek forradalmi alkotókészsége szembeszökően vissza-
tükröződött a pedagógusoknak, tanulóknak? a kisebbségek köz-
oktatásügyi dolgozóinak, az iskolánkivüli technikai tanfolya-
mok funkcionáriusainak, a művészeknek, stb. számos kongresz-
szusán. A régi Oroszországban is tartottak a.tanítók, orvosok, 
természettudósok kongresszusokat, de a kulturmunkások kon-
gresszusai az Októberi Szocialista Forradalom győzelme után 

3 7 / A SzKP...határozatai,' I.r. 525.1. 
38/ Krasznij Arhiv, 1938. 1./86/ sz. 97.1. 
3 9 / CGAOR I SzSz, F,2306,öp, 15. 257.sz. 15.1. 
40/ Ld, Krasznij Arhiv,1939.1/86/,sz,99,114,124,135, 147.1. 
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gyökeresen különböztek a nuit szakmai kongre szusaitól. A mos-
tani kongresszusokon sok tizezernyi dolgozó gyűlt össze.1918-
ban ilyen országos méretű kongresszust j-et tartottak, 1919-
ben 25-öt, 1920-ban 21-et/41/. Ezeken a kon;resszusckcn a 
nép képviselőit bevezették a kulturális épités munkájába,hogy 
megtanulják, hogyan kell épiteni a szov'jet kulturát. Sok^kon-
gresszus egy hónapig, sőt tovább is tartott, így a tanitők 
összoroszországi kongresszus-tanfolyama 1918 julius 9-szeptem-
ber 9.-ig tartott. Ugyancsak 1918-ban folytak le az iskolán-
kivüli népnevelés instruktorainak, a könyvtárosoknak, az anal-
fabéta-tanfolyamok tanítóinak kongresszus-tanfolyamai.>(4-2/ 

Rendkívül nagy jelentőséggel bírtak V.l. Lenin felszól a-
lásai a tanítók kongresszusain, az iskolánkivüli népművelési 
kongresszusokon, stbLenin a szovjet kultura funkcionáriusai 
előtt kifejtette a legfontosabb követelményeket, általánosí-
totta a Kulturfunkcionáriusok tapasztalatait,.összekötötte 
harcukat a szocialista épités általános feladataival. 

A közoktatásügyi dolgozók kongresszusainak jelentősége 
világosabb lesz, ha számbavesszük, hogy ezek a kongresszusok 
nemcsak a központban folytak, hanem a kormányzóságokban, a 
megyékben, sőt a járásokban is./43/ 1918-ban például 164 peda-
góguskongresszus zajlott le és a kulturfront többi dolgozói-
nak kb 100 kongresszusa./44/ Nincsenek pontos adataink az 
egész Orosz Föderációban lefolyt kongresszusok résztvevőiről, 
de a kurszki, szamarai, szaratovi és a többi kormányzóságokból 
származó adatok alapján méltán következtethetünk arra, hogy 
a kongresszusok az egyes vidékeken a politikai felvilágosítás 
nagy ügyét szolgálták és a Kommunista Pártnak jó eszközül szol 
gáltak arra, hogy a népi tömegeket a szocialista forr; dalom 
fő feladatainak megoldására mozgósítsa, valamint hogy a köz-
oktatásügyi dolgozók forradalmi hadseregének gyülekezőhelyévé 
váljanak. 

A szocialista forradalom győzelme hatalmas fellendülést 
váltott ki a tömegek művészi törekvései területén is. A for-
radalmi tömegek lelkesedése abban jutott kifejezésre, hogy sok 
ezer drámai együttest, zenekart, énekkart, művészstudiót ala-
pítottak és szabadtéri tömegelőadásokat rendeztek. Most elő-
ször történik meg, hogy tömegesen adják ki az orosz irodalom-
nak és a világ klasszikus . drámairodalmának romokéit. A mű 
vészkörök résztvevőinek százezrei saját alkotó munkájukkal 
járultak hozzá az uj szocialista társadalom kulturajanak szü-
letéséhez. 

41/ Narodnij komisszariat po proszvescsenyiju, 1917. okt.-
1920./Rövid beszámoló/. 6.1. 

42/ Lásd, N. Saposnyikov, A Közoktatásügyi Népbiztosság kon-
gresszusai Házának munkája 5 év alatt. M. 1923. 22.1. 

43/ OGAOR i SzSz, f. 2306.op. 15.539.sz.6.1.; 28.sz. 217.1. 
44/ Narodnoje proszvescsenyie, M. 1919. 30.sz. 21-23.1. 
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Az intervenció és a polgárháború nehéz éveiben a Szovjet-
állam minden intézkedést megtett., hogy megtartsa és helyesen 
felhasználja a győzelmes nép örökségét képező kulturértékeket. 
És itt is ragyogóan megnyilvánult a népi tömegek alkotómunká-
jának és elméjének óriási ereje. 

Az első orosz forradalom veresége után a burzsoázia ide-
ológusai azt üvöltözték, hogy a nép alsó rétegei Veszélyezte-
tik a kulturát, és hogy a kulturális értékeket meg kell véde-
ni a "lázadó" munkásokkal és parasztokkal szemben, A "kultura 
védelmezőinek" ugyanezt a zászlaját próbálták kibontani 1917-
ben az orosz népnek és nemzeti kultúrájának esküdt ellenségei 
- a burzsoá mecenások, a junkerek, a fehérgárdisták, az ellen-
forradalmi összeesküvők. A forradalom tüzében világosan ki-
tűnt, hogy mely osztályok, rétegek, csoportok a kultura ellen-
ségei és hogy ki tudja vállalni a sokévszázados orosz kultura 
nagy értékei megvédésének és továbbfejlesztésének történelmi 
feladatát. 

A kizsákmányoló osztályok, elveszítvén a politikai hatal-
mat és a termelőeszközök tulajdonát, a kulturális javak elkó-
tyavetélésének útjára léptek. A tőkések és a földbirtokosok 
eladták az orosz kulturjavakat külföldön és minden erőfeszí-
téssel azon voltak, nehogy az orosz kultura mestereinek alko-
tásai a dolgozók közkincsévé válhassanak. 1917 nyarán Orosz-
országot elárasztották a külföldi spekulánsok, hogy felvásá-
rolják a művészi értékeket,/45/ 

Az Ideiglenes Kormány figyelemre sem méltatta a haladó 
orosz kulturtényezőknek azt a követelését, hogy meg kellene 
tiltani a kulturjavak külföldre vitelét. Hiszen ez merénylet 
lenne a magántulajdon "szentsége" ellen! 

Csali a proletárforradalom és az uj társadalmi rendszer ment-
hette meg az orosz kulturjavakat a pusztulástól, az elkótyave-
tyéléstői, a külföldre való kiviteltől. Csak a népi tömegek 
aktiv részvétele az állami és kulturális építésben tehette 
ezeket a javakat a nép kincsévé és adhatta meg nekik a tartal-
mukat leginkább megillető igazi jelentőséget. 

A Szovjetállam, a dolgozó nép vállalta magára a kultur-
javak védelmét Pétervárott, Moszkvában és az ország többi köz-
pontjaiban. A Téli Palotát megrohamozó munkásokból és vörös-
gárdistákból alakították mog a Palota és az Ermitázs kincseit 
védő _lső csoportokat. A.V. Lunacsarszkij közoktatásügyi nép-
biztos a nép hálás köszönetét tolmácsolta a Vörösgárdának, 
"hogy a nép kincseinek megvédésében a legnagyobb hálára méltó 
példát mutatta'.'/46/ 

A nép hosszú évszázadokon keresztül gyűlölettel nézte a 
cári kastélyokat, a földesúri udvarházakat és. uri villákat, és 

45/ Lásd, Apollon, 1917. 6-7. sz. 74.1. 
46/ Izvesztyija VCIK, 1917. november 10. sz. 
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minden gyönyörűségüket, amelyek a parasztok, katonák és a vá-
rosi szegénység millióinak szemében az állati elnyomásnak, a 
dolgozó nép jogfosztottságának és emberi méltósága megcsúfolá-
sának jelképei voltak. Ilyen körülmények között csók a Kommu-
nista Párt adhatott helyes irányt a nép gyűlöletének, nevel-
hette a tömegeket a kultúrtörténeti és művészi értéket jelen-
tő kastélyok és vagyontárgyak megóvására. Pétervár, Petorhof, 
Carszkoje Szelo palotái, a Suvalov, Bohrinszkij és Sztroganov-
féle palota-muzeumok, a Moszkva-környéki, Arhangelszki, Ősz-
tankin -, Kuszk-féle és más kastélyok művészi gyűjteményeikkel 
a nép kincsévé váltak. 

à forradalom előtt Jasznaja Poljunát, ahová az egész nép 
zarándokolt, /Tolsztoj Leó özvegye csak kevés nyugdijából tar-
totta fenn.,. A- győzedelmes nép lerótt" méltó háláját az orosz 
föld nagy ir ója előtt. A jaszna ja-pol janai ..parasztok határo-
zatot hoztak, hogy a jasznaja-poljonai birtokot élete végéig 
Tolsztoj özvegyének haszn .latába adják. A Népbiztosok Tanácsa 
1918. március 30.-án jóváhagyta a parasztok határozatát és 
utasította a helyi szovjetet és állami feladatává tette, hogy 
megóvja Jazsnaja Poljánát minden történelmi emlékével együtt. 
I9Ì8 májusában Tolsztoj Leó házát és birtokát nemzeti vagyon-
nak nyilvánították./47/ 

Az ivanovoi járási szovjet a Barjatyinszkij-kastélyt, 
melyben értékos festmények ós egyéb műtárgyak voltak, műemlék-
nek nyilvánította. A parasztok Í9I8 júliusában-a Közoktatás-
ügyi Képbiztossághoz intézett levelükben azt Írták, hogy "ezek-
nek a kincseknek a védelmével az a szándékunk, hogy ezeket 
kulturális célokra használjuk fel"./48/. A kuznyecki szovjet 
határozatot hozott, hogy megkell venni azt a házat, amelyben 
Dosztojevszkij lakott, berme olvasótermet kell létesíteni, a 
ház előtt pedig fel koll állítani az író szobrát./49/ 

Sokmillió gondos szem őrködött azon, nehogy a kulturjava-
kat szétlopkodják, nehogy külföldre vándoroljanak. A kormány 
utasította a Közoktatásügyi Népbiztosságot egy olyan határo-
zattervezet kidolgoz ágára, amely megtilt ja a festmények és 
más külturjavak külföldre való kivitelét./50/ Ezt a határoza-
tot a Népbiztosok Tanácsa 1918 szeptemberében megerősítette. 
Valamivel később, októberben a Népbiztosok Tar ácsa határoza-
tot hozott "A magánkézbei., társaságok és intézményük birtoká-
ban levő művészeti emlékek és régiségek nyilvántartásáról, 
számbavételéről és védelméről"./5I/ 1918 végén a Népbiztosok. 
Tanácsa határozatot hozott, a Snsukin, Morozov ós Osztrouhov-

47/ Jasznaja Poljana. M. 1942. 112,1. 
48/ CGAOE i SzSz, f. 2306.op. 2.181.sz, 6,1. 
49/ Uo. op. I.I30.sz. 64.1. 
50/ Izvesztyija VOIK, 1918. julius 7. . . 
51/ SzUR, I9I8. 73.sz. 794.c. 
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féle képtárak államosításáról./52/ 
Gyorsan terjedni kezdett a muzeumok hálózata Moszkvában, 

Pétervárott, a kormányzósági és a megyei városokban. A dolgo-
zók megkövetelték, hogy a kulturjavakat necsak megvédjék, de 
széles körben hozzáférhetővé is tegyék. Etekintetben a munkás-
osztálynak le kellett küzdeni az értelmiség azon részének kor-
látoltságát, amely arra törekedett, hogy megóvja a muzeumi 
kiállítási tárgyakat, de nem fogta fel, hogy a muzeumoknak a 
tömegek közti kulturális ós politikai felvilágosító munka köz-
pontjaivá kell válniuk. Nem kevésbbé fontos volt az a harc, 
amelyet a parasztok korlátoltsága és szellemi elmaradottsága 
ellen kellett vivni, mert ezek nem mindég értették meg, hogy 
milyen jelentőségük van a földesúri birtokon őrzött kulturér-
tékeknek. / 5 3 / . 

A szocialista forradalom révén uj életre kelt a nép alkotó 
szete, amely a kapitalizmusban eIsényvedt, halódott. A 

lisztyeri népművelési osztály felvetette azt a kérdést, hogy 
festő, himző és zománcozó müvészmüheiyeket kell nyitni«, Az il-
lető népművelési osztály levelében azt irta, a népből szárma-
zott művészek arra törekedtek, hogy "művészetüket széles mére-
tekben és fejlettnek lássák."/54/ 19I8 juniusában a szovjet 
komán y elhatározta, hogy 12 művé s zi s ko lát nyit; Ufában, 
Vjatkában, Tulában. Szamaraban, Jaroszlavlban, Yologdában, 
Vlagyimirbén, Kosztromában, Ivanovo-Voznyaszenszkben, Szergie-
vij poszadban, Bogorodszkban, Pavlovszkij poszadban, ezenkívül 
pedig 30 iparművészeti iskolát alapit. A Népbiztosok Tanácsá-
nak jegyzőkönyvéhen ez áll:"A jelzett körzetekben erősen fej-
lett a népművészet. Most, a művészet demokratizálásának ide-
jén, segítséget kell nyújtani a kézműiparnak és lehetőséget 
kell nyújtani a népi erőknek, hogy alkotóképességeik felszinre 
kerülhessenek."/55/ 

ílgy a kulturjavaknak közvetlen a nép által történő vé-
delme és számontartása, a népművészet fejlődése a Szovjethata-
lom segítségével és irányításával nemzeti közüggyé vált. 

A forradalom óriási tudásszomjat váltott ki a tömegekben. 
Soha eddig nem volt olyan nagy kereslet könyvekben, mint ekkor. 
Ennek az lett az eredménye, hogy széles könytárhálózat alakult 
nemcsak a kormányzósági és megyei központokban, hanem a falvak-
ban is. I919 január elsején már 13.506 könyvtár volt az OSzFSzK 
32 kormányzóságában, 1920-ban pedig 26.278./56/„ 

52/ Uo. 81. sz. 851.c.; 99.sz. 1011.c. 
53/ Lásd, V.l. Lenin müvei, 29.k. 338.1. 
54/ CGAOR i SzSz, f. 23O6.0P. 23.24.sz. 38.1. 
55/ Uo. op. 1. 140.sz. 21.1. 
56/ Narodnij komisszariat po proszvescsenyiju, 1917. okto-1920, 

/Rövid beszámoló/. 72.1. 
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V.I. Lenin felszólította a közoktatásügyi dolgozókat; 
"hozzá keli látnunk, hogy no g 11 r o rat sü k a szervezett könyvháló-
zatot; a könyvtárak lehetővé teszik, hogy a nép-'minden egyes 
rendelkezésünkre álló könyvet felhasználjon" és kiemelte,hogy 
"ebben a kis dologbdri forradalmunk alapvető feladata tükröző-
dik". /57/ 

A Szovjethatalom az irodalom kiadását államüggyé'tette 
és nagy .lendületet adott neki. Bár rendkívül-szegények vol-
tak a papirkészlotek és a nyomdákban nagy pusztulás ment vég-
be, 1919-ben mégis 68.200.000 db könyvet adtak ki,.ami az 1913-
ban kiadott könyvek 80 %-át tette ki./58/ A vallás és a cár, 
a földesúr, a gazda iránti engedelmesség prèdikálásával, 
meg a sovinizmus és a nem-orosz népek iránti gyűlölet reak-
ciós eszméivel telt álnépi könyvek szennyes áradatával szem-
ben a szocialista állam óriási példányszámban kezdett kiadni 
olyan igazi népi irodalmat, amely elősegítette a dolgozók ön-
tudatának és kultúrájának növekedését, a tömegekbe belenevel-
te a szocialista tudatot a munka és a társadalmi tulajdon 
iránt, a proletár internacionalizmus, a kollektivizmus és a 
kölcsönös segítség, a népek közötti egyenjogúság és a baráti 
együttműködés érzését. Ez az irodalom elősegítette a nép for-
radalmi alkotómunkájának kibontakozását. 

Ugyanilyen irányban fejlődött hz időszaki sajtó is. A 
forradalom ujtipusu újságokat teremtett a parasztok, a vörös 
hadsereg tagjai, az ifjúság részére. Ezeket 3 lapokat a töme-
gek politikai és kulturális fellendülése hozta létre és rend-
kívül nagy hatást, gyakoroltak a tömegek tudatára, A bolsevik 
Pravda mintájára a dolgozó tömegek kollektiv propagandistáivá, 
agitátoraivá és szervezőivé váltak., a szovjet rendszer meg-
szilárdításáért való harcra, a szocialista társadalom építé-
sére buzdították őket. 

A dolgozók széles tömegeit elfogta "a sqjtó szereplés 
nemes szenvedélye". A munkások és parasztok egyre nagyobb 
számban váltak a sajtó aktiv résztvevőivé. Megindult a munkás-
és parasztlevelezők tömegmozgalma. Ez csak az uj rendszerben 
vált lehetővé, a szovjet kultura népi jellegének volt a kife-
jezője. 

A kultura terén a népi művészetnek azonban akadályok álL-» 
tak útjában - mint erre V.J. Lenin rámutatott. "Igen. sok a 
burzsoá értelmiség soraiból kikerülő ember, amely értelmiség 
a munkások és parasztok uj alapokon szervezett közművelődési 
intézményeiben lépten-nyomon a legalkalmasabb érvényesülési 
teret látta a filozófiával vagy a kulturával kapcsolatos egyé-
ni hóbortjai számára, ahol azután a legnagyobb sületlenségé-

57/ V.l. Lenin müvei, 29.k. 340.1. 
58/ Lásd, A.I. Nazarov, A szovjet könyvkiadás rövid törté-

nete, M. I952. IO3.I. 
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ket lépten-nyomon holmi újdonságnak tüntette fel, s a tisztán 
proletár művészet és proletár kultura ürügyén valami hallatlan 
értelmetlenséggel állt elő."/59/ 

A néptől teljesen idegen és a társadalom szocialista át-
alakítása szempontjából káros volt egyes burzsoá értelmiségiek-
nek az a követelése, hogy fel kell számolni az iskolákat és 
ezek helyett "iskola-kommunákat" kell létesíteni, fel kell szá-
molni az egyetemi oktatást és "teljesen uj", "tisztán proletár" 
főiskolákat kell alakítani, amelyben majd a tudomány is "uj", 
'proletár" lesz, fel kell számolni a régi tudományos intézménye-
ket, hiszen ezek a középkor maradványai, fel-kell robbantani a 
hivatásos színházakat és olyan színházakat kell alakitani,ame-
lyekben majd a nézők maguk játszanak stb. A Szovjethatalom, el-
ső éveiben el is terjedtek ilyen "elméletek". °Ennek az a magya-
rázata, hogy a széles tömegeknek még nom volt tapasztalatuk a 
kulturális építésben, és gyűlöltek mindent,- ami régi volt. A 
lakosság kispolgári rétegeiben ez a gyűlölet abban jutott ki-
fejezésre, hog:/ megtagadták a kulturális örökséget. 

A Kommunista Párt iránt ellenséges elemek arra törekedtek, 
hogy a saját céljaik érdekében kizsákmányolják a népi tömegek 
elmaradottságát és tudatlanságát és a proletárkultura leple 
alatt burzsoá ideológiát csempésszenek be. Ezeknek a népelle-
nes törekvéseknek lekövetkezetesebb kifejezője a Proletkult 
vezetőrétege volt, akiket támogattak a Közoktatásügyi Népbiz-
tosság egyes funkcionáriusai, igy többek között A.V. Luna-
csarszkij, M.N. Pokrovszkij. P.I. Lebegyev-Poljanszkij. A Pro-
letkult a kulturális örökség iránti nihilista viszonyaval, az 
"uj" kultura laboratóriumi kidolgozásának elméletével a kultu-
rális építésből kizárta a munkásosztály széles tömegeit és a 
sokmilliós p.arasztságot. 

I919 elején a Proletkult megnyitotta a "moszkvai proletár 
egyetemet", és az volt s tofvük, hogy kádereit ott a Szovjet-
hatalom szerveitől függetlenül fogják képezni. A Proletkult ve-
zetői nagyhangon reklámozták, hogy az egyetemen olyan lektorok 
is fognak tanítani, akik annakidején külföldi frakciós iskolák-
ban tanítottak./60/. De a moszkvai munkásoknak mem kellett a 
proletkult."egyetem". Ez az egyetem igy csak tengődött és 6 hét-
tel az ünnepélyes megnyitás után bezárta kapuit. A Proletkult 
vezetői kénytelenek voltak belátni, hogy a munkásokat nem ér-
dekli ennek az egyetemnek a munkája és nem is akarnak ebben 
ré sztvenni./61/ 

A Proletkult ideológiája és politikája végérvényesen 1920-
ban mondott csődöt. V. I. Lenin "Materializmus és empiriokriti-
cizmus" c. müve 2. kiadásának megjelenése fontos esemény volt a 
párt szellemi életében. E kiadás előszavában Vlagyimir Iljics 

5 9 / V.l. Lenin müvei, 29.k. 338.1. 
60/ Vnyeskolnoje obrazovanyije /Iskolánkivüli müvelés/, 1919.1 
61/ Lásd, Sz.Mickevics, A "Proletkult" kérdéséhez. Izvesztyija 

VCIK.I919. márc.22.sz. 
Í» ' 
V 
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kife j tette ,hûg2jr--Bogdanov nachist a nézetei közvetlen kapcsolat-- 

ban alInak a p r o le tárkulturáva1 foglalkozó legújabb "ülnéletek-
kel" és ránutat ott .arra, hogy a "proletár kultura" örve alatt 
Bogdanov burzsoá és reakciós felfogást csenrész be./62/ V.l. 
Lenin a Komszonol III, kongresszusán mondott beszédében szé-
leskörű kritikát nondctt "a proletárkultura specialistáiról" 
és népellenes "elméleteikről". 

1920» októberében V.l. Lenin negirta hires határozati jav-' -
latát "A proletárkulturáról", anelynek nagy elvi jelentősége 
volt és anely meghatározta a Kommunista Pártnak a kulturális 
épités kérdéseiben követett politikáját, "A Munkás-P' raszt 
Szovjetköztársaságban - igy sz&lt a határozati javaslat első 
pontja - a népnüvelésűgy egész szervezetét, nini a politikai 
felvilágosítás terén általában, mind pedig különösen a művészet 
területén, át kell hatnia a proletárdiktatúra céljainak sike-
res megvalósításáért, vagyis a burzsoázia megdöntéséért; az 
osztályok megszüntetéséért, az ember ember által való bármifé-
le kizsákmányolásának kiküszöböléséért folyó proletár osztály-
harc szellemének",/63/ 

A határozat élesen elitélte a Proletkult autonomista tö-
rekvéseit és kötelezte a Proletkult szervezeteit, hogy a Szov-
jethatalom és a Kommunista Párt vezetése alatt dolgoznak. Az 
OB/b/P KB-nak a x>roletkultról 1920, december 1.-én megjelent 
levele betetőzte a Proletkult politikai és eszmei szétzúzását, 
A Párt kiragadta a munkásokat a Proletkult befolyása alól és 
özek proletár kulturális-felvilágositó szervezetekbe kezdtek 
t ömörülni. 

A Proletkult elleni harcban világosan kidomborodott a 
Kommunista Párt vezetőszerepe. Az uj, szocialista kultura épi-
téso nem ösztönösen folyt, hanem a Kommunista Párt és a Szov-
jetállam vezetése alatt. 

A népi tömegeknek a szovjet kultura jellegére, irányára, 
lendületére és ütemére kifejtett befolyását nagymértékben meg-
határozta az, hogy a dolgozó nőket is bevonták a társadalmi 
életbe. V.l. Lenin igy irt erről 1920-bans "Azt mondják, a 
kultura színvonalát a nő jogi helyzete jellemzi a legjobban. 
Ebben a mondásban mélyértelmü igazság magva rejlik. Ebből 
szempontból csak a proletárdiktatúra, csak a szocialista állam, 
emelkedhetett és emelkedett a kultura legmagasabb színvonalá-
ra. "/64/ 

A pártbizottságok keretében működő nőosztályok és a mun-
kásnők és a parasztasszonyok küldöttgyűlései élő kapcsolatot 
teremtettek a munkásnők tömegei és a Párt valamint a szovjetek 
között. Gyorsan nőtt azoknak a nőknek a száma, akik a szovje-

62/ Lásd, V.l. Lenin müvei, 14.k. 9.1. /oroszul/. 
63/ VPI. Lenin müvei, 31.k, 321,1. 
64/ V.l. Lenin müvei, 30,k, 410,1. 
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tek keretében működő munkásnőszekei ókban dolgoztak. Számos 
munkásnő-küldöttet emeltek ki az államapparátusban^ a kultu-
rális épités szerveiben való munkára. Itt megtanultak a veze-
tést, és egyben ellenőrizték a tisztviselőket/65/. 

Az OK/b/P IX. kongresszusa kiemelte, hogy milyen óriási 
szerepet játszottak a munkásnők és a parasztasszonyok a pártmun-
kában, a Szovjetköztársaság egész gazdasági életében és épitő-
munkájában a termelés és közellátás ziláltságában elleni harc-
ban, a közélelmezés megszervezésében, az Írástudatlanság felszá-
molásában, a dolgozók kommunista nevelésében./66/ 

A szovjet kultura aktiv épitői lettek azok a dolgozók, 
akik a Vörös Hadsereg soraiban az intervenciósok és a fehérgár-
disták ellen küzdöttek. 

A fasizálódó burzsoá filozófusok és történészek azt bi-
zonygatják, hogy egy állam katonai ereje fordított arányban 
áll a katona kulturáltságával és műveltségével. Az egyház, az 
ié< ola, a burzsoá sajtó tele tömik a katonát misztikus-vallási 
maszlagokkal, elárasztják faji és soviniszta propagandával. 

Sem a cári, sem a mai burzsoá hadseregek nem tudtak és 
nem is akartak a katonák müvelésével foglalkozni. A proletár-
diktatúra állama tűzte ki maga elé azt a feladatot, hogy emel-
ni kell a katonatömegek kulturális színvonalát és már a munkás-
paraszt Vörös Hadsereg fennállásának első napjaitól kezdve hoz-
zá is látott a feladat megoldásához. A Vörös Hadsereg harcosai-
nak vonzódása a tudás, a kultura iránt még erősebb volt, mint 
a dolgozók egyéb szervezeteinél, mert éppen a hadseregben tömö-
rült össze a munkásosztály és a szegényparasztság legaktívabb 
része. Sok írástudatlan jött a Vörös Hadseregbe. Egyes csapa-
toknál az analfabéta harcosok száma elérte az 50 %-ot. A had-
seregben ezért széles iskolahálózatot szerveztek az analfabe-
tizmus felszámolására. 1918 végén a hadseregben már kb 500 
ilyen iskola volt, 1920-ban pedig már 3.625./67/ A Vörös Had-
sereg tagjai vonzódtak a könyvhöz, az újsághoz, a színházhoz 
és így emelkedett kulturájuk és politikai látókörük. Minden 
szabadságra menő vöröskatona egy emlékeztető füzetet kapott, 
amelyben az állt, hogy hazamenvén nem szabad megfeledkeznie 
az írás-olvasásról, amelyet a hadseregben tanult és a falujá-
ban aktivizálnia kell a népet a tanulásra és emelnie kell ön-
tudatukat ./68/ 

A hadsereg politikai felvilágosításával a bolsevik párt 
legkiválóbb emberei foglalkoztak. A kommunisták a Vörös Had-
sereg tagjainak milliós tömegeit mély forradalmi öntudattal 

65/ Lásd, N.K. Krupszkaja. A nő . a Szovjetorsz ngban - egyenjogú 
állampolgár.M. 1938. 10.1. 

66/ Lásd, ' Az SzKP.. .hat árouatai, I.r. 584.1. 
67/Lásd, J.P. Petrov, A Szovjet Hadsereg pártpolitikai appará-

tusának kiépítése /I9I8-I92O/. M. 1952. 30.I. 
68/ CGAOR i SzSz, f. 2J06. l.k. 21.sz. 39.1« 
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gazdagitották. A katonai biztosok összeforrasztották a hadsere-
get. A Vöröshadseregben a politikai és felvilágositó nunka szer-
vezői a politikai osztályok voltak. 

A nagymérvű tudatosság, az intervenciósok és a fehérgár-
disták ellen vivott háború céljainak megértése megerősítették 
a hadsereg fegyelmét, küzdőképességét és erkölcsi szellemét. 
A hadseregben egyre nőtt a kommunisták száma. 1919 augusztusá-
ban a Vörös Hadseregben 120.000 párttag volt, 1920 elején pe-
dig már 300.000, azaz az összes párttagoknak több mint a fele. 
/69/ A Vörös Hadsereg már akkor nemcsak fenyegető veszély volt 
az intervenciósok és a fehérgárdisták számára, hanem, hatalmas 
kulturális erő is, 1919 őszén M.I. Kalikin Tambovban a gyalo-
gosparanesnokok első végzett hallgatóihoz intézett beszédében 
a következőket mondta: "Ti nemcsak szuronnyal fogtok harcolni, 
a ti szuronyotoktől retteg az ellenség. Ti egyben kulturális 
felvilágosító missziót is töltetek be azokon a helyeken, ahol 
még nem hallhatták a szabadság szavát, és nem tudják, hogy mi 
a szocializmus."/70/ 

A Vörös Hadsereg a széles tömegek részére az állami és 
kulturális építés igazi iskolája volt., 

Az uj emberek milliói tettek szert tudásra. Ez növelte a 
tömegek kulturális igényeit, széles alapot teremtett az uj, 
népi értelmiség kádereinek kineveléséhez. 

I92O. május l.-re csupán az iskolánkivüli munkára egy 
267.000 főnyi óriási sereget készítettek elő. Ehhez hozzájön 
még 50.000 ember, akit ugyanekkor különböző politikai-felvilá-
gositó tanfolyamokon képeztek ki./71/. 

Gyorsan nőtt a könyvtárak száma. A könyvtárhálózat kiter-
jesztésében maga a lakosság is résztvett és ez meggyorsította 
a könyvtárügy fejlődését. 1919 január l.-re az OSzFSzK 33 kor-
mányzóságának 180 megyéjében a könyvtárak száma a duplájára 
emelkedett. /72/ 

A dolgozók hadjárata a tudás elsajátításáért, aktív rész-
vételük a kulturális építőmunkában rendkívül nagy hatást gya-
korolt a régi kultura sok mesterére - az Októberi Forradalom 
kortársaira - és elősegítette bevonásukat a szocialista építés-
be 

Még azon súlyos válság idején is, amely az imperializmus 
korában a tudományt, a művelődést, a művészeteket átfogta, az 
orosz kultura számos olyan nagymestert tudott felmutatni, akik 

69/Lásd, K.J. Vorosilov. A munkás-paraszt Vörös Hadsereg és 
Hadiflotta 20 éve, M„ 1938. 10.1„ 

70/ Krasznij Arhiv, 1938, 1/86/.sz. 134.1. 
71/ Lásd, Sz, Taraszova, Az iskolánkivüli oktatás a Szovjet 

Köztársaságban /1917-1920/. A moszkvai állami egyetemen 
készült diplomamunka 1952. 42,1, 

72/ Uo. 6601» 
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re az orosz nép nindig büszke volt és lesz. A.M. Gorkij és 
K.Sz. Sztanyiszlavszkij, I.P. Pavlov és N.J. Zsukovszkij,K.A. 
Tyinirjazev és I.V. Micsurin uj utakat törtek az orosz és a 
világkultúra fejlődésében, Követték őket a tudomány és a művé-
szet művelőinek százai és ezrei, a pedagógusok, az orvosok és 
az agronomusok tizezrei. 

Az Októberi Forradalom előtt az értelmiség jelentős ré-
sze komoly belső válságon ment keresztül. Az orosz kultura 
demokratikus elemeit képviselő sok tudós és művész nem volt 
közvetlen kapcsolatbah a néppel, távol állt a nép forradalmi 
harcától. 

Az Októberi Porradalom győzelme óriási lehetőségeket te-
remtett ahhoz, hogy a kultura mesterei a népi tömegekkel kö-
zeli kapcsolatba kerüljenek. A régi értelmiség legkiválóbb 
képviselői meglátták a népi tömegek mozgalmában azt az életadó 
forrást, amelynek az volt a hivatása, hogy újjáteremtse a kul-
turát, óriási magasságba emelje és megtízszerezze hatalmát. 

A beteg és nagy kort magért K.A. Tyinirjazev résztvett 
uj tudományos központok szervezésében, a nép müvelésében, nép-
szerű tudományos irodalom kiadásában, a főiskolák megreformá-
lásában, az Állami Tudományos Tanács munkájában. Egész Orosz-
országon végigzugctt hangja: "Dolgozni, dolgozni, dolgozni!" 
/73/ 

De távolról sem a kultura összes mesterei értették meg 
azonnal a kibontakozó forradalmi események jelentőségét. Még 
az orosz és a világirodalom olyan óriása is,.mint A.M. Gorkij, 
eleinte a szocialista forradalomban eleinte csak romboló erőt 
látott. De kapcsolata a népi tömegekkel, az az óriási hatás, 
amelyet rá a forradalom nagyvezére, V.l. Lenin gyakorolt, hoz-
zájárult ahhoz, hogy az iré le tudta vetni hibáit és így lázas 
tevékenységet kezdett kifejteni a dolgozók számára szóló iro-
dalom kiadásában, a tudományos erők tömörítésében és felhasz-
nálásában, a művészetek fejlesztésében az uj, szovjet értelmi-
ség kifejlesztésében. 

A régi értelmiség áttérése a Szovjethatalom oldalára a 
forradalmi harcnak és a népi tömegek épitő tevékenységének 
közvetlen hatása alatt ment végbe. 

J.B. Váhtangov naplójából kiviláglik, hogy nem értette 
meg a moszkvai Októberi Felkelés utcai harcait, mert feljegy-
zéseit ezzel a keserű felkiáltással fejezi be; "Vájjon mikor 
ér ez véget?" De mint finomérzékü és világos látású művész 
hamarosan belátta, hogy a proletàriorradalom a lehető legkedve-
zőbb légkört teremtette meg a művészet igazi fellendüléséhez. 
1919-ben Váhtango-v már elitéli azokat, akik durván és önzőn, 
szűklátókörűén ós kishitüen "elfordulnak, megfutnak, elrejtőz-
nek, eltávolodnak a néptől, azoktól, akik az életet épitik, 
azoktól, akiknek keze teremti meg a javakat és termeli a min-

73/ K.A. Tyinirjazev müvei, IX. k. 433.1. 
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dennapi kenyeret...Az emberiség körében nincs egyetlen olyan 
igazán nagy művészi alkotás sem, amely ne a nép alkotóerejének 
megtestesült betetőzése lenne, mert a művész az igazán nagyot 
mindig a nép lelkéből meriti"./74/ 

K.Sz. Sztanyiszlavszkij feljegyzéseiben megemlékezik ar-
ról, hogy milyen tanácstalanság lett úrrá a Művész Szinház 
művészein az Októberi Porradalom utáni első időkben. De a ta-
nácstalanság helyébe alkotó fellendülés lépett, és ezt a fel-
lendülést az az óriási tömegekben a színházba özönlő dolgozó-
nézők váltották ki. 

A forradalom azt eredményezte - ir j a emlékezéseiben K.Sz. 
Sztanyiszlavszkij - hogy a színházba a lakosság sok rétege 
áramlott. Volt egy időszak,, amikor az Oroszország minden sar-
kából jövő katonaküldöttek .árasztották el, majd az ifjúság 
és végül a munkások ós általában azok a nézők, akik eddig nem-
igen kerültek közel a kulturához.. .Ezek a nézők rendkívül 
"szinházképesek" voltakÎ nemcsak ugy tessék-lássék jöttek a 
színházba, hanem azzal a felcsigázott várakozással, hogy itt 
valami fontosat, eddig számukira. ismeretlent fognak látni.A 
színészekkel szemben is egész megható megbecsülés áradt .be-
lő lük .."/75/ 

Az uj nézők élő, közvetlen reagálása, szomjú figyelme, a 
művészet iránti őszinte szeretete arra késztette a színésze-
ket, hogy újonnan átéljék a már régebben játszott darabokat, 
uj tartalommal töltsék meg a klasszikus repertoárt és hogy át-
hassa őket a nagy forradalmat kivívó nép előtti felelősség. 

A munkásnézők igényeinek eleget téve a színházak műsorra 
tűzték Osztrovszkij, Gribojedov, Gogolv Turgenyov, Tolsztoj, 
Csehov, Gorkij, Shakespeare, Schiller, Byron, Lope de Vega, 
Rolland darabjait. A szinház történetében a klasszikus reper-
toár sohasem foglalt még el olyan nagy helyet, mint a forra-
dalom utáni első években. A "sötétség uralma", a. régi társa-
dalom hazugságai és hamisításai, elleni felháborodott- tiltako-
zás, az orosz drámairodalomnak és a világ drámairodalmának 
legkiválóbb müveit eltöltő demokratikus és forradalmi pátosz 
fergeteges visszhangot váltott ki a fogékony népi nézőközön-
ségben. 

1919 februárjában B.V. Aszafjev, az ismert zenetörténész 
és zeneszerző síkra szállt azért az eszméért, hogy az orosz 
klasszikus zene és a népdal legkiválóbb hagyományaira épülő 
uj színművészetet kell teremteni. 
Fennmaradt B.V. Aszafjev*"Az opera a munkás-paraszt operaház-
ban" c. feljegyzése, amely arról tanúskodik, hogy a forradalmi 

74/ J.B. Vahtangov, Feljegyzések, levélek,•cikke. M.-L.1939. 
98, 196, 200-201.1. 

75/ K.Sz. Sztanyiszlavszkij, Életem a művészetben. M. 1941* 
482.1. 
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korszak, a népi tönogok harca a zoneszőrzőnek azt sugallták, 
hogy egyesítenie 'ko 11 az orosz zonekultura legkiválóbb h.agyo-
nányait a színművészötben kisarjadó uj áramiattal./76/. 

A népi tömegek energiája, ereje és hite a győzelemben volt 
a forrása Gyemjan Bednij, Vlagyimir Majakovszkij és sok más 
költő és iró ihletett alkotásainak. 

Ugyanilyen folyamat ment végbe a tudomány és a technika 
dolgozói között is. Azok a milliók, akik tegnap még alant vol-
tak, és ugy látszott, hogy némák, ma bátran hangoztatták jogu-
kat a régi lerombolására és egy uj élet felépítésére. Ez a 
mozgalom bámulatba ejtette a tudomány és a technika, sok műve-
lőjét. Ez az állapot jól visszatükröződik I.P. Bargyin /ma a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának alelnöke/ "Egy mérnök 
élete" c. kiadott emlékezéseiben. 19I8 februárjában I.P. Bar-
gyint, aki akkor a jenakiovi gyár mérnöke volt, egy munkáskül-
döttséggel a Donyoc-medencéből Pebrográdba küldték. Bargyint 
meglepte a forradalmi Retrográd. A küldöttség azokban a nehéz 
napokban érkezett a fővárosba, amikor a német hordák Pszkov és 
Norva felől fenyegették Petrográdot. A munkások és katonák 
ezreit küldték a frontra a forradalom védelmére, I.P. Bargyint 
viszont f,lszólitottákj hogy vegyen részt a nehézipar átszer-
vezési tervének a megvitatásán, amelyre a nehézipar küszöbön-
álló államosításával kapcsolatban volt szükség. Bargyin az-
előtt a forradalomban csak romboló erőt látott, de a vita so-
rán megváltozott ez a nézete. Később emlékezéseiben így ir 
erről: "...kiderült, hogy azok az emberek, akik tele voltali a 
rombolás eszméivel és távol álltak az épitő gyakorlattól, most 
mikor fejük felett fenyegető vihar tornyosult, lábaik alatt 
rengett a föld, ebben a hallatlan feszültségű időben ezek az 
emberek lehetségesnek találták, hogy építő tervekkel és terve-
zetekkel foglalkozzanak"./??/ 

A szocialista forradalom életadó hatását az orosz tudo-
mány sok nagy müvelője tapasztalta. I9I8 tavaszán V.l. Lenin 
kidolgozta a tudományos és műszaki munkák hires tervét, . -amely 
rendkívül nag:/ hatást gyakorolt a tudomány és a tudományos ér-
telmiség egész fejlődésére hazánkban. Ekkor számos professzor 
és akadémikus - V. Sztyeklov, A. Krilov, P. Lazarev, V. Koma-
rov, A. Eavorszkij, B. Galerkin. N. Kumakov, A. Forsz man, 
J. Sokalszkij s t b a z z a l a javaslattal fordultak a szovjet 
kormányhoz, hogy terjesszék ki a tudományos kutatómunkát az 
országban és alapítsanak számos uj tudományos intézetet.. A 
tudósok különösen arra mutattak ra, hogy terjesztòni kellene 
a tudományos ismereteket 3 tömegek között, nóTJszerüsiteni kell 
az orosz tudomány és a világtudomány eredményeit, és speciális 
muzeumokat kell nyitni, hogy a széles tömegek a szemlélet utján 
tanuljanak./78/ • • 

76/ CGAOR i SzSz, f. 2306. op. 24. 4.sz. 35-36.1. 
77/ I.P. Bargyin, Egy mérnök élete. M. 1938. 62-63.1« 
78/ CGAOR i SzSz, f. 2306. op. 19.2.SZ, 121.1. 
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V.Ï. Lenin a győzelmes proletariátusnak a tudomány, a tech 
nika és a művészet növelőire kifejtett hatását jellemezve azt 
irta, hogy a régi szakembereknek a szocialista forradalom ol-
dalára való áttérését az határozza meg, hogy mennyire tudja a 
proletariátus emelni a tömegek öntevékenységét. Amikor a régi 
szakemberek meglátják a gyakorlatban, hogy a proletariátus 
mind szélesebb tömegeket tud bevonni az épitőmunkába, akkor 
"morálisan győzelmet aratunk fölöttük, nempedig csak politikai 
lag szakítjuk el őket a burzsoáziától, f,/79/ 

Jelen cikkünkbon a népi tömegek harcának néhány kérdésével 
foglalkoztunk, hogy hogyan küzdöttek a proletárdiktatúra, első 
időszakában a szovjet kultura megteremtéséért. Magától értető-
dik, hogy abban az időben, amikor a Szovjet Köztársaság az el-
lenforradalmi szabótálókkal és Összeesküvőkkel az intervenció-
sokkal és fehérgárdistákkal elkeseredett harcát vivta, a blo-
kád és a gazdasági pusztulás, idején nem mutatkozhatott meg tel 
jesen az új rend fölénye, a népi tömegek által a kultura fej-
lődésére gyakorolt befolyásuk ereje és lehetősége. Az elemi 
ismeretek alacsony színvonala, a nép legjobb erőinek a polgár-
háború frontjaira való mozgósítása, a tömegek között még a ka-
pitalista korszakból fennmaradt szokások, hagyományok széles-
körű uralma, a népből származott értelmiségi kádereknek majd-
nem teljes hiánya - mindez korlátozta a kulturális épités üte-
mét és lendületét. 

Lc már ugyanekkor megmutatkozott a népi tömegek döntő sze 
repe az uj kulturcentrumok létrehozásában és fejlesztésében,a 
kulturjavak megőrzésében és felhasználásában, az orosz és a 
többi oroszországi nép kulturaja szocialista elemeinek minden 
szempontból való fejlesztésében, az uj, szocialista kultura 
megteremtésében, A népi tömegek aktiv- részvétele a.kulturális 
építésben elősegítette, hogy uj kulturális erők nőttek ki a 
népből, a forradalom érdekeit szolgáló ujtipusu kulturmunkások 
pedagógusok, művészek és tudósok sarjadtak ki. 

A népi tömegek részvétele a kulturális építésben meghatá-
rozza egyszersmind a kultura fejlődésének ütemét, "A kultura 
csak akkor szilárd és képes határtalan, szakadatlan fejlődés-
re, amikor a kulturális épités ügyébe a lakosság egész tömegét 
bevonjuk..."/80/ - irta A.M. Gorkij. Minél nagyobb a Kommunis-
ta Párt vezetésével a kulturális építésbe bevont tömeg, annál 
gyoraabb a fejlődés ütone, annál gyorsabb a szociálisca társa-
dalom növekedésének üteme. 

Országunknak a. Kommunista Párt és a Szovjethatalom által 
vezetett és irányított népi tömegek a kulturát a proletárdik-
tatúra megerősítéséért és a szocialista társadalom felépítésé-
ért vívott harc fegyverévé tették. 

79/ V.l. Lenin müvei, 29.k. 175.1. 
80/ M. Gorkij, A tudományról. Lásd, Kömszomolszkaja, Pravda, 

I95I. junius 17.sz. 
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E.M. KÖLKER: 

A nemzeti felszabadító harc Romániában 
1941-1944-ben. 

/Voproszi Isztorii, 1954» 8<,sz,/ 
KojiKep B.M.iHaiiwoHajisHO-ocBodoaHTejiiHafi öopböa 

s PyMHHMM B 194 1-1944 ro f l ax . 

1941-ben a burzsoá-föIdesuri Románia uralkodó körei el-
adták országuk függetlenségét a hitlerista Németországnak és 
a román népet belekényszeritették a Szovjetunió elleni rabló-
háboruba. A román nép élenjáró része ebben az időben harcot 
inditott az idegen hitlerista iga és a véres fasiszta Anto-
nescu-rezsim ellen a nemzet felszabadításáért és hazája füg-
getlenségéért, 

A nemzeti-felszabadító harc szorosan összekapcsolódott 
a földesurak és a nagyburzsoázia elleni társadalmi harccal, 
mert ezek voltak a hitlerista megszállás és a fasiszta rezsim 
támogatói. A burzsoá-földesuri pártok és a jobboldali szoci-
alisták vezetői támogatták a fasiszta rendszeifc és a szovjet-
ellenes háborút, Románia dolgozóinak nemzeti felszabadító és 
antifasiszta harcának élére a kommunista párt állt, Az ille-
galitás rendkívül nehéz viszonyai között hősiesen teljesítet-
te kötelességét a munkásosztállj^al és az összes dolgozókkal 
szemben. A Romániai Kommunista Párt a Kommunista Internacio-
nálé utmutatásai alapján helyes politikai irányvonalat dolgo-
zott ki, omely arra irányult, hogy az egész nemzetre kiterje-
dő mozgalmat indítson a fasizmus és a szovjotollenes háború 
ellen. Felhívta az összes hazafias és demokratikus pártokat 
és szervezeto-ket arra, hogy alakítsák meg a román nép nemzeti 
egységfrontját a hitlerista megszállók és az áruló Antonescu 
fasiszta katonai klikkje ellen, A Romániai Kommunista Párt 
Központi Bizottsága 1941, julius 8„-i felhívása igy szólt: 
"A Romániai Kommunista Pártnak a román néppel szemben való tör-
ténelmi felelőssége abban áll, hogy a nagy szovjet nép és a 
leigázott népek oldalán megszervezzük a harcot a véreskezű né-
met fasizmusnak és kiszolgálóinak megsemmisítéséért az összes 
országokban, a német megszállók Romániából való kiűzésére, a 
hatalmon levő áruló Antonescu-bandá megdöntéséért, az ország-
nak a véreskezű német iga alóli felszabadításáért, a Szovjet-
unió győzelméért, a szabad és független Romániáérte"/l/ 

1941. szeptember 6-án a Romániai Kommunista Párt Közpon-
ti Bizottsága egy kiáltványt tett közzé azzal a felhívással, 
hogy egyesítsék az ország összes hazafias erőit. A kiáltvány 

1/ Scínteia, 1949, aug. 21, sz3• 
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a következő követeléseket tartalmazta; l./Meg kell szüntetni 
a háborút a Szovjetunió ellen. Békét kell kötni a Szovjetunió-
val és a Szovjetunióval közös harcot k.ll indítani a hitleri 
Németország ellen. 2./Ki kell űzni a mémot megszállókat«Visz-
sza kell állítani Románia szabadságát és nemzeti függetlensé-
gét. 3./Meg kell dönteni Antonescu fasiszta katonai diktatúrá-
ját. Az összes hazafias erők képviselőiből meg kell alakítani 
a nemzeti függetlenségi kormányt. 4./ Tárgytalannak kell tekin-
teni a bécsi döntést, fel kell szabadit óni Észak-Erdélyt;, 5./ 
Meg kell szüntetni Bosszarábia és Bukovina lakosságának, a 
zsidóknak, stb, nemzeti elnyomását, 6./ Le kell tartóztatni 
és meg kell büntetni az árulókat, akik a román népet a Szov-
jetunió elleni háborúba taszították./2/ 

Ezek a követelések az igazi érdekeit fejezték ki a román 
népnek, amely nem akart harcolni a Szovjetunió ellen. Ezt ta-
núsítja az, hogy igen sokan szöktek meg a román hadseregből /3/, 
és azt bizonyítja annak a népszavazásnak az eredménye, amelyet 
Antonescu 1941 őszén rendezett. A fasiszta terror és a hatósá-
gok fenyegetése ellenére is kudarcot vallott a népszavazási 
komédia, mert csak a lakosság 7 %-a szavazott le./4/ Az Anto-
nescu által kibocsátott hadikölcsön jegyzéseinek eredményei is 
megmutatták, hogy a román nép nom helyesli a Szovjetunió elle-
ni háborút. A kormánynak mindössze a kibocsátott kötvények fe-
lét sikerült elhelyeznie./5/ 

A Kommunista Párt javasolt plattformját ellenségesen fo-
gadták* a burzsoá-földesuri pártok vezetői és a jobboldali szo-
ciáldemokraták, de Románia széles dolgozó tömegei magukávé 
tették azt, 

A dolgozók élenjáró rétegei a Kommunista Párt felhívására 
már a Szovjetunió ellen indított háború kezdetétől f>gva har-
coltak a hitleri hadigépezet ellen. Szabotázs- és diverziós 
akciókat indítottak a const anj? ai kikötőben, a hadiüzemekben,a 
a s z énb ányákb an, st b, 

1942 január elején Petrozsényben a háború ellen tilt.okozá-
sul 12,000 bányász szüntette be a munkát. Aninában is megtagad-
ták a fiatal bányászok a munkát./6/ Az országnak Hesicában lé-

2/ "Documento din istoria partidului comunist din Rominia." 
Edítura partidului nuncitoresc Romín. 1951. 324—325.1» 

3/ A háborús főbünösök 1946 májusában tartott perében Antones-
cu kénytelen volt beismerni, hogy az emberek különböző val-
lási szektákba léptek be, amelyek megtiltották tagjaiknak a 
fegyverfogást, nehogy katonának kelljen menniük. 

4/ Pravda, 1942,, márc.J.sz, 
5 / V.A. Karra, A szocialista gazdaság építése a Román Népköz-

társaságban, M. 1953, 47,1. /oroszul/, 
6/ Scìnteia, 1946. máj. 15.sz. 
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vő legnagyobb gyáraiban negrongálták az elektromos müveket. A 
prahovai völgyben, ahol a leggazdagabb kőolaj-kutak vannak, 
.felgyújtották a kutakat. Az I.A.R. román gyár által készített 
repülőgépeket szerelvényestül küldték vissza a frontról,mert 
a repülőgépek használhatatlanoknak bizonyultak, A vasutasok 
letaszították a hitlerista hadseregekkel megrakott • szerelvé-
nyeket a lejtőkön./7/ Szabotázsakciók történtek a Lenaitre bu-
karesti gyárban, a tirgoviçtei fegyverraktárban, stb. 

.Románia fasiszta kormánya dühödt terrorral válaszolt a 
dolgozóknak a háború elleni harcára. Antonescu sorra lövette 
agyon a kommunistákat és a legkegyetlenebb módon büntette meg 
a "rendbontókat"./8/ Tömeges letartóztatások történtok a buka-
resti Wolf-gyárban és a fegyvorraktár munkásai között. Sok-
száz dolgozót, akik Románia szabadságáért és függetlenségéért 
harcoltak, koncentrációs táborba küldtek Tírgu-Yiuba. 

1941. juliusában kivégezték a román nép hü fiát,Filimon 
Sîrbu kommunistát. "Nyitott szemmel fogadon a halált - mondta 
Sîrbu a kivégzés előtt - mert igaz ügyért halok meg.,. Éljen 
a szabad Románia! Halál a f*: sisztákra! "/9/ 1941, novemberében 
a fasizmus és a szovjetellenes háború ellen küzdő harcosok 
ujabb nagy csoportját végezték ki. 1942 végén letartóztatták 
és I943 februárjában kivégezték a romániai Kommunista Párt bu-
karesti bizottságának titkárát, Petre Gheorghot. Pet re Gheorghe 
a vesztőhelyre indulásakor a börtönben maradt politikai foglyok-
nak ezeket kiáltotta? "Fel a fejjel! Győzni fogunk a fasiszta 
rablók ellen!" És a halált ezekkel a szavakkal fogadta; "Ki a 
fasiszta negszállókkal ! Éljen Románia Kommunista Pártja!"/10/ 
I944. nárcius 18-án a román fasiszták felrobbantották a ríb-
ni'Çki börtönt, a benne lévő nagyszámú rónán antifasisztával 
együtt. Az elpusztultak között voltak a Romániai Kommunista 
Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának tagjai, Andrei Ber-
nát és Lazar Grimberg is. 

A rendőrségi terror nem tudta megtörni a román népnek az 
aktív ellenállásra irányuló akaratát. A kommunisták megmagya-
rázták a dolgozóknak, hogy a román népnek az a mentsége, ha 
egyesíti az ország összes hazafias erőit. Leleplezték az An-
tone scu-klikkel lopüttált Maniu és Bratianu-féle burzsoá-föl-
desuri pártok vezetőinek áruló politikáját. 

Az antifasiszta magatartás mind nagyobb tért hódított a 
román hadsereg soraiban. Már a háború első hónapjaitól kezdve 
megindult a dezertálás a hadseregből és ez különösen fokozó-
dott a szovjet csapatok sztálingrádi győzelme után. A nagy 

7/ Remìnia Liberà, 1943.jan.28.sz. 
8/ Scìnteia, 1946-. m á j . I5 .SZ. 

9/ Scinteia, 1949, jul.19.sz. 

10/ Scinteia, 1950. febr. 8.sz. 
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sztálingrádi csatában a németekkel együtt a román seregeket 
is szót verték, egész román hadosztályok adták meg magukat. A 
fasiszta csapatok sztálingrádi veresége fejveszettséget vál-
tott ki Románia uralkodó köreibon, a román dolgozók szivében 
viszont fellángolt a remény, hogy nincs messze a fasizmus 
végórája. 

I942 végén a kommunisták vezetése alatt megalakították 
Románia haladó értelmiségének szervezetét a "Hazafiak Szövet-
ségét". A szövetség Bukarestben és az ország többi városaiban 
működött és célul tüzto ki a román nép erőinek egységes, ha-
zafias harci frontba való egyesítését a hitlerista iga .alóli 
felszabadítás érdekében./Il/ I943. elején megalakították az 
Antihitle ri st a Hazafias Frontot, amelyben resztvettek: a Ro-
mániai Kommunista Párt, a Földművelő-Front, a Hazafiak Szövet-
sége, a Szocialista Parasztpárt és az erdélyi magyar dolgozók 
szervezete, a MAD0SZ./12/ Az Antihitlerista Hazafias Front so-
raiban a munkások, parasztok, az értelmiség és kispolgárság 
haladó rétegei tömörültek. 

Az Antihitlerista Hazafias Front megalakítása a Romániai 
Kommunista Párt nagy sikere volt és azt jelentette, hogy meg-
kezdődött a burzsoá-földesuri pártok s jobboldali ügynökeik 
politikai elszigetelése. Az Antihitlerista Hazafias Front te-
vékenységének alapjául a Romániai Kommunista Párt Központi Bi-
zottsága I94I. szept. 6-i piatti'rrmját tette. I943. jon.28-án 
jelent meg a Romania liberi c. illegális lap első száma,amely 
az ország hazafias erőinek lapja volt. 

A román nép széles rétegeinek beállítottságát és érzéseit 
megmutatták azoknak a román katonáknak és tiszteknek a meg-
nyilatkozásai, akik megadták magukat a szovjet csapatoknak. 

A Szovjetunióban lévő román hadifoglyok 1942 januárjában 
tartott első konferenciája ezt a felhívást intézte a román 
néphez:"AZt akarjuk, hogy Romániának igazi nemzeti kormánya 
legyen. Kormányunk legyen a békének, Románia szabadságának és 

11/ Romàni a Liberb., 1943. jan. 28. sz. 
12/ A Földművelő-Front parasztszervezet 1933-ban alakult meg 

és már kezdettől fogva a Romániai Kommunista Párt támo-
gatását élvezte. A Földművelő-Front progrommja a paraszt-
ság és a munkásosztály közötti szoros együttműködést tűz-
te 'ki célul. MADOSZ 0. "Magyar Dolgozók Szövetsége Romá-
niában" c. szervezet rövidítése. Ez a szervezet magába 
tömörítette a Romániában élő magyar dolgozók zömét. Te-
vékenysége arra irányult, hogy a magyar és román dolgo-
zók közös harcot viseljenek a fasizmus és a háború eílen, 
a demokratikus szabadságjogokért. A Szocialista Paraszt-
párt a nemzeti parasztpárt tagjainak azon részét gyűjtöt-
te magába, akik meg voltak győződve Maniu áruló politiká-
jának katasztrofális voltáról. 1944. augusztus 23. után 
ez a párt beleolvadt a Böldnüvelő-Frontba. 
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függetlenségének kormánya"./13A hadifoglyok felhívták a román 
dolgozókat, hogy alakítsanak partizáncsapatokat a német meg-
szállók ellen, a fronton levő honfitársaikot pedig arra buzdí-
tották, hogy fordítsák fegyverüket Hitler és Antone s cu eilen«. 
A Szovjetunióban megjelent egy románnyelvü lap, o "Graiul Li-
ber", amelynek munkatársai hadifogoly román katonák és tisz-
tek voltak. Sok hadifogoly intézett felhívást és üzenetet hon-
fitársaihoz, szólt hozzájuk a rádióban és leplezte le a fasisz-
ta gyilkosokat és rabtartókate 

I943. február 2,-án, amikor Sztálingrádnál a német fasisz-
ta csapatokat végleg felőrölték, 2.700 közkatona és 43 tiszt 
azzal a kéréssel fordultak a szovjet kormányhoz, hogy résztve-
hessenek a hitleri Német ország elleni harcokban.,/14/ A román 
hadifoglyok 1943 szeptemberében a Szovjetunióban emigrációbon 
élő román kommunisták részvételével megtartott kongresszusa 
liarcipro grammot dolgozott ki, amelynek alapját az Antihitlerís-
ta Hazafias Front platformja képezte,/l5/ 

A szovjet kormány tekintetbe vette a román hadifoglyok 
hazafias törekvéseit, és elő akarta segíteni azt a kívánságukat, 
hogy a fasizmus szétzúzásában ők is résztvehessenek. Ezért ele-
get tett a román hadifoglyok és forradalmi emigránsok közben-
járásának, és 1943. október 2-án lehetővé tétte a hadifoglyok-
ból egy önkéntes román hadosztály alakításátT/16/ A Szovjetunió magára vállalta a hadosztály megalakításával és felszerelésével 
járó összes költségeket. Ebben a cselekedetében megnyilvánult 
a Szovjetunió Kommunista Párt jának mély internacionalizmusa^ bi-
Sátoê rtaieíi a-fjzov̂ efc kormány a román dolgozókba helyezett«, A had-
osztályt az 1821-es bojárellenes és törökellenes havasalföldi 
parasztfelkelés vezérének - Vladimirescunak - a nevéről nevez-
ték el. 

• A hadosztály megalakításának híre rendkívül nagy felbuz-
dulást váltott ki a román hadifoglyok között, a katonák 90 %-a 
be akart lépni a hadosztályba./17/ A Tudor Vladimirescu nevét 
viselő hadosztály résztvett Erdély felszabadításáért vivott 
harcokban ós segített Magyarország és Csehszlovákia népeinek 
lerázni a hitlerista igát. A szovjet kormány nagyra értékelte 
a Vladimirescu-hadosztály haditetteit. A legfelső hadparancs-
nokság a hadosztályt a Debrecen elfoglalásáért vivott harcok-
ban való részvételért "debreceni" melléknévvel tüntette ki és 
I945. május 3-án Vörös Zászló renddel jutalmazta, 

13/ Pravda, 1942, jan.25,sz. 
14/ Istoria RPR, 1952. 656,1, 
15/ Rominia Liberà, 1951» már c.I5,sz, 
16/ Scinteia, 1953, okt,2fsz, 
17/ Istoria RPR, 656. 1. 
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I945. szeptemberében tartották ne g tanácskozásukat a Kon-
nuni st a Pártnak a Tîrgu-Yiu-.-i táborba zárt vezetői. Ezen a ta-
nácskozáson azt a határozatot hozták, hogy a hazafiakból fegy-
veres csapatokat alakit ónak a német megszállók és román fullaj-
tárjaik elleni harcra. Ezeknek a csapatoknak a megszervezését a 
Romániai Kommunista Párt Központi Bizottságának szabadlábon 
lévő tagjaira - E, Boâdarasra, K.Pirvulescura és J.Ranghe^ra 
bizták./18/ De a nemzeti felszabadító harc kibontakozását és 
egy széles antihitIerista front megszervezését gátolták a Kom-
munista Párt vezetésébe befurakodott ellenséges ügynökök.Ezek-
nek a leleplezése létfontosságú feltétel volt ahhoz, hogy a 
párt az előtte álló történelmi feladatokat megoldhassa. Csak 
az árulók eltávolításával lehetett megere siten! és aktivizál-
ni a kommunista szervezeteket és tömöríteni az összes antihit -
lerista hazafias erőket arra, hogy megdöntsék Antonescu dikta-
túráját és a fegyvert a hitlerista Németország ellen fordítsák. 

1944, áprilisában határozott intézkedésekkel sikerült ár-
talmatlanná tenni a pártba befurakodott ellenséges ügynököket 
és megalakítani a párt ideiglenes vezetőségét, amely állandó 
kapcsolatot tartott fenn a pártnak a Txrgu-Yiu-i táborba zárt 
vezetőivel. Ezt a kapcsolatot Bodnár as tartotta fenn, -akinek 
többször sikerült találkoznia Gheorghiu Dej-zsel, akitől ta-
nácsokat és útmutatásokat kapott./I9/ 

A pártvezetőség megerősítése rendkívül fontos szerepet 
játszott a nemzeti felszabadító harc fokozásában. Ettől az idő-
től kezdve az antifasiszta hazafias mozgalom egyre szélesebb 
lendületet vett Romániában. A román nép nemzeti felszabadító 
harca ujabb erőre kapott, amint a szovjet csapatok átlépték a 
szovjet-román határt /1944 március végén/ és felszabadították 
Moldva egy részét a fasiszta csapatok alól. A nemzeti felsza-
badító harc kiszélesedése szempontjából rendkívül nagy jelen-
tősége volt V.M. Molotov, a Szovjetunió külügyi népbiztosa 
I944.' ápr. 2-i nyilatkozatának, amely így szólt; "A sz ov jet 
kormány kijelenti, hogy nem tort igényt a román terület bár-
mely részére és nem szándékozik megváltoztatni Románia fenn-
álló társadalmi rendszerét. A szovjet csapatok kizárólag azért 
lépik át Románia határát, mert ezt a katonai szükségesség és 
az ellenség csap at a in ale további ellenállása diktál ja. "/20/ 

A Romínia Liberà V-M. Molotov nyilatkozatát kommentálva 
kiemelte, hogy a román nép antifasiszta harcának elsőrendű 
jelentősége vans "Elérkezett a döntő p i l l a n a t N e m szabad 
tovább várni. A román népnek saját kezébe kell vennie sorsát 
és harcolnia kell, hogy kijusson a háboruból",/21/ 

18/ Scíntoia, 1945. aug. 24.sz, 
19/ Scinteia, 1946, aug.24.sz, 
20/ AA Szovjetunió külpolitikája a Honvédő Háború időszakában, 

II,k. M. 1946c 105*1,/oroszul/. 
21/ Rominia Liber«, 1944. máj,9.sz. 

í 
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Ronánia Konnunista Pártja nagy munkát végzett partizán-
osztagok szervezése terén. 1944 juniusában az Oravita melletti 
Caraç hegységben negalakitották a Maraneçti partizánosztagot, 
amelynek élén ^tofan PLave-ç vasutas állt. AZ osztag az ő veze-
tésével megtámadta a német fegyver- és élelmiszérsz állité sze-
relvényeket. Çtefan Plave-Ç, népének hü fia, a román csendőrök-
kel folytatott egyenlőtlen harcban esett el./22/ Egy másik 
partizánosztag Brassó-Ploe^ti körzetében küzdött. Ennek az 
osztagnak egyes csoportjai harcoltak Szeben, Sepsiszentgyörgy 
Ploefti stb. városok környékén. Ez az osztag egyedül 1944 ju-
nius-juliusában 7 német üzenanyagszállitnányt robbantott fel.. 
Ez az osztag tartotta ellenőrzése alatt a közlekedést Craiova 
város körzetébon és a Ploe^ti-Pauren-Braila vasutvonalat./23/ 
A fasiszta hatóságok ezek ellen az osztagok ellen 2 ezredet ve-
zényeltek ki. A fasiszta csapatokkal vivott harcokban esett el 
a dicső román partizán, Stefan Goida vasutas is, A koomunis-
ták a Központi Bizottság útmutatásának megfelelően, negalaki-
tották a Hazafias Gárda osztagait. A román hazafiak egy cso-
portja - a Turnu-Mígurele városban állomásozó ezred közkato-
nái és tisztjei - látták e'1 őket fegyverrel és lő szerre 1./24/ 
Bodnaras vezetésével fegyveres osztagokat alakítottak Olteniá-
ban és fegyverraktárakat a hegyekben és Brezoi falvában/Vílcea 
járásban/. 

I944. április végén a román kommunisták jelentős sikere-
ket értek el az ország antifasiszta erőinek egyesítésében. A 
szociáldemokrata párt egyszerű tagjainak nyomására, a párt 
jobboldali vezetői elfogadták Románia Kommunista Pártjának 
azt a javaslatát, hogy munkás-egységfrontot alakítsanak,ame-
lyet 1944. május 1-én létre is hoztak./25/ A munkás-egység-
front megalakulása elősegítette a munkásosztály politikai ak-
tivitásának megerősödését és a nemzeti felszabadító harcban 
játszott szerepének fokozódását. A munkás egységfront megala-
kulása egyben az első lépés volt a román munkásmozgalomban 
megbúvó opportunizmus szétzúzása felé. 

A munkás-egységfront 1944-. május 1-én kiadott kiáltvá-
nyában felhívta az összes román munkásokat a hitleri hadsereg 
és az Aûtonescu-klikk elleni döntő harcra és a Szovjetunióval 
való barátságra és szövetségre./26/ A kommunisták vezetése 

22/ Scinteia, 1946. aug. 24.sz. 
25/ Uoe 
24/ Uo, 
25/ A Romániai Kommunista Párt már a háború első napjaitól 

kezdve többizben javasolta a munkás-egységfront megalakí-
tását, de a szociáldemokrata párt vezetői állandóan eluta-
sították ezeket a javaslatokat. Lásd C. Pírvulescu "Mi az 
igazság augusztus 23-ár ól "c. cikkét ./Scinteia, 1946,111,25, 27-

26/ Documente din Istoria partidului...356-57.1-
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a l a t t a mankás-^gységfront nagy munkát fejtett ki a tömegek 
között. A munkás-egységfront bizottságait megalakították a 
SET repülőgépgyárban, a Malaxa kohászati müvekben, a Mociorni£a 
cipőgyárban és Bukarest sok vállalatában, valamint az ország 
többi ipari központjában is. Ezek a bizottságok általános nem-
zeti politikai jellegű követeléseik mellett a munkásosztály 
gazdasági követeléseit is hangoztatták, 

1944. májusában az Antihitlerista Hazafias Front megálla-
podást kötött a nemzeti-liberális párt csoportjával, melynek 
élén Tatarescu állt. Ez a csoport rendkívül szoros kapcsolat-
ban állt Károly volt királlyal és környezetével ós emiatt az 
Antonescu-diktatura idején félreállították az ország kormány-
zásában való részvételtől. Amikor a hitleri Németország vere-
sége már nyilvánvalóvá vált, a Tatarescu csoport E,Bene s ut-
ján tárgyalásokat kezdett az USA és /inglia uralkodó köreivel 
arról, hogy Románia kilép a háborúból. Mivel a Tatarescu-cso-
port amellett szállt síkra, hogy Románia kilép a Szovjetunió 
elleni háborúból, a Kommunista Párt megállapodásra-lépett vele, 

Miután a szovjet csapatok felszabadították Románia egy 
részét a német fasiszta csapatok alól, a nemzeti parasztpárt 
és a nemzeti liberális párt vezetői, Moniu és Bratianu manőve-
rezni kezdtek. Beleegyeztek abba, hogy tárgyalásokat indítanak 
a kommunista ós a szociáldemokrata párt képviselőivel a demok-
ratikus pártok blokkjának megalakításáról, Emellett viszont 
nem voltak hajlandók tárgyalásokat kezdeni az Antihitlerista 
Hazafias Front keretébe tartozó más pártok és szervezetek - a 
Földművelő Front, a Hazafiak Szövetsége stb. - képviselőivel. 
Hosszas tárgyalások után, amelyeket a burzsoá földesúri pártok 
vezetői szántszándékkal húztak, 1944, junius 20-án a Romániai 
Kommunista Párt, a szociáldemokrata, a liberális és a nemzeti 
parasztpárt megállapodást irtak alá egy nemzeti demokratikus 
blokk megalakításáról. Ebben a megállapodásban.a blokkot ala-
kító pártok kötelezték magukat, hogy harcolnak a fegyverszünet 
megkötésóért, az Antonescu-diktatura megdöntéséért, a demokra-
tikus rendszer felállításáért és az ország függetlenségének 
helyreállításáért,/2?/ 

A Kommunista Párt képviselői azért kötötték meg ezt a meg-
állapodást, mert arra számítottak, hogy ez a fasiszta dikta-
túra megdöntése szempontjából bizonyos pozitív szerepet játsz-
hat. A kommunisták nem tágálták meg az együttműködést még â  
burzsoá-földesuri pártoktól sem, ha ez a nemzeti felszabadulás 
ügyének hasznot jelenthetett. Be a burzsoá földesúri pártok 
vezetői kétszínű játékot folytattak. Ugy tüntették fel magukat, 
mintha hivei lennének a fasiszta diktatúra megdöntésének és a 
szovjetellenes háborúból való kiválásnak, de céljuk az volt, 
hogy ezáltal kezükbe kaparintsák a nemzeti felszabadító moz-
galmat és akadályozzák további fejlődését. Maniu és Bratianu 

27/ Scînteia, 1945. jan.l. 
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tárgyalásokat folytattak az USA és Anglia képviselőivel és azt 
szerették volna, ha Romániát ezeknek az országoknak a csapatai 
szállnák meg. Egyidejűleg azonban tudósították Antones cut ? a rónán nép hóhérát, a nenzeti demokratikus blokk megalakulásé.-
ról./28/ 

De a burzsoá-földesuri pártok vezetőinek áruló tevékeny-
sége ellenére is egyre* tömegesebb jelleget öltött a nemzeti 
felszabadító harc. A kommunisták vezetése alatt az Antihitle-
rista Hazafias Front sorai egyre erősödtek, kapcsolatai egyre 
szélesebbé váltak. 1944. májusában a Romániai Kommunista Párt 
felvette a kapcsolatot a román hazafias tisztek egy csoportjá-
val. 1944, áprilisában és juliusában a román professzorok egy 
csoportja Parhon professzorral az élén azt követelte a román 
kormánytól, hogy szüntessék be a bűnös szovjetellenes háborút. 
/29/ A fasiszta rendszer és a szovjetellenes háború folytatása 
ellen küzdő román harcosok köre egyre terebélyesedett, de a 
belső erők túlságosan gyengék voltak és nagyon e1erőtlenitette 
őket a fasiszták terrorja ahhoz, hogy önállóan sikert érjenek 
el ebben a harcban. KivülrŐl való segítségre volt szükség. És 
ezt a segítséget a Szovjetuniótól kapták meg. 

I.V. Sztálin a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 26,év-
fordulóján tartott beszédében kifejtette a Szovjetunió külpo-
litikájának alapelveit a háboruutáni időszakra vonatkozólag. 
/JO/ i.V. Sztálin kifejtette, hogy segítséget kell nyújtani a 
hitleristák által rabságban tartott népeknek országuk felsza-
badításában és elő kell segíteni, hogy helyreállíthassák nemze-
ti államaik önállóságát. A leigázott népeknek jogot kell nyer-
niük arra, hogy maguk rendelkezzenek jövőjük felett és önálló-
an .határozhassanak állami berendezkedésűk kérdésében. Ennek a 
programmnak a megvalósítása biztosította azt, hogy a román nép 
visszanyerhesse függetlenségét és létrehozhassa az egységes, 
független szuverén román államot. 

A Szovjetuniónak az összes népek jogainak és függetlensé-
gének tiszteletbentartásán épülő igazságos külpolitikája ragyo-
góan kifejezésre jutott a szovjet kormány által 1944. április 
12,-én Romániának javasolt fegyverszüneti feltételekben. Ezek 
a feltételek biztosították Románia függetlenségének visszaál-
lítását és megfeleltek a román mép nemzeti kívánságainak. A 

28/ Maniu és a nemzeti parasztpárt többi vezetőinek perében 
/I947 november/ be mut at talc egy olyan dokumentumot, amelyet 
I944 augusztus 2-án Mihai Antonescu miniszterelnökbelyette-
irt alá, és .amelyben az állt, hogy Maniu értesítette "J 
nemzeti demokratikus blokk megalakulásáról és össze te óév-
ről,/"Le procès des dirigeants de l'ancien parti national-
paysan", Bucarest, 1947, 18. melléklet./ 

29/ Scînteia, 1945. aug. 24.sz. 

30/ Lásd, I.V. Sztálin, a Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról. 
II9-I20.I. 
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feItételekben benne volt, hogy "szakítanak'a németekkel és a 
román csapatok közös harcot vivnak a szövetséges csapatokkal, 
köztük a Vörös Hadsereggel a németek ellen, hogy helyreállít-
sák Románia- függetlenségét és szuverénitasát." A fegyverszü-
neti feltételekben a szovjet kormány beleegyezett abba, hogy 
"megsemmisítik a bécsi döntés Erdélyre vonatkozó határozatát 
és segítséget nyújtanak Erdély felszabadítására,"/31/ Az Anto-
nescu-kormany elutasította a szovjet kormány javaslatait és 
eltitkolta a nép elől. Jobbnak látta, hogy folytassa a bűnös 
szovjetellenes háborút. Ezzel egyidőben a román vezetők tár-
gyalásokat folytattak az USA és Nagybritannia imperialistái-
val arról, hogy Romániát amerikai-angol csapatok szállják 
meg. 

Az Antonoscu-rezsimet csak ugy lehetett megdönteni, ha 
előzőleg szétzúzzák a német és román fasiszta csapatokat. A 
német ós román hadseregnek KisinyeV-Ja^i körzetében való szét-
zúzása megsemmisítő csapást jelentett a hitleristákra és ro-
mán kiszolgálóikra. De az Antonescu-kormány továbbfolytatta 
a háborút a Szovjetunió ellen és a Galat-Namoloasa-Foc^oni 
vonalon próbált ellenállást szervezni, hogy feltartóztassa a 
szovjet csapatok élőnyomulását. Abban reménykedett, hegy se-
gítséget kap a hitleri Németországtól és ellenállásával elő 
akarta segíteni az angol és amerikai csapatoknak a Balkánra 
való behatolását. Maniu, Bratianu és a burzsoáziának velük 
együttműködő jobboldali szocialista lakájai a fegyverszüneti 
tárgyalások örve alatt egy ujabb védelmi vonalat akartak elő-
készíteni az előnyomuló szovjet csapatok ellen. De a Szovjet 
Hadsereg győzelmes előnyomulása halomra döntötte a. reakciós 
klikk összes számításait. Ilyen körülmények között Maniu, 
Bratianu, Tighel Petrescu és mások kezdték rábeszélni Antones-
cut arra, hogy lépjen fegyverszüneti tárgyalásra a Szovjet-
unióval és ebben teljes támogatást ígértek neki. Arra számí-
tottak, hogy ilyen módon sikerül fenntartaniuk az országban 
a fasiszta rendszert. 

Miután a román kormánykörök nem voltak hajlandók a szov-
jet kormány által 1944. április 12-én javasolt féltéselek mel-
lett fegyverszünetet kötni, a hadmüveletek továbbfolytatódtak. 
Az a. körülmény, hogy Románia hadszíntérré vált, a román nép 
számára nemzeti katasztrófát jelentett, Ilyen körülmények kö-
zött nem lehetett késlekedni. Az országot csak a hazafias erők, 
élükön a munkásosztály élcsapatával - Románia Kommunista Párt-
jával - menthették meg a pusztulástól. 

A fasiszta rendszer megdöntésére irányuló harc irányítá-
sának megerősítése céljából a Romániai Kommunista Párt Közpon-
ti Bizottságának határozata szerint 1944. aug, 10-re virradó 
éjtszaka megszervezték Gh. Gheorghiu-Doj szökését a Tirgu-Yiui 
koncentrációs táborból, A szökésnél segítettek a párt aktívái 

31/ A Szovjetunió külpolitikája, a Honvédő Háború időszakában, 
II.k. 174-175,1,/oroszul,/ 
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- Gorj és Vilcea járások tanítói és parasztjaí./32/ Néhány 
nap múlva megszervezték a Romániai Kommunista Párt többi ve-
zetőinek szökését is. 

A Szovjet Hadsereg előnyomulása révén egyre erősödött 
az AntihitIerista Hazafias Front. A munkások, parasztok és a 
haladó értelmiség a Szovjet Hadseregben látták felszabaditó-
jukat, hü szövetségesüket, A Szovjet Hadsereg győzelme kedve-
ző körülményeket teremtett a fasiszta diktatúra felszámolásá-
hoz. 

Az Antonescu-klikk megdöntéséért vivott harc nem népi 
tömegfelkelés formájában zajlott le, de mégis forradalmi tett 
volt, amely a kommunista párt által vezetett munkásosztály 
politikai erejéről tanúskodott. 1944. aug? 25-án a Hazafias Gárda egy osztaga, Emil Bodnarassal az élén, letartóztatta 
Antpnescut a királyi palotában, Az egész fasiszta klikket 
őrizetbe vették. Ugyanaznap a kommunisták hozzákezdtek, hogy 
megszervezzék a főváros védelmét a német csapatok ellen és 
elfoglalták a város fontos stratégiai pontjait. Megszervezték 
a hazafias erők vezérkarát, .amely az Alexandru utcában szé-
kelt. A kommunista párt felhívással fordult Bukarest lakói-
hoz, hogy vegyenek részt a főváros védelmében addig, amig a 
szovjet csapatok oda nem érkeznek./J3/ A román hadsereg egyes 
részei az Antonescu klikk megdöntése után fegyverüket a német 
fasiszták ellen fordították, 

I944. aug. 24. és 25-én a munkásgárda és a román hadsereg 
egyes alakulatai visszaverték a hitlerista csapatok Bukarest 
elfoglalására irányuló kísérletét. 

. A szovjet csapatok győzelme volt a döntő tényező, amely 
elősegitette az Antonescu-rezsim megdöntését 1944. aug, 23-án. 

"A fasiszta-rezsim megdöntése - mondotta Gh.Gheorghiu-
Dej - fordulópont volt a román nép egész történetében"s/34/ Romániának a Szovjet Hadsereg által történt felszabadítása 
lehetővé tette a román népnek, hogy beléphessen a szabadság-
szerető népeknek a Szovjetunió által vezetett koalíciójába és 
aktív részt vegyen a hitleri Németország szétzúzásában. A 
román nép visszanyerte nemzeti szabadságát és rálépett az uj 
élet építésének útjára. 

32/ Gh. Gheorghiu Dejnek a koncentrációs táborból való szö-
késéről részleteket a Scìntela 1946.aug„24-i számában ol-
vashatunk. 

33/ Romania Liberà,1951-máj.6„ sze 
34/ Gh,Gheorghiu Dej,Románia felszabadulásának dicső évfordu-

lója,Pravda, 1950. aug.23./oroszul/. 



- 1 5 3 -

WACLAW POTERAI^SKI : 
Vita a lengyel történelem tanítási anyagáról 

/1864—I945/. 
/Kwartalnik Historyczny 1954. Nr.2.354-359/ 

Waelaw Poteranski;Dyskusja nad materialami do 
nauczania historii P01 sky 1864-1945/. 

A Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága mellett 
működő Társadalomtudományi Intézet Lengyel Történeti tanszéke 
a mult év végén számos történész részvételével vita-ülést ren-
dezett Lengyelország 1864-1945 évi történ:Imènek;tanításig anya-
gáról, amely Zanna Kormanowa szerkesztésében julent meg. x' 
Az ülésen Stani s lav/ Arnold professzor elnökölt. 

Az ülés feladata az volt, hogy megvitasson számos problé-
mát mind a tankönyv tartamára, mind módszerére vonatkozóan, a 
könyv uj, bővített én javított kiadására irányuló javaslattal 
kapcsolatban. A tankönyv 1952-ben jelent meg, mint iskolai 
segédkönyv a tanítók és -a 11. osztályú tanulók számára. Eddig 
három, részben megváltoztatott és bővitett kiadása látott nap-
világot. Ezidőszerint- ez az egyetlen olyan történelmi'tankönyv, 
amely líceumi színvonalon áll. Éppen ezért széles körben ol-
vassák mind a tanítók és tanulók, mind az egyetemi ifjúság 
valamint olvasók szélesebb körei is. 

A vita kezdetén a tankönyv szerkesztője, Zonn' Kormanowa 
önkritikusan rámutatott a tankönyv tartalmi, pedagógiai és 
szerkesztési hiányosságaira» Mint mondotta, mindenekelőtt ér-
zékenyen mutatkozik meg az a körülmény, hogy a tankönyv nem öle-
li fel a népi Lengyelország történetét, egyenlőtlenül irja le 
a lengyel nemzet történetét a bárom megszállott területen, ki 
nem elégitően tárgyalja a porosz és az osztrák megszállás 
alatt állott területeket, s m m foglalkozik az ideológiai fel-
építmény problémáival: a kultura, irodalom, művészet, népmüve-
lés stb, kérdéseivel. 

Ki kell domborítani azt is, hogy az egyes szerzők nem 
vették teljes mértékben, figyelembe az egyetemes történeti hát-
teret, s nem hozták azt eléggé kapcsolatba a mi történeti f->\ 
matunkkal. Ami az egyes társadalmi osztályok szerepének bemuta-
tását illeti a lengyel nemzet történetében, a tankönyv nem mu-
tatta be kielégítően a lengyel falut és a paraszti tömegek har-
cát. Ez többek között azt is eredményezte, hogy a könyv nem 

x/Historia Polski. 1864-1945. Materialy do nauczania w klasie 
11, wyd.3. Panstw. Zakl. Wyd. Szk., Warszawa 1953 v s. 45b. 
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nut at j.a bo teljes mértékben a munkás-paraszt szövetség kialaku-
lásának történeti előfeltételeit. A könyv szerkesztősége ma 
már látja, hogy túl nagy mennyiségű adatot halmoztak fel a tan-
könyvben s nem törekedtek eléggé a szintetikus megfogalmazásra. 

A didaktikai és pedagógiai követelmények terén a szerkesz-
tőség elismeri a tanitók kritikai nyilatkozatainak helyesssé-
gét, többek között arravonatkozólag, hogy túlságosan nehezek a 
megfogalmazások, s hiányzik a kép-anyag, hiányoznak a térké-
pek, a grafikai összeállitások, az illusztrációk stb. A szer-
kesztőség nem volt teljes mértékben tisztában annak szükséges-
ségével, hogy az egész munkát közösen dolgozzák fel s vitassák 
meg, s.a szerkesztőség csupán arra szorítkozott, hogy az 
egyes fejezeteket tárgyalták és bírálták meg. Ennek eredménye 
az, hogy nem egységes a tankönyv anyaga, szerkezete, stilusa. 
Káros befolyással volt ez az egyes fejezetek arányaira is« A 
tankönyv terjedelme nincs összhangban a tantervben előirány-
zott tanítási órák számával. 

A szerkesztőség önkritikái megjegyzései többek között an-
nak az előzetesen megrendezett általános konferenciának az 
eredményeire támaszkodtak, amely a tantervek és tankönyvek ér-
tékelésével foglalkozott. Ez a konferencia mutatott rá többek 
közt a tankönyvek olyan érdemi hibáira, mint a leegyszerüsité-
sek, a homályos vagy opportunista megfogalmazások, a még itt-
ott felbukkanó szociológizálás. Felhívtak a figyelmet arra a 
fontos mozzanatra is, hogy a tankönyvírók nem használják ki 
eléggé a képzeletre és érzelmekre ható emocionális tényezőt, 

A vita, amely êarma Karmanowa professzor terjedelmes meg- • 
nyitó előadását követté, egyrészt azokhoz a problémákhoz kap-
csolódott, melyeket a szerkesztőség megjegyzései már felvetet-
tek-, másréezt foglalkozott a tankönyv további, hibáival és hiá-
nyosságaival. 

Az ülés célja az volt, hogy a kétes kérdéseket tisztázza 
és a szükséges javításokat végrehajtsa a tankönyv uj kiadása 
előtt; éppen ezért a vita résztvevői mindenekelőtt kritikai 
megjegyzéseket tették, bár egyidejűleg hangsúlyozták a munka 
úttörő jellegét s azt a kétségtelen' hasznot, melyet mint első 
marxista kísérlet jelent abból a szempontból, hogy kialakítsuk 
nemzetünk történelmi fejlődése fontos szakaszának koncencíó-
ját.A vitában különösen azt kifogásolták, hogy a tankönyv nem 
megfelelően tárgyalja a munkásmozgalom történétét a lengyel 

. nemzet egész fejlődési folyamatának kereteiben, s még mindig 
nem elegendő, nem eléggé következetes és szoros a munkásmozga-
lom törtére tének összekapcsolása az egész nemzet történetével. 

Fr. Fiedler akadémikus arra mutatott rá, hogy a tankönyv 
nem ad képet az egész nemzet teljes történetéről az 1864-1945 
évekre vonatkozóan. Az egyes fejezetek inkább a gazdasági éle-
tet s a vele közvetlen kapcsolatban álló folyamatokat veszik 
figyelembe. Ez a koncepció nem tette lehetővé többek között 
azt, hogy a tankönyv bemutassa a proletariátus .és a széles nép-
tömegek, pártjuk és vezetőik harcának hősiességét és e harc 
magasztosságát. Nemzetünk történelmi folyamata eme oldalának 
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bemutatása szeretetet és lelkesedést ébresztett volna az ifjú-
ságban a forradalmi hagyományok, a párt és vezetői iránt. 

A Társadalomtudományi Intézet vezetője, Z. Modzelewski 
akadémikus megállapította, hogy a tankönyv hiányosságai a len-
gyelországi történész-front gyengeségét tükrözik. A tankönyv-
ben tárgyalt történeti korszak főkérdése? a munkásmozgalomnak, 
mint az egész nemzet története fő áramlatának helyes bemuta-
tása. Annak a bemutatása, hogy ez az arami t fejlődésével 
együtt egyre nagyobb mértékben válik a történeti folyamat haj-
tóerejévé, mig végül a népi hatalom létrejöttének pillanata 
ban a munkásosztály története az egész nemzet történetévé válik. 

A gazdaságtörténet és pclitik i történet közti helytelen 
arányokra mutatott rá a tankönyvnél J. Kowalski professzor is, 
aki a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága Párttör-
téneti Osztályának munkaközössége nevében szólalt fel. Megál-
lapította, hogy a tankönyv egyes fejezetei kizárólag az egyik-
ről, vagy a másikról beszélnek. Ez elferdíti a képet, s még 
ráadásul a kultura kérdése egészen elmarad. Ezáltal elterelik 
az olvasó figyelmét a nemzeti felszabadító harc és a burzsoá-
demokratikus átalakulások, mint a forradalom első szakasza 
feladatainak problénáiról. Ennek a módszernek lett az eredmé-
nye az, hogy egyoldalúan mutatták be az 1905-7. évi forradalom 
jellegét. 

Pr. Piedler és Z. Modzelewski egyaránt rámutattak arra, 
hogy a tynkönyv leszűkítette a tárgyalt társadalmi problema-
tikát a munkásosztály történetére, s gyakran mesterségesen el-
szigetelte ezt a kérdést. Ez különösen bántó a lengyelországi 
kapitalizmus kezdeti időszakánál. Lengyelország cörténete tan-
könyvének szélesebb általános-nemzeti problematikát kellene 
felölelnie. Igy különös hiányossága a tankönyvnek, hogy nem 
foglalkozik kellő mértékben a parasztkérdéssel kapcsolatos 
problémákkal. Lengyelország olyan ország, melyben a parasztok 
igen komoly társadalmi erőt jelentenek, s a könyvben kevés 
szó esik a faluról, a parasztok harcáról, a munkás-paraszt-szö-
vetség előfeltételeinek és elemeinek fejlődéséről. Józef Za-
wadzki professzor, ugyanezzel a problémaval kapcsolatban arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a munkás-paraszt-szövetség 
eszméjének születése és megvalósulása nemzetünk történeti fej-
lődésében egyike kell hogy legyen a tankönyvön végigfutó vörös 
szálaknak, melyek a mi valóságunkhoz vezetnek. Ugyanezt a ki-
fogást emelte nyilatkozatában Kowalski professzor is, megál-
lapítva, hogy a tankönyv nem domborította ki a munkás-paraszt- -
szövetségnek, s a széles néptömegeknek a munkásosztály által 
történő vezetésének kérdését. A parasztsággal kapcsolatos kér-
dések tárgyalása nem egységes, egyes dolgok teljességgel ki-
maradtak. A parasztmozgalom elszakad társadalmi alakjától, 
nem látni a harcoló munkásosztály hatását a parasztságra. Ezek 
a kérdések felmerültek a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi 
Bizottsága VII. és IX. plénumának tanácskozásain is, ezek a 
párt és kormány p oliti Icájának kulcs-kérdései. A tankönynek be 
kell mutatnia az egész folyamatot, mely a mai naphoz elveze-
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tett. Ez lehetővé teszi a tanulónak, hogy megértse a ma lezaj-
ló jelenségeket, s aktiv résztvevőjük legyen. 

Fiedler akadémikus megállapította, hogy a tankönyv hely-
telenül szakítja meg 1945-ben azt a folyamatot, amelya Koeci-
uszko-felkeléstől a lengyel népi demokratikus állam létrejötté-
ig húzódott. A könyvben e folyamat tárgyalása megszakad abban 
a pillanatban, mikor a lengyel nemzet számos nemzedékének har-
ca kezdett testet ölteni a munkások és parasztok államának re-
ális alakjában. 

Abból, hogy a tankönyv leszűkítette a .lengyel nemzet tör-
ténetét a lengyel munkásosztály forradalmi pártjai harcának be-
mutatására, természetszerűen az következett, hogy túlnyomórészt 
- pl. a Lengyel Királyság és Litvánia szociáldemokráciája tor-
ténetének tárgyalásánál - egészen mellékesen tárgyalja Szilé-
zia, a Poznani terület és Galícia történetét, ahol, mint tud-
juk, az SDKPiL' nem működött közvetlenül. Az igazság az, ̂hogy 
nem szabad az egyik vagy másik lengyel terület történetét egy-
formán kezelni; ugyanis Lengyelország minden egyes területe 
más-más szerepet játszott, s a tankönyvben különösen el kellett 
volna kerülni a mechanikus felosztást három megszállott terü-
letre, amire - mint Z.Modzelewski hangsúlyozta - nem fordítot-
tak kellő figyelmet a tankönyv szerzői. Jobban kell^hangsúlyoz-
ni a lengyel földek egységét, amit azáltal lehet elérni, hogy 
az adott jelenségeket a lengyel földek életének egészében tár-
gyalják, minden egyes megszállott terület speciális jelensége-
inek figyelembevételével. 

Modzelewski rektor hozzászólásához kapcsolódva J,Kowalski 
rámutatott arra, hogy a könyv lapjain ki keil domborítani azt 
a gondolatot, hogy a lengyel nemzet története felöleli vala-
mennyi föld történetét, melyek ma a Népköztársaság határain be-
llii egyesültek. 

Többet kell szólni a visszanyert területek lengyelségé-
ről, az ottani lengyel forradalmi tevékenységről és ugyanúgy 
c reakciós körök működéséről is. A tankönyv ezekről a kérdések-
ről csak töredékesen beszél. Nincs bővebben szó pl. a szilézi-
ai nép felkeléséről, holott ezek lehetőséget adnak a néptömegek 
hősiességének és annak bemutatására, hogyan árulta el a reakció 
tábora a nemzet érdekeit. 

Nagy helyét foglalt el a vitában a történeti jelenségek 
lengyel sajátosságainak és a lengyel munkásmozgalom belső fej-
lődési erőinek problémája. Fr.Fiedler rámutatott arra, hogy a 
szerzők nem kerülték el néha azt a hibát, hogy történeti folya-
matunk bizonyos jelenségeit kizárólag külső tényezők befolyásá-
val magyarázzák. A szerzők helyesen látják a bolsevik pártnak 
és vezetőinek segítségét, melyet a lengyel munkásmozgalomnak, 
.az . SDKPiL-nek és a Lengyel Kommunista Pártnak nyújtottak, 
marxista-leninista párttá, újtipusú párttá való. átelekulásának 
folyamatában. Ugyanakkor azonban nem lehet figyelmen kívül hagy-
ni a városok és falvak lengyel dolgozó tömegei magatartásának 
és-harcának erős hatását arra a fejlődésre, melynek során a 
Lengyel Kommunista Párt megérett a lengyelországi forradalmi 
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haro vezetődének ée szervezőjének szerepére. Annak e problémá-
nak, hogy milyen mértékben tanult a forradalmi párt e tömegek-
től, nem jutott hely s tankönyvben. Kowalski professzor is azt 
kifogáeolte, hogy e párt ideologici fejlődés-éhek számos fontos 
mozzanatát nem tárgyalta a tankönyv, s ugyanekkor komoly^hiá-
nyosság gyanánt hozta fel azt, hogy o könyv nem veszi eléggé 
tekintetbe e néptömegek szerepét nemzetük történetében. .Kimu-
tatta ezt e tankönyv 1918 és 1944 évi részletein. 

Ezzel kapcsolatban A.Zetoreki ezredes említette azt, 
hogy ezt a szerepet leszűkítették pl. az 1905-1907» évi ̂forra-
dalom tárgyalásánál; e könyv szerint csak ez szolgált rá az 
internacionalista-hazafi névre, aki c bolsevikokkal velo együtt 
működés mellett szállt síkre. A kérdés ilyetén beállításe ki-
zárja ez okét e széles néptömegeket, melyek 1905-ben e lengyel 
városok és falvak utcáin hercoltek. Ezek e tömegek, osztály-
ösztönüktől vezettetve, bekapcsolódtak ez Oroszországben e cá-
rizmus és e burzsoázia ellen folyó általános herebe, holott 
elemi ösztönöse egükben ekkor még nem egyszer távol állottak 
e bolsevik párt programmée. negy igezeágeinek megértésétől. 

Z.Modzelewski hangsúlyozta, hogy e tárgyeit történelmi 
korszakban eléggé sok olyen mozzc.net von e lengyel nemzet tör-
ténetében, melyek jogos nemzeti büszkeséget ébreszthetnek. 
Túlságosén ezerényen beszél e tankönyv munkáemozgelmunk kezde-
teiről, túlságosan kevéssé epeli ki koreieágát e többi orszá-
gokhoz visz onyxtve. A tenkönyv nem mutet rá erre, hogyen kap-
csolódott be e lengyel munkásosztály még ez elemi, öeztönös 
munkáemozge lom szekeezáben, e nemzeti felszabadító her ebe /vz, 
1846.évi krakkói felkeléskor, 1848-ban és ez 1863.évi januári 
felkeléskor/; e ezerzők nem festették le e lengyel harcosok 
negy hősiességét e Párizsi Kommün berrikádjein 1871-ben. Ezek 
e hiányosságok egyébként nemesek e tárgyalt tankönyvre, henem 
egyéb, ezt a korszekot tárgyaló feldolgozásokre is vonatkoz-
nék. Ez-történeti frontunk gyengeségére veli. Nem szabad ész-
re nem venni e tényt, hogy Marx Károly a lengyel forredalmárok 
érdeméül tudte be ezt, hogy e nemzeti felszabadító harcot ösz-
szekaçcsoltâk ez agrárforre delömmel. A proletariátus el nem 
múló érdeme ez e teny, hogy létezésének kezdete óta összekap-
csolta o nemzeti felszabadító harcot ez 'internacionelizmussel. 
Hibája a tankönyvnek - emit később élénk vitáben szögeztek le -
hogy szerzői nem kapcsolták öseze e munkásmozgalmat e forre,del-
mi demokreták fellépéseivel, nem mutetták be e lengyel néptö-
megek történetének ás hercánek folytonoeságát. Helytelenül 
hengeúlyozza a könyv - mint erre Zetorski ezredes rámutet -
a lengyel urelkodó osztályok állítólegoe gyengeségét, hiszen 
ezok nagyon ie révészül tudtak herco Ini a lengyel"néptömegek 
lelkéért, iperkodve ezt sej.át ideológiájukkal megmérgezni. 

Azáltal, hogy a tenkönyv mellőzi ez irodalom- és művé-
szettörténet elemzését, szegényebbé válik ez ideologici here 
képe, holott ez egyik alapvető ezále volt a lengyel munkásosz-
tály, a lengyel szocializmus, küzdelmeinek. Azáltel, hogy e 
ezerzők nem vették észre e burssoázie áltel terjesztett nacio-
nalizmus koréi fellépését, a burzeoázie áltel új módira átela-
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kított nemesi nacionalizmusét, - a tankönyvben sajátos „lég-
üres tér" jött létre ideológiai téren, melyben a proletariá-
tus állítólag harcait vívta. Nem hangsúlyozza a könyv eléggé 
a lengyel uralkodó osztályok, s különösen a burzsoázia nemzet-
ellenes és reakciós állásfoglalását már létezésének kezdete 
óta. Kifejezésre jutott ez többek közt a "Glos" csoportjának 
hamis beállításában; a könyv szerzői ebben a csoportban,helyte 
lenül, haladó elemeket látnak. A burzsoázia osztály-arculata és 
szerepe elkenődött azáltal, hogy a tankönyv túlságosan a bur -
zs:>a pártok közti különbségek problémáira koncentrálja a fi-
gyelmet, - mint K.Lapter megállapította. Arra, hogy a tankönyv 
nem eléggé leplezi le e hazai reakciót épúgy, mint az imperi-
alista tábort, más hozzászólók is rámutattak, legfőképen Ko-
walski professzor. 

Lapter professzor ahhoz a kifogáshoz kapcsolódva, hogy 
a tankönyv nem domborítja ki kellő mértékben a néptömegek sze-
repét történelmünkben, rámutatott arra, hogy a könyv másrészt 
meg egy másik hibába esett: nem fogta fol s nem mutatta be 
helyesen egyes egyének szerepét. 

A szerzők nem hangsúlyozták eléggé a JarDSlaw Dçbroweki-
tipusú hősök nagyságát,s ugyanakkor túlértékelték a munkásmoz-
galom olyan diverzánsainak szerepét, mint Mendeleónét és Pil-
sudskiét.Ezeknek neve igen sokszor előfordul a tankönyvben kü-
lönböző oldalakról megvilágítva, e ez aránytalan méretre na-
gyítja fel arcélüket. A tankönyv komoly hibájaként említette 
Lapter professzor azt is, hogy nem leplezi le eléggé Lengyel-
ország külső ellenségeit, t.i. a nyugati hatalmakat, s ezzel 
kapcsolatban a két háború közti időszakban nem foglalkozik a 
lengyel problémával nemzetközi "síkon. így nem tárták fel elég-
gé a nemzetközi tőke szerepét Lengyelországban 1918-ban, sem 
a locarnoi, sem a müncheni időszakban. Azok a fejezőtek,melyek 
a nemzetközi hátteret' festik, nem magyarázzák meg Lengyelor-
szág szerepét a Világ eseményeiben, nera hozzák napvilágra a 
lengyel burzsoáziának a nemzettel szembeni áruló aikslmazkodá-
sát az imperialista világ politikai manővereihez. 

' Éppen ebből, hogy nincs kellő kapcsolat a lengyel nemzet 
sorsa és a nemzetközi történet folyamatai és jelenségei közt, 
következik pl. az, hogy -a spanyol polgárháborúról s Q Jaroslaw 
Lfbrowski-ról elnevezett brigád részvételéről alig félmondat-
bén történik említés a tankönyvben. 

Számos további értékes megjegyzést tett a könyv érdemi 
részére vonatkozólag J.Zawadzki, A.Zatorski, St. Okecki'tábor-
nok, dr . Cybulska a lengyel. Bgyesült Munkáspárt Központi Bízott 
sága Pártiskolájának munkásmozgalomtóltaneti tanszéke munkatár 
sai nevében, T.Ladyka a Társadalomtudományi Intézet szovjet 
párt történeti tanszéke munkatársai nevében, ezt követően H.Hol 
land, A.Droèdzynski és G.Markowski. Dr.Cybulska rámutatott töb 
bek közt arra, hogy a tankönyv nem kielégítően és nem eléggé 
világosan mutatja be a kapcsolatot a lengyel munkásmozgalom 
szétszakadásának alapja és a Lengyel Szocialista Párt megala-
kulása közt. A PPS szerepét hozzászóló véleménye szerint a 
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könyv objektivista módon mutatta be, s ezért nem^leplezte le 
teljes mertékben ezt a munkás-környezetben működő nacionalis-
ta-opportunista pártot. Nem eléçgé kimerítően mutatja be a 
tankönyv a lengyel Kommunista Part szerepét. Következik ez 
már abból ie, hogy külön alfejezetek formájában elkülöníti a 
lengyel Kommunista Párt történetét a történelmi folyamat egé-
szétől. Nincs szó a könyvben a lengyel kommunisták harcának 
egyes formáiról, nem látni hősiességüket és nagyságukat. 

A vita valamennyi résztvevője azon az állásponton volt, 
hogy e tankönyv ebben az állapotban még nem elégíti ki sem 
a tanítót, sem a tanulót. Bizonyára van már most is lehetőség 
e nyilvánvaló hiányok pótlására. Ugyanezt mondhatni a nyelvi 
és stilisztikai hiányosságokről is. A tankönyv nyelve^formu • 
laszerű, nem plasztikus, stílusa nehéz és gyakran homályos. 
Ez nem hozhatja közelebb diákjainkat történeti multunkhoz,, 
nem gyakorolhat hatást az ifjúság képzeletére, nem fejleszt-
heti tovább érzelmi magatartását az országgal, hagyományaival. 
a dolgozó tömegek munkájával és harcával kapcsolatban. 

Az igazán kollektiv munka hiánya következtében - a leg-
több hozzászóló véleménye szerint - a munka inkább történeti 
tanulmányok gyűjteménye lett, mint egységesen átgondolt és 
megszerkesztett tankönyv. Szükséges es természetes is, hogy -
ezen a helyzeten most változtatnunk kell, s ez lehetővé teszi 
az anyag sok részének alapos átdolgozását s a történelmi ma-
terializmus elméleti alapelveinek helyes alkalmazását. Z.Dem-
binéke oktatásügyi miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy a 
vita részben túllépett egy tankönyv keretein, s egész törté-
neti frontunk problematikájával foglalkozott, Rámutetott aírá, 
hogy az ilyen vita elősegíti a szélesebb következtetések le-
vonását arra vonatkozólag, hogyan kell jobban megszervezni a 
tankönyvkészítő munkát és az egész didaktikai folyamatot is. 

Az itt ismertetett vita hasznosságához - s nemcsak a 
tankönyv ügye számára, hanem a sokoldalú, néha különösen ér-
dekes nézetcserére való tekintettel is - nem férhet kétség. 
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I N T É Z E T Ü N K B E Ú J O N N A N B E É R K E Z E T T 
S Z O V J E T T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I M U N K Á K 
J.V. iO?2ISZIMOV --G.V. KUZMIN; Velikaja otyecsesztvennaja vojna 

Szovjetszkovo goszudarsztva, /A szovjet állam nagy honvédő 
háborúja/ 1941-1945. M. 1952. 189.1. /A két szerző a meg-
jelent sajtóanyag alapján készítette el a Szovjetunió törv-
ténetét tanulmányozók számára népszerű feldolgozásban»/ 

Ju. BARBAG: Ekonomicseszkaja geografia Polsi. /Lengyelország 
gazdasági földrajza/. M. 1951. 111.1./Népszerű tudományos 
feldolgozás 3 térképpel./ 

V. BAZANOV: Ocserki gyekabrisztszkoj lityeraturi. /Vázlatok a 
dekabrista irodalomról. M. 1953. 526,1...A kötet első ré-
szében a szerző a XIX. század első negyede haladó sajtó-
anyagának alapján foglalkozik a dekabrista irodalmi mozga-
lom egyes kérdéseivel. A második részben Alexander Besztu-
zsev munkásságát ismerteti./ 

A.V. BENEDIKTOV: Grazsdanszko-pravovaja ohrana szocialisztyi-
cseszkoj szobsztvenrosztyi v SzSzSzR. /A szocialista tulaj-
don polgár-jogi védelme a Szovjotunióbon/M.-L. 1954.266sl. 
/A Szovjetunió Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének 
kiadványaként megjelent műben a szerző tudományosan ismer-
teti a szovjet állam és jog szerepét a szocialista tulaj-
don védelmében,a Szovjetunió fejlődésének jelenlegi szaka-
szában./ 

V.D, BLAVATSZKIJsZemlegyelije v antyicsnih goszudarsztvah sze~ 
vernovo pricsernomorja. /Földművelés a Fekete-tenger észa-
ki partvidékén elterülő ókori államokban./ M. .1953« 206,la /A három fekete-tengeri ókori állam történetírói igen kevés 
figyelmet szenteltek a földmüvelés kérdésének. A szerző 
jelen müvével e gyengén megvilágított kérdés kidolgozásá-
hoz kiván hozzájárulni./ 

P.M. BURLACKIJ: Polityicseszkije vzgljadi IT.A. Dobroljubova. 
/N.A. Dobroljubov politikai nézetei./M. 1954. 270*1./A jog-
tudományi kiadónál megjelent mü Dobroljubóvnak az állammal-, 
joggal-, Oroszország és Nyugat-Európa politikai rendjével 
és a jövő áll am óv .1 kapcsolatos nézeteit tartalmazza»/ 

N.M. CSERNISEVSZKAJA; N.G. Csernisovszkij v Szaratove./N.G, 
Csernisevszki j Sz-rátovbon./Szaratov, 1949» 75.1» /NcG, 
Csernisovszkij életéről és tevékenységéről szóló népszerű 
életrajz-regény folytatása, mely Csernisevszkij életének 
1851-1889 közötti szakaszát öleli fel. ,.z első rész 1948-
ban jelent meg. Cime; "N.M. Csernisevszkaja= N.G. Cserni-
sevszki j Szarátovban. Gyermek-, és ifjúkori évei»"/ 

Csetvertaja vszeszojuznaja konferencia sztoronnyikov mira v 
MoszkveT TT 4, o s s z s z ove t sé gi bé ko konf e r en c i~a Mo szlcvab -m 
1952c. XII. 2-4. M. 1954e 255.1./A kötet a békekonferencia 
teljes jegyzőkönyve./ 
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Dokumenti i mat ye ri ali po isztorii Belorusszii. /I9OO-I917 -
~ Dokumentumok ós anyagok Belorusszia törtenete he z. 1900-

1917. III. kötet. Minszk, 1953. 1013.1. A kötet 1199 
dokumentumot tartalmaz, amelyek témakörönként mutatják 
be Belorusszia társadalmi-politikai rendjét a XIX.század 
elején. A dokumentumgyűjteményt forrásjegyzék-, tárgy- és 
hély^mutató egészíti ki. A kötet végén található doku-
mentumok témakörszerinti részletes felsorolása»/ -

M.V. FEHNER: Torgovlja russzkovo goszudarsztva szo sztranami 
vesztoka v XVI.v»AZ o r o s z állam kereskedelme a keleti 
országokkal a XVI. században. M. 1952. 138.1./A közép-
kori oroszországi külkereskedelemmel foglalkozó-korábbi 
munkák csupán a nyugati üzleti kapcsolatokat emelték ki. 
A szerző hangsúlyozza, hogy a keleti országokkal folyta-
t o t t kereskedelem nagymértékben hozzájárult az orosz ter-
melőerők fejlődéséhez, az egységes orosz belső piac ki-
alakulásához./ 

E#B. GENKINA: Perehod szovjetszkovo goszudarsztva k novoj eke-
nomicsoszkoj politika. /Áttérés az uj gazdasági politiká-
ra a szovjet államban 1921-1922. M. 1954. 501. 1. Az el-
ső ilyen nagytérjedelmü feldolgozás a szovjet korszak e 
fontos szakaszáról. A mü 4 fejezete során a szerző rész-
letesen ismerteti a szovjetállam külpolitikai és belső 
helyzetét a katonai intervenció leverését követő időbe?;,, 
a párt X. kongresszusát, valamint a çàrt szerepét az uj 
gazdasági politikára való átmenet előkészítésében és vég-
rehajtásában. Az 5* fejezetben megismerkedhetünk a tfnep ' 
első éve alatt az iparban és a. mezőgazdaságban elért ered-
ményekkel, ' a 6. fejezetben a szerző bemutatja, milyen mó 
don és mértékben sikerült megerősödnie a szovjet állam-
nak az 1921-22-es évben 3 végül befejezésül mégismerked-
hetünk a szovjet, kulturális élet alakulásával à "nep" el-
ső évének idején./ 

L.R. GORDON: Agrarnije otnosenyija v szevero-zapadnoj pogra-
micsnoj provincii Indii./Az agrárviszonyok India észak-
nyugati határmenti tartományában 1917-1947. M. 1953. 210.1. 
Brit-India észak-nyugati határmenti tartománya /a jelen-
legi Pakisztán/ agrárviszonyairól és parasztmozgalmáról 
eddig még kevés szó esett a szovjet történeti-irodalóm-
ban, s a meglévő kevés munka is csupán a XVI-XIX.század 
tanulmányo zasának eredményeképpen született./ 

E mü első kísérlet a téma legujabbkori szakaszának 
feldolgozására. A kötetet gazdag bibliográfia egészíti ki. 

lu. V. Grigorjev: Organizáció3a bibliotecsnih fondov. /A 
könyvtári állomány szervezési kérdései. M. 1953» 263.1. 
A könyv igen jó segédeszközül szolgál a könyvtárosok sza-
mára. A szerző részletesen ismerteti a könyvtárosok szer-
vezési feladatait s ezenkívül kitér a könyvek könyvtári 
őrzésének különböző módszereire is./ 
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V.A. GYEGTYARJOV; Mo ja z si zny./Életem./ M. 1949. 156.1.;Dr. 
V.A. Gyegtyarjov vezérőrnagy gépfegyver-konstruktőr, a 
Szocialista Munka Hőse_, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának 
tagja, Sztálin-dijas, önéletrajza. 1889-1949/ 

Sz. ISZACSENKOÍ Nyerusinij szojuz rabocsevo klassza-i kolhoz-
novc kresztyansztva /A munkásosztály és a kolhozparasztság 
megbonthatatlan szövetsége./M. 1954. 47.1. - Népszerű tu-
dományos brosúra. 

Isztprlcseszkij materi alizm. /TörténeIni naterializnus/M. 1954,. 
505.Í./Az F.V. Konsztantyinov szerkesztésében'1951-ben 
negjelent igen hasznos kézikönyv násodik, javított kiadása./ 

Isztorijh Bolgarii. /Bolgária története. I.köt. A Szovjetunió 
"Tudományos"Akadémiája Szláv Intézetének kiadványa, P.N. 
Tretyakov, Sz.A. Nyikityin és L.B. Valev szerkesztésében. 
M. 1954. 575.1. A 16 részből álló I. kötetben a szerzők 
a legrégibb időktől 1917-ig» a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalomig tárgyalják Bulgária történetét. A kötetet 
gazdag bibliográfia, név- és helymutató egészíti ki./ 

Isztorija russzkovo iszkusztva. /Az orosz művészet története./ 
"T.k'rW." T9557 573.1. Á Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Művészettörténeti Intézetének kiadványaként megjelenő so-
rozat első kötete gazdag képanyag segítségével ismerteti 
Kelet-Európa ókori művészetét, majd áttér a szlávok,ill. 
kievi Oroszország, a nyugati fejedelemségek és a vladimir-
szuzdaii fejedelemség legrégibb kultúrájának ismertetésé-
re. A kötet kb a XIV. század elejéig megy el. 

Jaziki j..... i szt or i j a •. n ar 0 dn o s z t yè j J^ajnJ^ö.; -SZeyera SzS-ZSzR, 
/A Szovjetunió távoli északi népeinek' nyelve és történe-
te./!. 1953. 254.I. A kötet 12 szerző Sztálin nyelvtudo-
mányi munkájának szellemében irt cikkeit tartalnazza.Igen 
figyelemreméltó a kötetben A.J. Popov cikke ;wJ.V.Sztálin munkájának jelentősége a finnugor-nyelvészek"számáraMcin-
mel. 

Korejszka.ja narodno-demokraticseszkaja reszpublika. / A koreai 
népi-demokratikus köztarsáság»/ M. 1954, 445.1.4 2 térkép. 
A két részből álló kötet 10 szerző tudományos. igényű cuit-. 
Sre. Az első részben Zajcsikov, Nyihamin, Tyogáj, Sabsina, 
Pigulevszkaja és Petrova cikkeiből megismerkedhetünk Korea 
földrajzával, rövid történetével a legrégibb időktől 1945-

• ig, gazdasági fejlődésével a japán elnyomás éveiben, vala-
mint a koreai nyelvre és Írásmódra vonatkozó legfontosabb 
tudnivalókkal. 

A második részben a szerzők részletesen foglalkoznak 
Korea történetével a II. világháborútól 1953-ig terjedő 
szakaszban. 

V.D. KOROLJUK: Ldvonszkaja vojna. /A liv háború./M. 1954. 
108.1. + 1 térkép. A füzetben a szerző többek között rész-
letesen foglalkozik Báthory István hadjárataival is. 
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A.J. K0ZACSENKO? Borba ukrainszkovo naroda za vosszojegyinge— 
nyijs sz Rosszijej. /Az ukrán nóp karca az Oroszország-
gal való egyesülésért./ M. 1954. 295.1. - A 300. évfor-
dulóra megjelent népszerű-tudományos feldolgozás, mely-
ből részletesen megismerhetjük azt a harcot, amelyet 
az ukrán nép 1648-Ì654-ig az idegen hóditők ollen ví-
vott, mig végülis egyesült Orosz országai. 

V.K. KOZLOV: 0 formirovanyii i razvitii szocialiszticseszkih 
nacii V SzSzSzR /A szovjet szocialista nemzetek kialaku-
lásáról és fejlődéséről;M. 1954. 221.1. A Szovjetunió 
Tudományos Akadémia Filozófiai intézetének kiadványa, 
melyben a szerző behatóan foglalkozik a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom jelentőségével az oroszországi 
nemzetiségek további fejlődése szempontjából. Részlete-
sen foglalkozik a Szovjetunió megalakulásával, majd a 
szocialista termelési mód és a kulturforradalom szere-
pével a szocialista nemzetek kialakításában. A 3.feje-
zetben behatóan tárgyalja a burzsoá és a szocialista 
nemzetek közötti különbségeket. 

G«V. KOZLOV: Tovar i gŷ -ngi pri kapitalizm®. /Áru és pénz a 
kapitalizmusban./M. 1954. 119.1. - Népszerű politikai 
gazdaságtani brosúra» 

J. LAPTYEV: Szocsetanyije obsesosztvennovo líicsnovo v kolhozah. 
/A társadalmi és egyéni érdek összehangolása a kolho-
zokban./M. 1954. 19,1. - 1953 őszén a vidéki újságok 
szerkesztői .és a mezőgazdasági rovat vezetői szamára 
tartott előadás szövege. 

Militariz.aci.ja ekonomiki SzSA i uliudsenyije polozsenyi^a trud-
ja.sçsihszja, /Az USA gazdasági életének militarizalasa, 
a dolgozók helyzetének.rosszabbodása./ M. 1953. 383.1. 
A mü M.J. Rubinstein szerkesztésében 8 különböző szerző 
irása* A szerzők olyan fontos kérdéseket tárgyalnak, 
mint pl. az első kót fejezetben: a modern kapitalizmus 
gazdasági alaptörvénye és az USA gazdasági életének mili-
tarizálása, az agrárválság elmélyülése, az adóterhek nö-
vekedése-, s mindezzel párhuzamosan a dolgozók helyze-
tének rosszabbodása az USA-ban a II. világháborút köve-
tő években. 

A III. fejezetben az amerikai imperializmus ag-
resszív külpolitikájáról-, a kapitalista országok gaz-
dasági életére gyakorolt befolyásáról von szó. A IV.fe-
jezetben pedig a szerzők az amerikai népnek a békéért 
és a demokráciáért vívott harcáról szólnak. 

NÏESZTXBRENKO A.A.: Ocserki isztorii promislennosztyi i po-
lozsenija proletariata Ukraini v Kence XIX i nacsale 
XX veka. /Tanulmányok az ukrán ipar történetéről, vala-
mint a proletariátus helyzetéről a XIX. század végén, a 
XX. század elején./M. 1954. 307.1. E két kérdéssel az 
ukrán marxista történetírás még meglehetősen keveset fog-
lalkozott , ezért a műnek hézagpótló jelentősége van. 
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Ocserki po isztorii SzSz_SzR. /Tanulmányok a Szovjetunió törté-
' hetéhez./ I907-I9I?.' M. ' 1954. 349.1, A Szidorov professzor 
szerkesztésében megjelent kötet 3 szerző /M,Ja.Gefter, 
A,Ja. Grunt és G.M. Gyerenkovszkij/ munkája. A tanulmány-
kötet a középiskolai tanárok számara készült azzal-a cél-
zattal, hogy számukra jobban megvilágítsa az első orosz 
forradahntol az 1917 áprilisig terjedő korszak legfonto-
sabb kérdéseit. A szerzők foglalkoznak pl. az oroszországi 
imperializmus sajátosságaival, az orosz államapparátusnak, 
mint a finánctőke kiszolgálójának szerepével, a sztol'ipini 
földreformmal, a cárizmus külpolitikájával az 1907-1914-es 
években, stb. 

G.B, PEROV: Szovjetszka ja ekonomika na putyi k kommunizmu 
/A szovjet népgazdaság a kommunizmus felé vezető \itoniMa I954. 111,1. Népszerű brosúra, melyben a szerző ismerte-
ti a kommunista társadalom 2 szakaszát, majd áttérve a 
Szovjetunió gazdasági életére, foglalkozik a kolhozok 
további fejlődésének-, az áruforgalom és a szovjet keres-
kedelem növekedésének kérdéseivel. Befejezésül megismerteti 
olr-íá-íftba szov jot társadalom kulturális fejlődésére vonatko-
zó legjellemzőbb adatokkal. 

M.N, PEUNOV: Obscsesztvenno-politicseszkije i filoszofszkije 
vzgljadi N.V, Selgunova, /N.V, Selgunov társadalmi- po-
litikai- és filozófiai nézetei./M. 1954, 109,1, - A könyv-
ből, mely a Szovjetunió Tudományos Akadémia Filozófiai 
Intézetének a kâad^âsiya. Részletesen megismer ke dhetürJk a 
nagy forradalmi demokrata életével és tevékenységével, 
társadalmi-politikai-, filozófiai-, szociológiai- és esz-
tétikai nézeteivel, A kötetet Selgunov müveinek jegyzéke 
egészíti ki. 

Polityicseszkaja __ekonomika. /Politikai gazdaságtan./M« 1954, 
631,1. Äz első'marxista tankönyvjellegű összefoglaló mun-
ka, amelyből az olvasó megismerheti a különböző társadal-
mi formációk politikai gazdaságtanára vonatkozó legalap-
vetőbb tudnivalókat, A könyv K.V. Osztrovityanov, D,T„ 
Sepilov, L.A, LeontyeV,J,J. Kuzminov, L.M, Gatovszki, 
P.F. Jugyin, A«J.Paskov, V.J.V. Pereszlegin és V,N. Szta-
róvszki müve. 

V. FROKOFJEV: Religia - vrag Nanki. /A vallás - a tudomány el-
lensége./ M, 1954. 63,1. Népszerű brosúra, mely a tudo-
mány és a vallás évszázados harcának történetével foglal-
kozik. 

Je.J. RUBINSTEIN: Polityik 1 germanszkovo imperializma v za-
padnih polszkih zemljah v koncé XIR-nacsak XX. veka. /A 
német imperializmus politikája a nyugat-lengyel területe-
ken a XIX. század végén, a XX. század elején./M. 1953» 
253.I, - Az előszóban a szerző utal arra, hogy a szovjet 
és a népi demokratikus történészek egyik fontos feladata 
megírni annak a sokévszázados harcnak a történetét, ame-
lyet népeik a német területszerzők ellen folytattak. En-
nek jegyében készült Rubinstein irása is, A könyv megje-
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lenésének nagy jelentősége van azért is, mivel eddig az 
adott témával a megjelölt időszakban a lengyel szaktörté-
nészek még nem foglalkoztak, a Németország történétére vo-
natkozó összefoglaló jellegű munkákban pedig általában ke-
vés figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek. 

HJMJANCEtST P.A. : Dokumenti. 1768-1775- /Dokumentumok. II. köt. 
1768-1775. P.K. Fortunatov szerkesztésében./M. 1953« 863 1 
-r 9 térkép. A kötet a központi állami hadtörténeti levél-
tár kiadványa. Összesen 391 dokumentumot tartalmaz, amelyek 
áz orosz részről P.A. Rumjancev vezetése alatt lezajlott 
orosz-török háborúra vonatkoznak. 

RUsszkaja povoszty XVII. veka. /XVII. századi orosz krónikák./ -
M. 1954. 477. I. M.07 Szkripilj összeállításában. 26 elbe-
szélő forrást tartalmaz a kötet. Több krónika tárgya, a 
XVII.sz. első éveinek, az u.n. "zavaros idők"-nek az ese-
ményei. Továbbá megismerkedhetünk az elbeszélésekből a 
XVII. század eleji orosz állam társadalmi viszonyaival,az 
1637-41 évi török-elleni doni harcokkal, az Azov-erőd el-
foglalásával, a XVII. századi orosz kereskedők életmódjá-
val, de a századforduló orosz fö'ld birtokosi assz on jade ál-
jával is. A kötet ezenkívül számos élesnyolvü szatírát tar-
talmaz a század jobbágytartó földbirtokosairól, a szerzete-
sek-, főpapok, földbirtokosok és bojárok "botrányos" er-
kölcséről. A kötetet több magyarázó cikk. és igen sok jegy-
zet egészíti ki. 

D. SEPILOV: Pecsaty v bőrbe za dalnyojsij podjom szelszkovo 
hozjajsztva. /A sajtó szerepe a mezőgazdaság további fel-
lendítéséért folytatott harcban./M. Ì954. 63.1. 1953.őszén, 
a vidéki újságok szerkesztői és mezőgazdasági rovatvezetői 
szálaára tartott élőadás szövege. 

Szrefoayeaziatszki j.. etnografie se szki j szbomyik. /Középázsiai 
etnográfiai cikk'gyüjtemény./M. 1954. 412.1. A Mikluha-
Maklajról elnevezett etnográfiai intézet "u j-sorozat "-ának 
XXI. kötete. A gyűjtemény Vinnyikov, Vasziljeva, Piszar-
csik, Szuhareva és Ginzburg cikkeit tartalmazza, melyekben 
megismertetik az olvasót Türkménia egyes népeinek gazdasá-
gi életével a szovjet korszakban, a ferganai völgyben a 
XIX-XX szazadban alkalmazo-ct építőanyagokkal és építészeti, 
sajátosságokkal, stb. 

SZTOJANOV ZAHARIJ: Zapiszki o bolgarszkih vossztanyijah./Fel-
jegyzések a bolgár felkelésekről./M. 1953« 724.1. A mü 
a mult században /1850-1889/ élt haladó bolgár politikus 
és író visszaemlékezése a XIX század, 60-70-es éveiben le-
zajlott bolgár forradalmi eseményekre. Könyve elsősorban 
nem szubjektív élményeit, hanem a felkelések konkrét ese-
ményeit tartalmazza. 

3OO letyije vosszojeg7/inyeimyi ia Ukraini sz Rosszinej - -vszena-
rMnóje torzsesztvo./1654^195^7» /Ukrajna ' és Oroszország 
újraegyesítésének 5ÒO. évfordulója -össznépi ünnep./Cikk-
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gyűjtemény. M. 1954. IO3.I./A kötet 3 népszerű tudományos cik-
ket tartalmaz. A. Pankratova: A dicső évforduló. J.Fedo-
szo'v: Az ukrán és az orosz nép közös harca a külföldi hó-
dit ók ellen. J. Olenszjuk: A Szovjetunió népeinek testvéri 
családjában./ 

Trudi otgyela öbcCTTnyerusszko j lityeraturi. /Az ó-orosz irodalmi 
' osztály munkai."TTo 10"./ M.-LÏ T9547 505.1./A cikkgyűjte-
mény à Szovjetunió Tudományos Akadémia Orosz Irodalmi In-
tézete kiadásában megjelenő sorozat 10. kötete, melyben 
33 szerző 38 cikkben ill. közleményben tájékoztatja a 
szakembereket az orosz irodalomtörténet-kutat ás terén el-
ért legújabb eredményekről,/ 

N. UZNOVA - M. FEHNERÏ Göszudarsztvennij isztoricseszkij nusíej 
/Az állami történeti muzeum. M. 1954. 177.1. Számos il-
lusztrációval ellátott ismertető-a-muzeumról./ 

A.V. VENEDIKTOV: Grazsdanszko-pravovaja ohrana szocialisztyi-
cseszkoj szobsztvennosztyi v SzSzSzR /A szocialista tulaj-
don polgárjogi védelme a Szovjetunióban./ M.-L.-1954. 266.1 
/Történeti áttekintést nyújt a szerző a szocialista tulaj-
don védelmének fejlődéséről 1917-től napjainkig, majd rész 
letesen foglalkozik azokkal a jelenleg érvényben lévő jogi 
rendszabályokkal, amelyek a szocialista tulajdon védelmét 
szolgál ják./ 

Vszc-nirno-isztoricseszkaja pobeda pod Sztálingrádom. M. 1953. 
61.1. /A Sztálingrádnál aratott világtörténelmi jelentősé-
gű győzelem. Cikkgyűjtemény.- A brosúra 3 népszerű.tudomá-
nyos feldolgozást tartalmaz: A.sztálingrádi nagy győzelem, 
KaZakov V.J. A tüzérség. szerepe a sztálingrádi csatában-. 

. Polubojárov P.P.: .A páncélos és gépesített csapatok szere-
pe a sztálingrádi csatábany 

"Vosszajegyinyenyije Ukraini sz Rosszijej. /Ukrajna és Orosz-
ország újraegyesülése. r6"54-T954.'"Cikkgyűjtemény. M. 1954. 
439.I. A .Szovjetunió Tudományos Akadémiája kiadásában meg-
jelent cikkgyűjtemény Í2 szerző müve, A kötetben GuszlisZ-
tij K.G. és Kafenganz B.B. az orosz és ukrán nép törté-
nelmi és gazdasági kapcsolataival foglalkoznak. Apanovics 
E.M. és N.A. Szmirnov" érdekes részleteket közölnek az ide-
gen hóditók elleni harc történetéből. Romanovszkij B.A. 
Guszlisztij G.A. ós Apanovics E.N. az ukrán nép társadalmi 
gazdasági fejlődésével foglalkoznak, a szerzők többsége 
pedig - Bojko J.D., Abecedarszkij L.Sz., Psibosz A.,Malcev 
A.N. és Grekov J.B.- az újraegyesülés kérdéseinek szenteli 
tanulmányát./ • 

A.G, ZVEREV : 0 goszudarsztvennom budzsete SzSzSzR na 1954.god. 
Zakón o goszudarsztvennom buö.zsete SzSzSzR na 1954. god. 

• /A Szovjetunió 1954. évi állami költségvetéséről. A Szovjet 
unió 1954. évi állami költségvetéséről szóló törvény. M. 
I954. 45 .'l./ 
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S Z O V J E T F O L Y U I R A T S Z E M L E 

KOMMUNYISZT 
1954. 10.szám 

A mezőgazdaság további fejlesztésének, harci feladatai. 
Alekszandrov P.- Lopat kin A.; Lenin agrárprogramra ja és 

Programm szerepe a munkás-paraszt szövetség megszilár-
dításában. 

Kaszickij I.; Az iparvállalatok tartalékairól. 
Korcsagin P.: Tökéletesítsük a mezőgazdaság irányításának 

módszereit. 
Jermilov A,: A.P. Csehov, a nagy orosz író. -
Tomasevszkij P.: A népi demokratikus Lengyelország létre-

jöttének dicső 10. évfordulója. 
Kuznyecov A.: Az értéktöbblet elmélete - Marx' gazdasági 

tanításának sarokköve, 
Csicskov V.; Guatemala köztársaság és az USA imperializmus. 
Könyvismertetés és kritika; 

A Szovjetunió története. A feudalizmus. 9-15. század, 
2 kötetben. Moszkva, 1953. /Isin. M. Tyihomirov, V, 
Sunkov, V. Jacunszkij - Az első nagy összefoglalás a 
Szovjetunió feudalizmus-kori történetére. Fogyatékos-
ságai egyben kijelölik a kutatás további útját: ala-
posabban kell kikutatni a .kor társadalmi-gazdasági 
történetét, \ termelés /mezőgazdaság/ történetét,és a 
dolgozó tömegek történetét./ 

Romaskin P.Sz.; Az imperializmus katonai bűntettei.Moszkva 
1953. _/Ism. J. Boriszov, I. Haljuta - A nemzetközi 
jog több aktuális kérdése kapcsán leleplezi az ameri-
kai imp eri ali zmust./ 

j 

11, szám. 
A munkatermelékenység emeléséért indult országos mozgalom. 
Fedoszejey P.: A termelőerők és termelési viszonyok fej-

lesztése a sz oci a li ziíiu sb an. 
' Cicin N.: Az 1954. évi országos mezőgazdasági kiállítás, 

Mojszerjev Ivi.: A természetbeni fizetés a gép- és traktor-
all omasók munkájáért és ennek jelentősége -a város és 
a falu közötti gazdasági kapcsolatok megerősítésében. 

Nijazov A.: A gyapottermelés további fellendülése és . a 
pártmunka kérdései. 

Op.arin A.: A modern tudomány az élet keletkezéséről a föl-
dön, ~ 
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S^erj.oginJL : A történelem tanulságai és a békeharc /Az 
első imperialista világháború 40.évfordulójára./ 

JevgenyevJLf.: A militarizmus újjáéledése Nyugat-Németor-
szágban az európai biztonságot fenyegeti. 

Grugyinvin If: A lehetőség átváltoztatása valósággá a társadalom életében. 
Könyvismertetés és kritika; 

Florinsky M,T.; Russia. A History and an Interpretation. 
New York.1953. /Ism, I. Mine, L. Cserepnyin, J.' 
Druzsinyina - A történelem teljes meghamisítása./ 

12,szám« 
A pártonbelüli demokrácia fejlődése - á kommunisták akti-

vitása fellendítésének legfontosabb feltétele, 
Fomelov I.; A kommunizmus építése, a párt és a tömegek kö-

zötti kapcsolat megerősítése, 
Sztoletov V.; A mezőgazdaságtudomány és a termelés. 

Gerbunov T.; Szovjet-Belorusszia szocialista kultúrájának 
további felvirágzásáért. 

Tyitov F.; a pártszervezet harca a közszükségleti cikkek 
termelésének rohamos felemeléséért. 

Leszakov V,: a román nép nemzeti ünnepe /Románia felsza-
badulásának 10 éves évfordulója,/ 

Ivanov J.: Két irányvonal a koreai kérdésben. 
Kritika és könyvismertet és; 

Marx "Értéktöbblet-elméletek" c. müvének uj kiadása. 
/Ism, A. Tusunov/. 

Nataradzsan L.; Amerikai árnyék India félett. M, 1953-
/Ism..I. Bondarevszkij - Leleplezi az amerikai expan-
zionisták mesterkedéseit./ 

13. szám. 
Fáradhatatlanul neveljük a szovjet embereket, a kommunista 

erkölcs szellemében. 
Gak G,; A materialista dialektika kategóriái és ezeknek 

t anu lrn ányo z á s a • 
Grigorjev A,: A munkafegyelem a szocialista társadalomban. 
Leontyev Afs A két rendszer békés egymás mellett éléséről. 
Jelszukov M,: A takarmánybázis megerősítése - az állat-
tenyésztés továbbfejlesztésének fő feltétele. 

Hudjakov Sz. s A tudományos ateista propaganda fontos kér-
dései, " 
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Laptyev N. : A város segítsége a kolhozfalunak a mezőgaz-
daság fellendítésében. 

Sztarodubrovszka ja V. : A bolgár nép sikerei a szocializ-
musért való harcb.an. 

Javítsuk meg a "Kritika és könyvszemle" rovatot a helyi 
pártlapokban. 

Kritika és könyvismertetés: 
Kina, M, 1954. /Ism. G. Erenburg és M. Jurjev - a Nagy 

Szovjet Enciklopédia cikkének külön kötetben való 
kiadasa./ 

14. szám, 
A marxi-lenini elmélet alkotó tanulmányozásáért. 
Mao Ce-tung elvtárs beszéde a Népi Képviselők Összkinai 

Tanácskozásának első ülésszakán /Peking, 1954.szept. 
15./ 

Liao Sao-ci: A Kinai Népköztársaság alkotmánytervezetéről^ 
Avarin Y.; A nagy kinai nép a szocializmus fulé vivő 

uton. 
Szobinov M.j A Német Demokratikus Köztársaság - egész Né-

metország békeszerető erőinek bástyája. 
Alekszandrov G# s A kulturális épités néhány kérdése a 

Sz ov jeturîïob an. 
Ivanov V.- Çsernoucan I.; AZ irodalomtudomány és a kritika 

- az ideológiai munka fonto. részlege. 

' Vigodszkij Sz.: AZ átlagprofit és a termelési ár. 
Kritika ós könyvismertetés: 

Jampolszkaja C,A.i A szovjet államigazgatás szervei 
a je lenben. M. "1954. /Ism, M. P'iszkotyin ,- Fogya-
tékos munka,/ • . 

15« szám. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a tömegek alko-

tómunkája. 

Kosztyin A.: A munkás-parasztszövet ség győzedelmes lenini 
eszmei. 

Kamari - M. : A dialektikus materializmusról mint filozófiai 
~ tudományról. 
Csisztyakov A,: A szocialista táborba tartozó országok 

gazdasági együttműködésének fejlődése, 
Nazarcev Nf: A munkaegység szerepe a kolhozok termelésé-

nek megszervezésében, 
Guszev M.: A pártszervezet az ipari tartalékok felhaszná-

\ 
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lásáért folytatott harcban. 

DaAiani L. : Az újjászületett német imperializmus újból 
fenyegeti Ausztria függetlenségét. 

M. Gorkij néhány újonnan kiadott levele. 

Kritika és könyvszemle: 

Geftyer N,- Pokatajev^J.- Snhn.-ìznrov G.i A kritika és 
könyvszemle a tudományos folyóiratokban. /A Vopro-
szi Isztorii, Voproszi filoszofii, Voproszi ekono-
miki, Szovjetszkoje goszudarsztvo i pravo folyóira-
tokban./ 

R.iurlkov E. ; Alkotó módon dolgozzuk ki az esztetika kér-
déseit. /F.I. Kalosin: A tartalom és a forma a nü-
vészi alkotásokban. M. 1953» és G. ïTyedosivin: A 
művészetelmélet alapvonalai. M. 1953. c. kön:/vekről,/ 

PRAVDA 
1954-. julius 
1. Borovszkij V.: Az US À monopoliumok leigázzák Guatemalát, 
2. Megfigyelő. 

Az USA Iránt veszélyes útra taszitja. 
4-, Szkalkin 0.; ÜZ amerikai misszionáriusok aknamunkája Indi-

ában. 
5. A békés egynásmellettélés.alapelvei. /A Zsenminzsipao ve-

zércikke/. 
Ratiani G.; Amerikai nyónás Franciaországra. 

8, Dugyinszkij J.r Két irány a világgazdaság fejlődésében. 
Mihajlov V.; A nyugatnénet revansisták Ausztria független-

ségét fenyegetik. 
10. Borovszkij V,: Hogyan szervezi a dollárdiplomácia a 

puccsokat Latinamerikában. 
12. Beglov Szff: Mit hoz Európa népeinek az "európai védelmi 

közösség"? 
16. Adducci G.: A Schunann-terv - az "európai védelmi közös-

ség" arzenálja. 
19. Claude H.i A francia-amerikai ellentétek kiéleződése, 
20, Naumov J. : A Wehrmacht uj jádesztésének uj tervei 
26. Dugyinszkij J.: A gazdasági helyzet az úgynevezett gyengén 

fejlett országokban. 
27. Kortunov V,: Teljesen lehetséges egy.egymásmellettélés a 

kapitalizmus és a szocializmus között, 
aug. 3. Brandweinor G.; Ausztria és a kollektiv biztonság Euró-

pában. 
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5. Alokszejov A,: Mit hozott Franciaországnak Nyugat-Európa 
"egyesítésének" anorikai politikája. 

6* Vlapcyinirov J. ; Az USA küszöbönálló kongresszusi választásai. 
8. Al ;kszanárov J. g Az angol-e-gyp toni megegyezés és az USA tor-

voi Közép-Keleten, 
14, Megfigyelő« Franciaország a német militarizmus fenyegető ve-

szélye olŐtt. 
18, Filippov J.; Amerika urai./A milliárdos részvénytársaságok./ 
20, Bagratuni A,: Technikai segítség a gyengén fejlett orszá-

goknak . 
23. Románia felszabadulásának 10. évfordulója, 
28, Megfigyelő. Franciaország a választások előtt, • 
30. Egy amerikai lap az .angol-amerikai nézeteltérésekről. 
31. Manukjan A.: AZ USA gazdasága jelenlegi helyzetének sajátos-

ságai. 
szept.4, Wittel K.s Németország szétszakításának bűnösei. 
5. Jermakov V.; A német militarizmus visszaállítása'fenyegeti a 

békét és Olaszország biztonsága. 
6, Me,gfigyelő. Az USA agresszív tervei Délkelet-Ázsiában. 
9, Bulgária felszabadulásának 10. évfordulója, . 
12. Gyaljuszln L.; Az amerikai kémszolgálat aknamunkája Kínában. 
15» Náumov P.: Mi rejtőzik a bonni tárgyalások mögött, 
16, Kr amino v D. : Agresszív politika az " ant i k ommuniz mu s zászlaja 

"alatt. 
20, Tavrov G.; ^z atlanti-paktum és a német militarizmus ujjá-

élesztése. 
24, Pavlov J,: Amerika "elszigeteléssel", fenyegeti Franciaorszá-

" got és mi a valóság, 
25« Osztrovitjanov K,: Mire tanít a politikai gazdaságtan, 
30. Mit mutatott a német kérdés megvitatása a labour-párt konfe-

renciáján. ' 
okt.9. Ratiani G.: .A londoni tárgyalás és a német kérdés, 
11. Korionov V.: A reakció támadása az USA-ban, 
•16, Leonyidov L.; Az USA monopóliumok meggazdagodnak Nyugat-Német-

J ország militarizálásán, 
22. Leontyev A,: Az imperializmus lanini elmélete, 
28. Megfigyelő. A francia-szovjet viszony és Európa biztonsága, 
30, Gatovszkij L.; A szocialista állam gazdasági szerepe. 
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VOPROSZI ISZTORII 
I954. 7. szán. 

A kapitalista országok újkori és legujabbkori történetének 
t anulmányozásáról. 

Naidus V.: V.l. Lenin Lengyelországban 1912-1914-ben./Ford. 
lengyelből./ 

Manuszevics A.J.iAz agrárviszonyok forradalr.ii-denokratikus 
átalakulása Lengyelországban az 1944-1945-ös években. 

Alekszandrov F.L.: A moszkvai bolsevikok harca a tönegek-
''ért a uj forradalmi fellendülés időszakában /1912-1914/. 

Druzsinyin N .M. : A ternelőerők és s feudális viszonyok kö-
zötti összeütközés az 1861. évi reform előestéjén. 

Nyekrics A.M.: Az angol-német ellentétek a gyarmati kér-
désben a második világháború előtt. 

Zutisz J.J.; Lettország Oroszországhoz való csatolásának 
történelmi jelentőségéről. 

Bahabov M.G.: Az üzbek burzsoá nemzet kialakulásáról. 
Szluzjm.iey_J!,J.- Banyilovo G,M. - T^iepenyiiLJUSz.- o—• 

nova K .A . ; A feudális formáció gazdasági alaptörvényé-
ről." 

KIimov I.M.: Az orosz nép segítsége Tatária dolgozóinak 
1921-1922-ben. 

Zalesszkij A.I.: A kolhozvagyon megmentéséért vivott harc 
a német-fasiszta hódit ók által ideiglenesen megszállt 
szovjet területeken, 

Kertman L.J.; A munkásmozgalom történetének kérdései az 
angol folyóiratok hasábjain. 

Könyvismertetés és kritika. 
Dahslejger G.F.; A Türkesztán-Szibériai Vasút - a szo 

cialísta iparosítás elsőszülötte. Alma-Ata, 1953# 
/Isa. B.N. Abiseva - Kisebb fogyatékosságai mellett 
hézagpótló munka./ 

Kleyenszkij M.M.: A Lenin-Könyvtár története. l.köt. 
/Á Moszkvai Runjancev Muzeun könyvtárának története. 
1862-1917. M. 1953./Isn. V.V. Altnon./ 

Fotapov L.P.; Az altájiak történetének összefoglalása. 
M.-L. 1953. /Isn. L.R. Kizlaszov - Potspov könyve 
nellett nég számtalan megoldatlan kérdés marad a szi-
bériai népek történetében./ 

Tengeri atlasz, 2.köt. Főszerk.; I.Sz. Iszákov. M.1953« 
/Ism. V.A. Gyivin/. 

Spira Gy.; L'alliance de La^os Kossuth avec la gauche 
radicale et les masses populaires de la révolution 
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hongroiso de 1848-1849. Acta Histories. Bpest.1953./Ism. R.A, 
Averbuh - A biráló nen mindenben fogadja el Spira megál-
lapításait, de értékes munkának tartja./ 

7. szám. 
Norman H.; A kapitalista Japán.létrejötte, A Mejdzi kor-

szak gazdasági és politikai problémái. /Röv, ford, an-
golból./ M. 1952. /Im. D.P. Bugajeva - Értékes sta-
tisztikai adatokat és történeti .anyagot tartalmazó 
hasznos munka./ 

Baszilaja S. s A cári kormány viszonya a Párizsi Kommiinhöz 
"SzüHumi, 1954. /Ism. V.A. Dunajevszkij - Komoly fojá-
tékosságai mellett is pozitív megnyilvánulás a helyi 
történetíró részéről./ 

Sz id or o y a N, A, ; A .franciaországi korai városi kultura tör 
ténetéből. /A katolikus egyház reakciós szerepe a kö-
zépkori kultura fejlődésében, /li. 1953. /Ism. A.D. 
Ljublinszkaja - Szétoszlatja a katolikus egyház "nagy 
kulturális missziójának" a burzsoá ir-:dalomban keltett 
nimbuszát./ 

N.A. Szidorova- "A franciaországi korai városi kultura tör 
ténetébol" c, könyvének megvitatása 1954. március 16, 
23-án a Voproszi isztorii szerkesztőségében. 

Kinában .legújabban megjelent történettudományi munkák. 
Krónika : 
~ Az újkori történeti tanszékek munkájáról. /A Szovjet-

unió Felsőoktatásügyi Minisztériumának országos ér-
tekezlete, 1954. április 20-24./ 

Tagarov Z. i Az irkutszk-területi állami levéltár. 
R,J, Vipper akadémikus 95. születésnapjának megünneplése. 
Az olaszországi munkás- és parasztmozgalmak történetének 

tanulmányozása /E. Santarelli cikke a Rinascitában./ 
Össznémet Történészkongresszus./1953» szept. 17-22,-én 

Brémában a ITémet Demokratikus Köztársaság történé-
szeinek részvételével,/ 

8. szám, 
A Szovjetunió és a népi demokratikus országok történészei 

nek alkotó együttműködése. 
Majorpv Sz,N, ; A szovjet kormány harca 1917 végén az ált a 

lános demokratikus békéért. 
Gyeborin A.M.1 "Közép-Európa" a német imperialisták esz-

köze. 
Szamojlov Sz,I,; A forradalmi munkásmozgalom fellendülése 

Romániában a világgazdásági válság éveiben /1929-1933/ 
Polevoj J.Z.i Pleh-anov történeti felfogásáról. 
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Guntova J.V.- Szidorenko Sz.A,: A feudalizmus gazdasági' 
alaptörvényéhez /Hozzászólás/. 

Kölker B.M.; A nemzeti-felszabaditó harc Romániában 1941-
1944-ben7 

Liu Juan-an: A parti?ánmozgalom Kina északkeleti részén 
1931-1945-ben. 

Mavrogyin VeV,: A sarkköri tenger orosz utazói és a tenger-parti vidékek orosz felfedezői a legrégibb időktől a 
16. századig. 

Levelek és megjegyzések: 
Paparigopulo Sz.Vç: A két J.P. Kozelszkijről. 
Galsztjan A.G.- G.G. Mikaeljan Ciliciai-Örményországról 

szóló könyvéről és A.Z. Ioannisziani bírálatáról. 
/A könyv hibái mellett is komoly marxista munka./' 

Gimadi HaG.: A "tatár" elnevezés helytelen általánosító 
használa&'áró 10 

Kritika és_ könyvismertetés : 
Poster W.Z, : Amerika politikai története. M. 1953* 

/Isin. B«N. Krilov - Az amerikai kontinens történe-
tének első komoly összefoglalása./ 

A Szovjetunió története. A feudalizmus kora. Két kö-
FetFenT If'resz 79-13. sz./ A régi Rusz. A feudális 
széttagoltság /II. rész. /14-I5.SZ./ Az orosz föl-
dek tömörülése Moszkva köré és az orosz központo-
sított állam kialakulása. Szerk. B.D. Grekov, L.V. 
Cserepnyin, V«T. Pasuto. M. 1953. /Ism. Értékes 
összefoglaló mü a feudális Oroszország történeté-
ről,/ 

Belorusszia történetére vonatkozó dokumentumok /I9OO-
1917/.A Kelorussz Akadémia Történettudományi Inté-
zető, Minszk, 1953. /Ism. O.A. Sekun - Értékes for-
ráskiadvány./ 

Pavlenko N«I.: Az oroszországi kohászati ipar feglő-
dése TTBT~száz ad, első felében. Az ipari politika 
és igazgatás. M. 1953. /M.A. Gorlovszkij, V.J.Kri-
vonogov - Kisebb fogyatékosságai mellett hasznos 
monográfia./ 

Nuszupbekov A.s A kazah föld egyesülése a Kazah 
SzSzK̂ ïïcT. Alma-Ata. 1953. /Gazdag .anyag, a fő kér-
dések helye.s megvilágítása, bizonyos hibák kikü-
szöbölendők./ 

A tádzsik archeológiai expedició munkálat ai.II. köt, 
"71948-1950. évi ásatások/. Szerk. A.J. Jakubovszkij 
M.-L, I953. /Ism. M.G. Vorobjova - Hasznos anyag 
Közép-Ázsia történetére./ 
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A Román KP történetének dokumentumai. I.köt. /1917-1922/, 
II. köt. /1923-I928./ Bucuresti. 1953. /Ism. J.I. 
Szpiv akov sz ki 3 - Hasznos gyűjtemény, amely uj megvi-
lágításba helyez számos problémát./ 

Langer W.L.- S.B. Gleasens The Challenge to Isolation 
1939-19^07 New York. 1952. /Ism. L.N. Kutakov, V.l. 
Popov - A szerzők a részletekben vesznek el, de a tit-
kos anyag maga megcáfolja a második világháború előz-
ményeiről közreadott hamis, nézeteiket. 

Iyanov M.Sz.s Irán i'övid története. 1Ü. 1952. /Ism. Z.Z. 
Abdullajev - Komoly hiányok és- fogyatékosságok, de 
mentségére szolgál, hogy ez az első összefoglaló mun-
ka./ 

Szoirin M.M.: A politikai harc Németországban a reforma-
ci c e lőtt. M. 1952. /Ism. A.B. Epatejn/. A birdlat 
néhány tételét a szerkesztőség vitathatónak tartja. 

Krónika : 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történeti Osztá-

lyának ülésszaka /április 23-29«/ az 1953* évben 
végzett archeológiai és etnográfiai munkálatokról. 
/Ism. V,A./ ' • 

A területi tájismeroti muzeumok tudományos könyvtárai-
ról. /Ism. N,D. Szülje./ 

Tomszk város történészeinek kutatómunkája. 'Isi1. J.V, 
1 Joliszejeva./ 

A haladó olasz történészek munkájáról. /Ism. Rinato 
Zangueri/. 

A Japán Történelmi Társulat. /lari. O.M./ 
George Lefebvra. prof essz r 80. születésnapjára. 
E.N. Johnson prof, a Speculum c. amerikai folyóiratról. 
Az 1953. évben elkészült kandidátusi disszertációk 

jegyzéke. / 2 . befejező közlemény./ 
szám. 
A szovjet társadalom történetének mélyreható és minden 

szempontból való tanulmányozásáért. 
Tyihomirov V._P.: Az agrárkérdés és a mezőgazdaság szoci-

äliita agilitásának ke zdete Bulgari ában. 
Kucskin A.P.: A földreform Kazahsztánban 1925-1927-ben. 
Novics I.Sz.: M. Gorkij és az első orosz forradalom. 
Vipper R.J.; iz ókor kulturája és a kereszténység. 
Mhitarpan Sz.A.% Vietnam nemzeti egységfrontjának törté-

netéből". 
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Kolganov M.V. : A feudalizmus gazdasági alaptörvényéről 
THozzaszolás a vitához/. 

Pokrovszkij Sz,A,i Csernisevszkij és Herzen szerepe a for-
radalmi szervezet létrehozásában. 

Szpektor N.P.: A munkások részvétele az uj gabonnszovho-
zok építésében 1929-1930-ban. 

Jacunszkij Y.K.: Pétervár szerepe a forradalomelőtti 
Oroszország ipari fejlődésében. 

Bak I . S Z . í I.A. Tretyakov társadalmi-gazdasági nézetei. 
Levelek és megjegyzesek : 

• Kuzn;yecoy V.A. ; Az. Észak-Kaukázus népei történetének 
egy elferditéséről./G. Zardalisvili: A kluhori kör-
zet néhány helynevének megállapításához - c. cikké-
nek hibáiról./ 

Kudrjasov KTB.: A Kalka folyó helyéről. 
Zsitomirszkaja S z . V . - Kudrjavcev I.M.-Slihtyer B . A . Î A 

szovjet levéltárák helyes felhasználásáról. 
Basarin G.P.: Burzsoá-nacionalista ferdítések Jakutia tör-

ténetéről irt munkákban. /Basarin önkritikája./ 
Kritika és könyvismertetés; 

Zevin V.J.: N.G. Gsernisevszkij politikai nézetei és 
politikai programmja. M. 1953. /Ism. R,A. Taubin -
Néhány fogyatékossága mellett hasznos és érdekes 
munka, mely a bátor forradalmár képét állítja elénk./ 

Latisoy I . A . : A japán militarizmus tendenciózus meg-
világítása az amerikai irodalombon. 

Gaponvenko L.: A nyugati-front katonatömegei a Szovjet-
hatalomért való harcban /1917/ M. 1953. /Ism. V,Sz, 
Szlomin - Fogyatékosságai mellett hézagpótló munka./ 

Volkov F.D.: Az intervencióra és a Szovjetállam diplo-
náciai elszigetelésére irányuló angol politika csőd-
je /I917-I92V, M. I954. /Ism. A.J. Joffe, J.A. 
Poljakov - Sok hibában szenvedő munka./ 

"P.A. Rumjancev" II. köt. /1768-1775/. Szerk. P.K. 
Fortunatov, M. 1953.-/Ism. A.I. Andrusenko - Fogya-
tékosságai mellett értékes forrásgyűjtemény./ 

k^ESztyerenko A.A, : Az ipar. és a proletariátus helyze-
te Ukrajnában a 19. század végén és a 20, század 
elején. M. 1954. /Ism. A.P. Pogrebinszkij - Érté-
kes munka./ 

Go jan G. : Az örmény színjátszás 2*000 éve, I-II. M. 
1952. /Ism. Sz.T. Jeremjan - Fontos kultdrtörténeti 
munka./ 

A munkásmozgalom Bulgáriában. I,köt, /A munkásosztály 
" helyzete Bull^ifi^áh'; 1878-1904./Sz ófi a,1953./Ism * 
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M.A. Birman - Ponto® forrásgyűjtemény»/ 
Lo Br-^an: A taiping államideál. Sanghaj. 1950. /Ism. V-. A.Ru-

bin és Sz.I. Zareckaja. Pontos könyv atdípingek agrár-
politikájáról./ 

Hainchiain Ch.:A vallás eredete. M. 1954. /Ism. Sz.D. Szkazkin 
- Az 1944-ben elesett kommunista történész szép munkája»/ 

A svéd külpolitika története. I/3.köt. /1648-1697/. Il/l.köt. 
/1697-1721./ Stockïiëlm. 1952. /Ism. Sz.M. Mirnij - Az 5 
könyv, ill. 10 kötetre tervezett forrásgyűjtemény'érdekes 
anyagot tartalmaz a korabeli svéd-orosz viszonyra vonat-
kozólag./ 

Krónika: 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Orientalisztikai In-
té z et éne k munkájár ól. /P.P. Busev./ 

A Közel- és Közép-Kelet történeti és gazdasági problémái-
nak megvitatása./I954. márc./ /K.Sz. Luckaja,/ 

A Voproszi Isztorii munkájának megvitatása /1954-.Junius 
25.-én a Történettudományi Intézet tudományos tanácsá-
nak ülésén./ 

N. Aptheker, Big Business Rewrites American History c.; 

cikke ,y Political Affairs, 1953. U . sz. és 1954. 1,2. 
számából, . • 

Huan Sao-szian kinai történész "Az USA rövid története" 
c. 1953-baiï megjelent müvének megvitatása Pekingben. 

A lengyelországi történettudományi intézmények munkájá-
ról. /I.A. Hrenov/. 

Hu Sen Kin a ujlcori történetének periodizációjáról, 

VOPROSZI FILOSZOFII ' . ' 

1954. 4. szám. • '• "" 

Ma s z lin A. N« : Az anyagi érdekelte ág elve a- szocializmus»;. 
ben. . •"" 

Porsnyey B.F. A népi tömegek ezerepének növekedése a tör-
t éne lemben. : • 

Kr ilov A.I.; A tei melá? i viszonyok ás a termelőerők közöt-
ti e Ilont át ek jellege c szocialista tire a de lomban, • 

Homenko J.A.̂ s A társadalmi fejlődés általános és specifi-
kum törvényeinek viszonyárol. 

Gol pcz oy B.F. ? A XVII. századi angol materializmus ~áe. tör-
fáneImi jelentősége. 

Morocsnyik Sz.B.g A lehetőség ás a valóság - a materialis-
ta dialektika kategóriái. 

Guzevatij B.F.: A malthuzianizmus a reakciós erők szolgá-
latóban a háború utáni Japánban. 
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Gyenyiszovo L.F. ; A tömegek existencielisto mográgelmezás 
ellen. 1 

Kerpusin V»A.: L. Feuerbech szerepe Merx Károly világné-
zetőnek kielakulásáben /1842-1843/. 

Kritike és könyviemertetős: 
A "Dialektikus meterielizmus" /Főszerk. G.F. Alekszand 

rov/ c. könyv megvitatása. 
Momdzsjan H.N.; A szocialista társadalom ós a nőpi tö-

megek elkotó aktivitásé. Jereven. 1954. /ism. G.J 
Glezerman/. 

Jepiszkoposzov G.L.Î AZ "etoìiszociológie" ez emerikei 
imperializmus ideolégiéi eszköze. M. 1953. /lem. 
D.V. Jermolenko/. 

5» szám. 

A dialektikus meterielizmus kőrdőseinek elkötő kidolgozá-
sáért. 

A tudományos ős e vallásos világnézet. 
Szobolev A.I.: A Szovjetállam negy teremtő ereje. 
Neumov A.N.: A Kinai Nőpköztárseság e szocializmus felé 

vezető uton. 
Grigor jen M.M.: Ludwig Feuerbech, 
Aszmusz Y.F.: Emenue 1 Kent. 
Figurnov G.M.; A nőpi demokretikus rendszer fejlődése ez 

europei napi demokietikus országokban. 
Kr ir ike ő̂s könyvismer tetós ; 

A dialektikus meterializmus. Szerk. G.F. Alekszendrov 
M. 1953. /Ism. több kritikus tollából./ 

Cornforth M.: Dialecticel meterielism. An introductory 
course. II. köt> Történelmi meterielizmus. London. 
1953. /ism. I.Sz. Nerszkij - Érdekes, nép-szerü munke. 

Boffe G.: A heledó olesz érteimisőg uj folyóirete /II 
Gontemporeneo./ 

Rubinyin J.B. : A Nouvelle Critique 1953-54 ővfolyameiról. 
VOPROSZI EKONOMIKI 
1954. 7. szám. 

Mrecskovszkeje I.: V.l. Lenin herce e liberális nerod-
nyíkok és e legális merxizmus ellen gezdesági kérdé-
sekben. 

Pogorille N.: A nőpi Lengyelország gezdesági fejlődősének 
lö éve. 

Alhimoy V.: A nemzetközi kereskedelem normelizálásánek 
kérd ósei. 
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Kozik A.: A szocialista gazdaság építése rz europei népi 
demokratikus országokben. 

8. szám. 

A világháborúk tanulságai ós hrrc r háborús veszély el-
len. 

Preisz I. : Merx Károly nagy tör t óneti-kr itikri müve /Az 
"ÉrtéktöbbletelmSietek" I. f ószánek megjelenése alkal-
mából. / 

Karre V. ; A gazdasági ópités sikerei c Román Népköztár-
£ as ágban. 

Szusesenko V.: A konkurrencir ós a termelési marchia n 
monopóliumok uralmának viszonyai között. 

gffrtyvismer tetés ; 

Smidt ìli. : A munkásosztály helyzete ez USA-ban, Anglia-
ban ós Franciaországban ? második világháború után. 
M. 1953. /Ism. A. Ivcnov - Kisebb-nagyobb fogyaté-
kosságéi mellett hasznos munka./ 

9. szám. 

Vekua I.; A szocializmus gazdasági törvényei ós a Szov-
jetálÍrm gazdaságpolitikája. 

Mçgzlennyikov V»: A Kinoi Népköztárses ág 5 éve. 

Ksnenov J. - Mcteev J. : Bulgária gazdasági fejlődésének 
sikerei e népi uralom IO óve e lett. 

Gercovics G. : A békegazdaság fejlesztéséért való horc '' 
a dolgozók anyagi jólétének fellendülése c Német T -
mokretikus Közt'ír s as ágban. 

Izmejlov IC. ; Az imperialiste országok kereskedelme a 
kevóssó fejlett országokkal mint r gyermrti rail's 
eszköze. 

Kornyijenko A. ; A kapitalizmus "szabályozható gazdaság" 
elmélet ónok reakciós volta. 

Kritika -ós könyv is mer tetés: Ma nuk jen A.-Kozerez.K. íA kepi-
te lisle kópia jfriçTc.M. 1953. /Isméitetií . „ Sz. ïîenysíkov - Negy tényanyagot xelolelo hasznos 

munka. r. birálő r észletesen ismerteti a hiányae-
s ág okr t. / 

VESZTNYIK MOrZKOVSZXOVO UNYIVSR.SZITYETA 
1954. 3. szám. Társadalomtudományi sorozat 7. sz. 

Fjodorov V. P. ; A kapitalista világpiac összezsugorodásá-
nrk kérdéséhez. 

Potaliev U.M.: A szocialista termelési viszonyok szerepe 
a tört ónét tudomány fe j1ő d ós 6b en. 

Szívokony P.J.; Az orosz népi jellem történeti sajátos-
ságainak vizsgálatához. 



- 180 -

Iljin M.A»: Az orosz, ukrán és belorussz művészet kcpcso-
leteir I7. század második felében. 

Dmitrijev S Z . S Z . Î A tötténettudomány a moszkvai egyetemen 
a 19. század hatvanas-kilencvenes éveiben. 

Kr ónikc: 
Az újkori történeti tanszék előadóinak értekezlete. 

KRATXIE SZOOBSCSENIJA INSZTYITUTA ISZTORII MATYERIALNOJ KULTURI 
53. fűz./I954/. 

Bra.1csevs.zkij M.J.- Berezovec D.T. : A régi szláv ötvös-
müv eszet torta..eléhez . 

Kuharenko J.V.; Temetési mezők e Fe.l s ő-Dnyeszter vidékén 
/az 19í? i-19^2 'ivi ásatások alapján./ 

Tyimoscsuk B.A.; Szláv települések e 9-10.században Éezak-
Bukovina vicTekén. 

SZOVJETSZKAJA ETNOGRÌGIA 
1954. 2. szám. 

Kozacsenko A. I. ; A régi orosz nép, az orosz, ukrán és 
belorussz nap közös etnikai alapja. 

Tokárev Sz.A.: A keleti szláv népek kulturális közössé-
g óról. 

Movrogyin Y-, V. ; Pseudo-Mcur ikios "ant jairól. 

Ukrán-orosz etnográfiai kapcsolatok« 

Gorelov V.: Orosz etnográfiai-történeti atlasz./Előkészi-
tő vita '1954. február 16-17./ 

Kritika és könyvszemleÍ 
Koszven tk 0* ; Az őskori kultura történetének alapjai. 

M. 1953. /Ism. P.I. Boriszovszkij/ 
Koszven könyv ének megvitatása a moszkvai egyetem 

archeológiai és etnográfiai tanszékének tudományos 
tanácsában. 

Rugyenko Sz.I.;Az Altaj-vidék lakosságának kulturájo 
a szkita korban, M.-L. 1953. /ism. V.N. Csernyecov 
- Nagy esemény caz orientalisztikában. / 

Osanyin L.V. és Zezenkova V.J. ; Közép-Ázsia népei etno-
genezisének kérdései az rntrapologia fanyánál.Cikk-
gyűjtemény. /ism. G.E. Gyebec/. 

Jakutia a XVII. században. Cikkgyűjtemény. Szerk.Sz.V. 
Behrusin és Sz.A* Tokarev. Jakutszk. 1953•/ism.B. 
Dolgih/c 

3. szám. 
Pliszeckij M»M.; A doni és zcporozsjei foklore kölcsö-

nös kapcsolatai. 
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Podkopejev I.J»: Indo-Sino mult je ós jelene. 
Ityina M.A.: Hogyan tükröződik vissza a társadalmi rend-

szer az oskori népek temetkezési szokásaiban.' 
Balassa. I. : Az új kultura és élet vizsgálata Magyarorszá-

gon. /Az "Ethnographie" alapján. / 
Kritika és könyvszemle: 

Dolgih B. 0.: Az etnográfiai anyag a'mii szovjet föld-
re jzkönyvekben. 

Szeliaanovics M. és Zelenesük V.: A'moldvaiakról szóló 
" etnográfiai irodalom» 

• Tretyakov P.N.: A keleti-szláv törzsek. M. 1953./ism. 
V.V. Me'vrogyín/ 

Vor ob j ov N. I. : A ka z áni tatárok. Kr z áh. 1953. /ism.A.P 
" Szmirnov/. 
Kalo j eve Í.; Az új csehszlovák etnográfiai folyóirat» 

roi /Ceekoslovenská etnografie, 19.54. 1-4. ez. -ról/. 
S Z OV JET S Z KAJA ARHEOLOGIA 
XIX./1954/. 

Jefimenko P.P.- Sovkopljasz I.G. : Archeológiai feltárások 
Ukrajnában az utóbbi években. 

Voronyin N.N. : Az épitászeti emlék mint történeti forrás 
/Megjegyzések a kérdés felvetéséhez./ 

Xuharenko J.V. : A sz.láv-szkita és sz láv-szarmata kapcsola-
tok kérdéséhez; /A temetési szikások' é lápján/. 

^tkonov M.M.'i Az osztálytár sedelorri kialakulása Sszak-Baktr 
ában. 

Piotrovszkij B.B.: A szkiták ós az ókori Belet. 
Függelék: 

Vinberg N.A* - Zadnyepr ovszka ja T.If. : A szovjet e r che o lá 
giai irodalom 1951-ben. 

ISZTORICSESZKIE ZAPI8SKI 
1954. 45.sz. 

Szpreszlisz A.I« °° Munkásmozgalom Lettországban a burzsoá-
n aci onalT.at"7"2i kt at ura ide j én /1920-1940/. 

Drizul A,.Aa i A Szovjethatalom megalakulása és a szociális 
W opTtos első lépései Lettországban /1940-194-1/. 

Sztrazgyiny K<. J. : A szocializmus győzelme a Lett SzSzK-ba 
A balti népek történetéről tartott második egyesült tudo-
mányos ülésszakon felolvasott beszámolók. /10 cikk./ 

Maamagi V.A.: Az észt szocialista nemzet kialakulása. 
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Krónika: 
A balti' nópok történetéről tartott második tudoudnyos 

ülésszak. /Vilnyusz - 1954 március 24-27./ 
46. sz. 

Pol.iakov J.A. - Mitrof anova A.V .Î A szovjet ország az uj Gaz-
dasági politikára való áttérés idejének előestéjén. 

Romanov B.A. : A port "Snout h-i békekonferencia. 
Rasin A.G.: Az oroszországi munkások lélekszáma és területi 
" megoszlása a kapitalizmus időszakában. 
F.iodorov A.V.: Az 1874. évi katonakötelezettségi törvény ós 

a parasztság. 
Zajugzsda J.I.: Litvánia Oroszországhoz való csatolásának 
történelmi jelentősége /18. század vége - 19. sz. eleje/. 

Suto.i V. J. : Az ukrán nép 1648-1654 évi felszabadító háború-
jának előestéje. /Az 1637-1638. évi ukrajnai paraszt-kozák 
felkelés./ 

Szeverin P.J.: A Belorussz SzSzK megnagyobbodása 1924-ben. 
Krónika: 

Az árutermelés a feudalizmusban /Elméleti konferencia a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történettudományi 
Intézetében./ 

' Y 

VESZTNYIK AKAGYEMII NAUK SzSzSzR 
1954. 5. szám. 

Könyvismertetés: 
Kolcsin B.A.: A vaskohászat és a fémfeldolgozás a régi 

Oroszországban. /A tatárjárás előtti időszakban. Ism. 
A.Sz. Britkin és A.L. Mongajt./ 6. szám. 

Pankratova A.M.: Ukrajna Oroszországhoz való visszacsatolá-
sa történelmi jelentősége. 

Molnár Erik: A történettudomány fejlődése Magyarországon. 
7. szám. 

Disszertációk megvédése az Akadémia történettudományi osztá-
lyán. 
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P O L ï O I R A T S Z E M L E A N É P I D E M O K R Á C I Á K 

O R S Z Á G A I B Ó L . 

NARODNIJ KITAJ 
1954-. 8, szám. 

Ceng Csao-lun: Műszaki káderek képzése az ország iparosí-
tása érdekében, 

PepgCseng: A polgári repülésügy az Uj Kínában. 
9# szám, 

La.1 Zso-jüj A technika megjavításáért folyó mozgalom elő-
segíti Kína iparosításának meggyorsítását. 

Csía Szung-ming; Kína széniparának sikerei, 
Csang Su-zsen; Kölcsönnyújtás a kinai parasztságnak. 

10. szám. 
Az ázsiai problémák békés megoldásának utja. • 
Liu Ce-csiu: Termelési verseny az ország szocialista ipa-

rosításának szolgálatában. 
Ho Cseng: Uj fejezet a Kína és India közötti baráti kapcso-

latok fejlődésében. 
Ve.j- Csüe: A kinai irás reformjáról, 

11, szám. 
Hun is Sen: Kulturális kapcsolatok a barátság és béke nevé-

ben, /Kína külföldi kulturális kapcsolatairól,/ 
Az ázsiai országok szakszervezeti kiküldötteinek tanács-

kozása, • • 
Csen Lien-tuan: Az igazság a koreai hadifoglyokról. 
CunK Jün: Kína nemzeti kisebbségei, 

12, szám, 
Csians Ji.vej: A gépgyártás fejlődése Kínában. 
Csu Ko-csen: A kinai tudósok harcolnak a párt fő irányvo-

nalának megvalósításáért az átmeneti időszakban 
Liu Kuo-cün: A kinai nép hozzájárulása a történelem folya-

mán a világkultúrához, 
13. szám. 

Hu Hua: A kinai kommunista párt születése. 
Punci e Bonze: Tibet ma. 

Az indo-kinai kérdéssel kapcsolatos fő események kró-
nikája, Peking, 1954. 7£,p. 
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14. szám. 
Csen ffej-csj: A textilipar fejlődése Kínában. 

15. szám. 
Sze Csüe-cai; Az első általános választás Kinában 
Csu Csi^szin: A kinai népköztársaság 1954. évi költségve-

tése. 
Osi Hszien-lin: Kina kulturális kapcsolatai Indiával. 
Csi Csao-ting; A Kina és Anglia közötti kereskedelem ki-

szélesítésének tág lehetőségei, 
16. szám. 

Csien Csia-csü; A tulajdonformák a Kinai Népköztársaságban, 
Caien yuan-song: A kinai és az angol nép barátságának meg-

erősítéséért. 
Könyvismértetés; A kinai népi felszabadító hadsereg a ja-

pán agresszorok elleni harc időszakában. Peking, 1953« 
231 P. 

17. szám. 
Ho Cseng: Tajvan - Kine területének elidegeníthetetlen 

része*. 
Jang Ja-ping: A Kina és Japán közötti békés együttműkö-

désért . 
Jan Ling: A kollektivizálás a kinai paraszt egyedüli út-

ja a jómódú élethez, 
19. szám. 

A Kinai Népköztársaság Alkotmánya /teljes szöveg/ 
NOWE DROGI 
I954, 6, szám. 

Dworakowski, Wt:, Fokozzuk a termelőszövetkezetek fejlesz-
téséért folyó harcot. 

Lapot, St: A termelés és az 'áruforgalom önköltségcsökken-
tése meggyorsítja a dolgozók életszínvonalának emelke-
dését. 

J-Sgielski, M. : Az őszi vetéskampány néhány tapasztalata. 
Szymanski, St: A párt és a szakszervezetek. 
Kolakowski. L.; A munkáskérdés a Vatikán politikai tanai-

ban. "VA társadalmi és gazdasági kérdésekről kiadott 
pápai onciklikákról./ 

Gorynski, I.: A technika helyes irányban való fejleszté-
séért, /A lakásépítkezés példáján,/ 

A párt életéből: 
Kolskl, St: Növeljük a varsói pártszervezet munkás-

osszetételét, 



- 185 -

7. szám. 
A Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának hatá-

rozata: "A tartalék földek felszámolása, a legelők és 
rétek megművelése és jobb kihasználása kérdéséről," 

Boleslaw Bierut elvtárs beszéde a Népi Lengyelország megala-
kulása X, évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülé-
sen. 

N. Bulganyin elvtárs beszéde - a Népi Lengyelország meg-
alakulása X. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 
ülésen* 

Wo.jas, P.: A Lubelszczyzna a Népi Lengyelország tiz éve 
szemszögéből. 

Cza.ja. M. : Használjuk fel teljesen a mezőgazdasági tudo-
mányt a mezőgazdasági termelés fejlesztéséért folyó 
harcban. 

Hoffman, M.: Az amerikai politika válsága Franciaországban. 
Dobosiewicz, St. - Nirski, M.; A lengyel irodalom tanítása 

a középiskolákban. ' " : 
Rata.jczak. I.: Harcban a bányamunkások vándorlása ellen. 

/A bytomi pártszervezet tapasztalataiból./ 
Könyvismerteté s : 

Brus? W. - Pohorille, M.: A szocializmus gazdasági alap-
jainak épitése kérdései .Ism: Kofman. Warszawa, 1953. 

9. szám. 
Az első tiz év. 
Zambrowski, H.: A Nemzeti Tanácsok működésének uj szakasza. 
Wang. A. : AZ ipar segítsége a mezőgazdasági termelés növe-

lésében. 
Art7/nowska, Z, : Mi lesz tovább Európával? 
Oparin, A.: A modem tudomány az élet kialakulásáról a 

földön. 
Az állami gazdaságok munkájának néhány kérdése az olsztyni 

vajdaságban. 
MariajTskT, S. : Erősítsük az üzemi sajtó pártvezetését. 

EWARTáLNIK HISTORYCZNY 
1954. 3. szám, 

Ryszka, F.- Ziernba, St.: A "Koèciuszko" kohó két évtizede. 
Wójcik, Zb: A feudális köztársaság és a perejaszlavi egyez-

mény. 

Cieêlak, E.:A XV. századi gdaAski felkslések./1416-1456./ 
Maleczyfeski, K. : Adalékok az 1220-as bányász felkelésről. 
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Rychlikowa, I.; Wielka Poréba nagybirtokainak társadalni-
gazdasági helyzete és az osztályharc a XVIII. század má-
sodik felében. 

Obermann, K. : A német felvilágosodás Lengyelországról. 
Kienewicz, St.: Mégegyszer a történetírás történetének 

kérdéseiről. 
Grzybovjski, K.: Megjegyzések a "Lengyelország története" 

tankönyv II. /1764-1864/ kötetének prospektusához, 
SobocjAski, W.: Megjegyzések a "Lengyelország története" 

tankönyv II. /1764-1864/ kötetének prospektusához. 
Könyvismertető sek: 

Arhiv Marksza i Engelsza, XI.k. 1948; XII,k. 1952.« 
Ism. J. Jedlicki. 

Koszven, M.Q.: Vázlatok az ókori kultura történetéhez, 
Moszkva, 1953.. - Ism- T. Lalik. 

Koszven, M.0g: A matriarchátus. M.-L. 1948.- Ism, J. 
Kulczycki. 

Kolcsin, B.A.: A vaskohászat az ókori Oroszországban. 
M.- 1953. - Ism. B. Zientara. 

Revisio bonorum Episcopatus Vladislaviensis facta a. 
1998. Kiadja L. Zytkowicz. Torun, 1950.- Ism. L. 
Lysiak. 

Revisio bonorum Episcopatus Vladislaviensis facta a. 
1582. Kiadja L. Zytkowicz. Torun, 1953- - Ism. W. Ur-
ban. 

Levéltári iratok. I. Varsó, 1953- - Ism.E.Rostworowski. 
Levéltári iratok. II, Varsó, 1954, - Ism. E. Rostwo-

rowski. 
Cole, G.D.H.- Filson, A.W»: A brit munkásosztály moz-

galmai. Válogatott dokumentumok., 1789-1875. London, 
I95I. - Ism. K. Murzynowska. 

Kozicka, J. stbos ! párizsi kommün, 1871. Varsó, 1954.--
Ism. T. Lepkowski* 

Kupfer, P.: Ber Meisels részvétele a lengyel nép sza-
badságharcaiban /1846, 1848, 1863-64/- Varsó, 1954. 
- Ism. St. Kienewicz. 

Eisdnbach, A,: A hitleri megtorló politika a zsidók 
ellen 1939-1945-ben, mint a német imperializmus 
egyik megnyilvánulása. Varsó, 1953 - Ism. M„Tur-
lejska. 

Schreiner, A.: A német külpolitika törtért téhez, 
I87I-I945. I,k. 1871-1918. Berlin, 1952,- Ism. 
J. Pajewski. 

Rubinste.jn, Eoi»: A német imperializmus politikája 
a nyugati lengyel területeken a XIX.század vé-
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gén és a XX. század elején. M.- 1953 • Ism. K.Korányi. 
Hadtörténeti atlasz. A népi gárda és a népi hadsereg harca. 

1942-45-bcn. V ars éj 1953. - Isa. St. Herbst. 
Tudományos hirek; 

A Lengyel Tudoraányos Akadémia tudományos tanácsának 
vitája a Történettudományi Intézet 1955-ös munka-
tervéről. 

Vita a "Lengyelország története" tankönyv I,,111, és 
V. részéről. 

Gálos A.: Konferencia az imperializmus-kori Szibéria 
~ történetéről. 
Kowalska, H.; Tudományos ülésszak a Lengyel Testvérek 

ideológiájáról és működéséről. 
Kowecki, J.; A parasztság XVIII. századi osztályharcá 

nak kérdéseivel foglalkozó krakkói konferencia. 
Senkowska, M. : A "Lengyel állam- és jogtörténet" I,kö 

tete tervezetének vitája, 
A.M. Pankratova és J.A. Hrenova lengyelországi látoga 

tása. 
A Lengyel Történelmi Társulat 1954, május 30-31-i kon 

ferenciája. 
Megvédett kandidátusi disszertációk. 
Külföldi tudományos élet. 

PRZEGLAD HISTORIC ZN'Y 1954. 2-3« szám, 
Malowist. M. i A Gdaíiski Tengermellék és a Lengyelor-

szág közötti állami egység visszaállításának gaz-
dasági alapjai a XV. században. 

Vetülani. A.: A krakkói tárgyalások 1454-ben és a po 
rosz földek egyesítése Lengyelországgal• 

Dowiat. J.: A nyugat-pomerani ai dinasztia származása 
és a nyugat-pomeraniai hercegség területének ki-
alakulása, 

Labuda, G.; A cheImi területek helyzete a németlovag 
rend államában az 1228-1454-es években. 

Lowmia&ski. H.s A német lovagrend agressziója Litvá-
nia ellen a XII-XV. sz ázadokban. 

Biskup, M.. : A lengyel-gdahski kereskedelem kérdései 
a XV. század második felében. 

Bogucka, M«; A polgári oppozicio harca a patríciusok 
ellen Gdanskban a XVI. század második felében. 

Laptor. K.s Gdansk és Lengyelország tengerhez vezető 
utjának kérdése a Párizsi Konferencián 1919-ben. 
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Rawski T.; A balti-tengeri lengyel területek felszaba 
ditása a Szovjet Hadsereg és a Lengyel Néphadsereg 
által. 

Iratok Lengyelország tengeri történetéhez. 
164-8,1. Kiadta W,"Czaplinski, Gdansk, 195U- Ism.W, 
Tonkiewicz., L. Zytkovd.cz. 

- Grudzinski, I. ; Szczoclry Boleslaw uralkodása 1.- Ism, 
J. Tasbirowa. 

Zins. H.; Az 1525-i parasztfelkelés a porosz herceg-
ségben. Társadalmi harcok és fejlődésük a porosz 
hercegsé gben a reformáci ó ke zdet i sz ak asz áh an » 
Warszawa, 1953.- Isn, J. Tazbir. 

Farrinr:ton B. : Francia Baconv Philizipher of Indust-rial Science. London, 1951« - l3n. A.Kloskowska. 
Scharnhorst der Schöpfer der Volksbewaffung. Schriften 

von und über Scharnhorst, Berlin, 1953.- Isa. St. 
Herb st. 

Manfred A.Z.: Vnyesnya.ia polityika Francii 1871-1891 
godov, M.-I952.- Ism. St. Kieniewicz. 

Krónika: 
A Lengyel Történelmi Társulat munkája az 1953-54—es 
évben, 

SLAVIA ANTIQUA 
IV. kötet, 1953. 

Lehr-Sftlqwin ski, T.: A balti-szlávok nyelvközössége és 
. szlávok etnogenezisének problémája, 

Kostrzewski, J.: Tanulmányok a korai vaskorszakról 
Lengyelországb an, 

Antoniewicz, .W,: Késő Latènekori bronzkancsó a Tarnobr- , 
zeg melletti Dzików környékéről. 

Lownianski. H.: A ledzianok. 
Zajaczkowski; St.: A leczycan és sieradzan törzsek 

'kérdéséről. 
Widajewicz, J.: I. Mieszko kapcsolatai a skandináv ál-

lamokkal. 
Ziolkowska. H.: Tanulmányok a legrégibb lengyel vásár-

ról. 
Vetülani, A.: A krakkói katedrális könyvtárának kata-

lógusa IllO-ből. 
Du.jcsev, I.: Az ál-Caesarius a szlávokról, 
MLepa, J.: A frankok támadása a wie letek ellen 789-ben, 
Sulowski, Z.s A "Dagone Iudex" dokumentum földrajza. 
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KürbisównA, B_. : A szlávsájrról alkotott fölorajzi foGalnok alakulása a Dlugosz előtti lengyel krónikákban. 
Lábuda, G.: A Stryrbjörn, jómsborgi comesről szóló nonda. 
SztancSwV, Sz.s A szláv mezőgazdaság egy emléke Pliszkában. 
UrbaAczyk, St.; Mioclaw /Maslaw/ mazowioi herceg, 
A tudományos élet külföldön. 

Szovjet munkák a szlávság ős- és középkoráról. 
Sztancsov, S._; A szláv régészet Bulgáriában, 1949-1951 • 
Wasowicz, T.: Csehszlovák régészeti kutatások a kora-
középkorról /195O-I952/. 

Régészeti kutatások Németországban a szlávság őskorá-
ról. 

Hensel, W,: A lengyel állam kezdeteinek kutatásairól. 
GostyAski, T.: A Dunától északra lakó szlávság kérdé-

se a legutóbbi román ásatások tükrében. 
Reychmari. J. : Magyar munkák a szláv őskor köréből 

/I945-1952-ben/. 
SPRAWY MIEDZYNARODOWE • • ' • 

1954. 3. szám. 
Hónapról-hónapra /nemzetközi események/. 
Genf-Pári s-W ashinj jfc on. • 
Gdanski, M.: A vitorlázás szabadsága a távolkeleti vi-

zeken. 
Artynovska, Z.: ü Béke Világtanács berlini ülésszaká-

nak jelentő sé ge. 
Golebiowski, J.: Japán remilitarizálása és az ameri-

kaiak ázsiai politikája. 
Jaszunski, G.; A ceyloni konferencia. 
Giebulto'wicz, J.: AZ indokinai amerikai intervenció 

kulisszái mögül. - Néhány tényről és néhány sze-
mélyről. 

Dabrowski. T.M.; ,iz ENSz titkársága a világgazdasági 
helyzetről. 

Tuszynska, A . : A külkereskedelem kapitalista ellenőr-
zése, mint a gyarmati kizsákmányolás módszere, 

4. szám. 
Tiz év után. . 
Bierut, B.: A Népi Lengyelország tiz éve, 
Cyrankiowicz, J.; A lengyel és szovjet nép törhetetlen 

barátsága. • • • 
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•Mine, H,: A szabad nenzetek gazdasági együttműködése. 

A longyel-sáovjet testvéri szövetség és örök barátság. 
A Népi Lengyelország és a nemzetközi szövetség./Lengyel-

ország és az ENSz/ 
• A Népi Lengyelország külkereskedőire . 
A Népi Lengyelország kulturális együttműködése a külföld-

del. 
A Népi Lengyelország zászlaja a világtengereken. 
A nemzetközi kérdések bibliográfiája /1944-1954/. 
A nemzetközi események kronológiája /1944-1954/. 

NOVÁ MYSL . 
1954. 7. szám. . . ' 

A Csehszlovák Kommunista Párt X. kongresszusának jegy-
zőkönyve , 

8. szán. 
Haladéktalanul valósítsuk meg a Csehszlovák Kommunista 

Párt X. Kongresszusának határozatait, 
Í^ezníÖek, G, ; Népgazdaságunk feladatai 1955-ben. 
MihaliÖka. A , A szocializmus épitésével valósítja meg 

népünk a Szlovák Nemzeti Felkelés hagyatékát. 
Simánk, G.; A szovjet tudomány és technika diadala az 

atomenergia felhasználásáért folytatott harcban. 
A szovjet irodalöm további'fellendüléséért. 
Kruzskov, V. - Fedosze.jev, P.; A leninizmus módszeré-
7 ről. 
Ciò'kov, V. : A guatemalai köztársaság és az USA imperi-

alistái. 

A csehszlovó.k kommunista párt központi bizottságának 
határozata az 1954-1955-ös pártoktatási évről. 

Használjuk fel Stanislav Kostka Neumann hagyatékát. 
Szobolevt A.I.: A népi demokrácia - a társadalom poli-

tikai szervezetének uj formája. Praha, 1954. 68,1, 
/Ism. M. Hübl/ " 

Csernisevszkij : Válogatott filozófiai Írásai.I-
III.köt. Prága, 1953» /Ism. J. Zumr./ • 

Hájek, J.S.; A jobboldali szocialisták katasztrófális 
szerepe a Csehszlovák Köztársaságban.Prága, 1954. 
I9I.I. /Ism, P. Reiman./ 

Sochor.L.s Uj szovjet folyóirat a pártmunka kérdéseiről. 
/A Partyijnaja Zsizny c, folyóiratról,/ 
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szán. 
Fordítsunk alapos figyelmet a mezőgazdasági temelésre. 
Küzdjük le a dogmatizmus megnyilvánulásait az elméleti mun-

kában. 
Horky, F.: Számoljuk fel a normán felüli tartalékokat - ez 

sürgős összállami feladat. 
Miohal. T.- Valla, M.: Az indokinai fegyverszünet megköté-

se - a béke erőinek nagy győzelme, 
Gottlieb M.' A dolgozó értelmiség szerepe a szocializmus 

építésében. 
Morkus, F.: Helyesen kössük össze a-pártpolitikai munkát a 

gazdasági feladatok teljesítésével. 
SecLo. P.; A párt körzeti bizottsága az ellenséges ideológia 

elleni harcban. 
Rattineer BP: A szocialista képviseleti rendszerről és a burzsoá parlamentarizmusról. 
Opat J.: Hogyan tekintsük a Zborovi és Baiimacsi'ütközetet. 

Az oroszországi csehszlovák légiók ellenforradalmi sze-" 
repéről./ 

Krált V,; Masaryk és Bene S ellenforradalmi szovjetellenes politikájáról. Prága, 1953. 234.1. /Ism, Vosahlik G.-
A könyv nem mutatja be a burzsoázia belső ellentéteit és 
a nemzetközi helyzetet, de gazdag anyagot közöl és egé-
szében pozitiven értékelhető./ 

Nahodi1, 0.: A vallás eredetéről, Prága, 1954. 226.1. 
/Ism. Kramarik J. Jó népszerűsítő' tudományos munka, he-
lyes lett volna azonban szláv őstörténeti anyaggal ki-
egészíteni./ 

szám. 
A termelőszövetkezetok fejlesztése - a fokozott mezőgazda«-

sági termelésért folytatott harc alapvető feladata. 
A marxizmus-leninizmus propagandájának további fellendülé-

séért. 
Macek, J.: A csehszlovák történettudomány helyzetéről és 

feladatairól. 
Procházka^J. : A csehszlovák villamosenergia-ipar sürgős 

feladatai. 
Jegorov, A.? A művészetelméletben mutatkozó szubjektivizmus 

elIon, 
Valla M.- Vokrouhlicky. Z.: Az európai háborús tervek el-

len - a kollektiv biztonságért. 
Vrubel, 0.- Herbolt, J.: A kommunisták politikai önművelé-

sének néhány kérődéséhez. 
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Mondák, P.: A nemzetgyűlés - a dolgozó nép hatalmi szer-
ve. 

Mire tanit a politikai gazdaságtan. 
Myslovecek, F.: Mi a jelentősége a kötelező mezőgazdasági 

beadásnak. 
Maté'.ika, J, ; Taivan felszabadítása - a kinai nép jogos 

követelése, 
Dubsky, I.: Könyvek Marx Tőkéjének filozófiai problemati-

kájáról. 
CESK0SL0VEN8KIJ CASOPIS HISTORICKIJ 
1953. szám. 

Poliáensky, J.- Vomácková, V. ; A vasúti munkások sztrájk-
ja Prága előtt 1844. julius 7-v.n. /A cseh proletariá-
tus első összeütközése az áll mhatalommal./ 

Kramer, J.z A szlovák ipar történetéhez a München-előtti 
Csehszlovák Köztársaságban. 

Ismertetések. 
Pokorat T.; Kuo Mo-zso könyve "A rabszolgaság -kora" és vita a kinai rabszolgaságról. 
Macokf Jt; Népszerű forráskiadványok a huszitizmus történetéről Lengyelországban. 
Soják, V*i Az újkor és legujabt kor története Lengyel-

országban. 
Fried V. : A britt munkásmozgalom legújabb történetéről 

szóló munkákról. 
Soják V.; A lengyel történészek konferenciája Szilé-

ziáról. 
Az egyes karokon 1952/53-ban jóváhagyott szakdolgoza-

tok jegyzéke. 
Az 1954, 1-2. szám ismertetését lásd q TIÉ 1954. 1-6.számában. 
1954. 5. szám. 

Kavka, F.: A soknemzetiségű Habsburg-monarchia létrejöt-
tének kérdéséhez 1526-ban, 

Rafikoá+.JB-. : Az 1525-1526. évi bányászfelkelés és a re-
* formáció ideológiája Szlovákiában. 

Teichová, A.s A britt nagyburzsoázia Hitler-ellenes po-
litikájának gazdasági gyökerei a II. világháború elő-
estéjén. 

Purs, J. : Gőzgépek használata a cseh tartományok ipará-
ban az imperializmus beköszöntésének korában. 

Könyv i sme rt et é sek. 
Hirek. 
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Oliva. P.; Uj cseh munkák a római császárság törtenetéről. 
Mika, A.: A feudalizmus gazdasági alaptörvényének megvizsgá-

lására irányuló első kísérlet, 
Pesák V. : ii központi lengyel történeti folyóirat. 
Kabrda, J. ; A legújabb bolgár történetírásból. 
Peáák, V.: Kiadványok az osztrák levóltárügyről. 
A régi prágai anyakönyvek jegyzéke. 
Krónika. 

Vesely, J.: A munkásmozgalom története múzeumának megnyi-
tása, 

Starnberger, Z.: Levél tárügyünk uj szervezete, 
A csehszlovák történészek konferenciája az újkori és 

legujabbkori történelem kérdéseiről. /At 1954. júniu-
sában tartott szomolányi konferenciáról,/ 

SBORNIK HISTORICKÍ 
1953. 1. sz, . . 

Bartos, F.M.: Dobrovsky felfogása a csehországi szláv 
istentisztelet sorsáról. 

Fiala. Z.; Az okleveles gyakorlat és az uralkodói kancel-
lária kezdeteihez Csehországban. 

Ryba, B.: A titkos irás Hus leveleiben. 
Macek, J.i Táborita chiliasztikus iratok, 
Graus, F. ; A feudális nagybirtok Dél-Csehországb an /14-17. 

szazad/ 
Poliè'ensky, «L. : Komén sky és kora, 

SLEZSKY SBORNÍK, 

1954. 1-2. szám. 

Racek, J. A sziléziai zenetörténetirás problémái és 
f eladat ai. 

Macùrek, J. : A valachok Teëinben a harmincéves háború 
után. 

Konocny. Z.; A morvaországi és sziléziai munkásmozgalom 
problematikájához 1905-1907-ben, 

Grob e In?/ T A. : Az 1905-1907-cs oroszországi burzsoá demok-
ratikus forradalom és az ostravai sajtó. 

Mainus, Ff; Adalék a cseh tartományok gazdaságtörténeté-
hez a 18, század második felében. 

Turok, A.: Az opavai körzet elnómetesodése a 16. és 17. 
században. /Az opavai körzet délkeleti vidékén./ 
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Opava város keletkezéséhez. 
Inára, B.: Az utrakvista templom és Komensky cseh testvé-

ri szövetsége Fulnekben. 
Drkal, S.: Gyermekmunka az opavai textilgyárakban a 19» 

század első felében. 
Hirek. 
Irodalom, 

HISTORIE A VOJENSTVI. 
I954. 3. szám. 

Gosiorovsky, M,; A Szlovák Kommunista Párt a Szlovák Nem-
zeti Felkelésben. 

Hroziencik, J.Î A Szovjetunió segítségének jelentősége a 
Szlovák Nemzeti Felkelésben. 

Lomskyy B.: Dukla - a csehszlovák-szovjet örök barátság 
és fegyverbarátság emléke. 

Á bolgár néphadsereg. 
Könyvismertetések. 
Bibliográfia és hirek. 

SKONOMICKY CASOPIS 
I954. 2. szám. 

Az első ötéves terv eredményes teljesítése után. 
Halaxa V.; Termelékeny és nem termelékeny munka. 
Lentay Aa: Az energiaforrások jobb felhasználásáért foly-

tatott harc tapasztalatai. 
RoKinszki.i, G. : A piacok kérdésének kiéleződése a tőkés 

országokban és a nemzetközi kereskedelem perspektívái. 
Rubik, I.i Adalék a szocialista mezőgazdaság kérdéséhez. 
Partyk, B.: Az iparvállalatok számadási nyilvántartása 

egységes szervezetének felépítéséből adódó tapasztala-
tok. 

Ladislav Szántó, a Szlovák Tudományos Akadémia levelező 
tagja 60 éves. /A marxizmus-leninizmus és a filozófia 
kérdéseivel foglalkozik./' 

Fiala, I.: Az ősközösség problémáihoz. 
3« szám. 

Turban, P.: A Csehszlovák Köztársaság szocialista iparo-
sításának eredményei az első ötéves tervben. 

Sládek, G.: A fogyasztói kereslet vizsgálata. 
Fecanin, J.; A helyi ipar további fejlődéséért. 
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Fisora, g,: Szlovákia szocialista iparositása és a mező-
gazdaság fejlődésének néhány kérdése, 

Fábry, T.: Néhány adat a Szovjetunió és a népi demokratikus 
országok gazdaságának és kultúrájának fejlődéséből 1953-
ban. 

Beszélgetés a "Szovjet Tudomány - Politikai Gazdaságtan" c, 
folyóirat olvasóival. 

Könyvismertetések, 
LUPTA DE.CLASA 
1954, 7. szám. 

Az Ifjumunkás Szövetség a Párt hü segítője és fő tartaléka. 
Erősítsük a politikai munkát a nyári mezőgazdasági kampány 

sikerének biztositása érdekében, 
AluaSf I.: 60 éve jelent meg Lenin "Kik azok a nép barátai 

és hogyan harcolnak a szociáldemokraták eile" cimü mun-
kája, 

Aloxe, E. : A falusi gazdaságoknak mintagazd sigokká kell 
lenniök. 

Gulian, C,J.- Lupascu. Gh. : Victor Babes a nagy tudós, hazafi 
és haladó gondolkodó, /Születésének 100 éves fordulójára,/ 

Corata, R. ? A Román Népköztársaság tiz éve a felszabadulás 
óta. 

Manea, I. : Az amerikai monopóliumok - Guatemala független-
ségének elfujtói, 

A Pártmunka tapasztalataiból: 
Török, T.: A tagjelölt idő szerepe és jelentősége, 

8, szám. 
Közlemények a Román Munkáspárt Központi Bizottságának 1954, 

augusztus 2-i nyilvános üléséről, 
A párt összes kerületig, városi és megyei bizottságainak, 
A Román Munkáspárt módosított szervezeti szabályzatterve-

zete. 
Hazánk felszabadulásának tiz éve, 
Radu-Gerneat A,: Románia átalakulása ipari-agrár országgá 

a népi demokratikus rendszer évei alatt. 
Tesa. N.:'A Szovjetunió sokoldalú testvéri segítsége fon-

tos tényező a Román Népköztársaság szocialista építésé-
ben. 

Nichitn, y.; A Rónán Népköztársaság nemzeti kultúrájának 
felvirágzása, 

Ghermon, M.: A nép jólétének emelése a népi demokratikus 
állam legfőbb törvénye. 
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Pácurariu, F.: Az indokinai boko helyreállítása a béke 
erőinek nagy sikere, 

A pártnunka tapasztalataiból: 
A galaci párt szervezet tevékenységéről a mezőgazdasá-

gi szövetkezetek szervezése terén. 
9. szám, 

A Párt II. Kongresszusának irányelvei a mezőgazdaság fej-
lesztésére az elkövetkező két-három évben. 

aĥ n-rqĥ i-T)̂  j, rTh, • A Román Munkás Párt II. Kongresszusa, 
Radovan, P.: A demokratikus centralizmus a párt szerveze-

ti felépítésének legfőbb alapja, 
Oparin. A.; A modern tudomány az élet keletkezéséről a 

földön. 
Serbanoiu, B.: A mezőgazdaság helyzete a kapitalista or-

szágokban. 
10. szám. 

Emeljük a tanulás színvonalát az uj iskolaévben, 
Pirvulescu, C«: A párt sorainak megerősítése - sikereink 

biztositéka. 
Popescu. C.I.: A Román Népköztársaság mezőgazdasága fej-

lesztésének nagyszerű programmja, 
Arnautur C, : A kommunizmus építésének sikerei a-Szovjet-unióban - az egész haladó emberiség büszkesége. 
Fintînaru, I.: A Román Népköztársaság külpolitikája - a 

béke és a nép érdekei védelmének politikája. 
A pártmunka tapasztalataiból: 

Marin, V,: A konstanca-vidéki pártszervezetek munkájá-
nak megjavításáért, a termelősz^vetkjzetek gazdasá-
gi-szervezeti megerősítése szempontjából. 

STUDII 
1954, 1, szám. 

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának 
tézisei Ukrajna és Oroszország újraegyesülésének 
300. évfordulója alkalmából. 

Constqntinoscurlasi, P,. : a szovjet tudomány a nép és a 
béke szolgálatában. 

Nichita P.. Ionescu. M. és Udrea T.: A népi tömegek h^rca 
a földreferrnért és a földbirtokos osztály likvidálá-
sáért 1945 március 6-a előestéjén. 

Goorghescu, T. és Matei Gh.: A Szovjetunió segítsége Ro-
mánia számára a párizsi békekonferencián /1946/. 
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Bugnariu T. és Bányai,-J.; Erdély elárulása I. és II. Ho-
henzollern Károly ;>ltal az első és második világháború 
előestéjén. 

Gheorghiu, I.: V.l. Lenin és a balkáni háborúk kérdése« 
A tudományos élet hirei: 

Az 1953. december 21-24—én tartott tudományos ülés-
szak referátumai Cen^tantinescu-Iasi, P.; A Román Tu-
dományos Akadémia történelem-, filozófia- közgazdaság-
és jogtudományi szekciójának beszámolója az 1953«év-
ről. 

Vita. 
STUDII $1 CERCETARI DE ISTORIE VECHE. 
1953. 3-4. szám. 

Petrescu-Dámbovita, M.: Adalékok a bronzkorszak végéhez 
és a vaskorszak kezdetéhez Moldvában. 

Pippidi. D.M.: Histria és Callatis i.e. III-II. században. 
/Egy kiadatlan felirat alapján./ 

Miháescu, H.: A mezőgazdaság Varró munkáiban. 
Daicoviciu, C,: Egy uj dáciai katonai oklevél. 
Vulpe, R.; Canabenses és Troesmenses. Kéb kiadatlan troes-

misi felirat. 
Tudor, D.: "Interfecti a latronibus" a dáciai feliratok-

ban. 
Florescu. Gr.y A rómaiak épitési rendszere Histriában. 
Mitrea, B.: A Ru§i-Sibiu-i érem-kincs és a karpok tevékeny-

sége a dáciai római uralom ellen Arab Fülöp idején« 
Barnea. I.: Kapcsolatok a Bisericuta-Garván-i település 

és Bizánc között a X-XII. százaoban. 
Balmu^, C.I.: Thukydides történelemszemléletéhoz. Törté-

nelmi müvének céljáról« 
lorgu Stoian: Az osztályharcok visszhangja Istrosban a III 

század második felében és a II. század első .felében. 
NOVO VREME 
1954. 6. szám. 

Georgi Dimitrov utján. 
Kjuljovszki. II.: A munkás-egységfront problémái 1923-24-

ben. G. Dimitrov müvei 7. kötete« 
Kön I.: Az egyéniség fejlődése a szocializmusban. 
A pártmunka tapasztalataiból: 

Poeva M.: A pártszervezetek munkája a hivatalokban. 
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Nemzetközi szőnie. 
Az ázsiai béke problémái és a genfi értekezlet. 

Kritika és bibliográfia: 
Georgiev P.: Évkönyv G. Dimitrov életéről és munká-

járól. 
Vandov I. - Szenrenszki A1.: Az uj bolgár irodalom 

néhány kérdése a középiskolai tankönyvekben. 
7, szám, 

A mennél magasabb munkatermelékenységért. 
Topencsarov VI.: A Kinai Népköztársaság megállíthatat-

lan fellendülésben. 
Goçsev. G.: A teljes értékű realista bolgár drámáért. 
Burns E. ;. Gazdasági és politikai ellentétek Anglia és 

az Egyesült Államok monopóliumai között. 
A pártmunka tapasztalataiból: 

Karapenevt P.: AZ építkezéseken működő pártszerveze-
tek harca a gyors, minőségi és olcsó építkezésért. 

Kérdések és feleletek: 
A párt szervezeti szabályzata némely pontjának helyes 

alkalmazása. 
Kritika ós bibliográfia: 
Koleva T.: Gavril Georgiev válogatott müvei, 

8, szám. ' 
A népi demokratikus rendszer nagy életereje. 
Dobrev Kr.: Gazdaságunk szocialista átszervezése a népi 

demokratikus hatalom tiz éve' alatt, 
Angelov Szt.: A népi demokratikus állam a szocializmus 

építésének fő eszköze Bulgáriában. 
Pasov Iv,: A bolgár-szovjet barátság szocialista fejlő-

désünk alapvető mozgatóereje, 
Krjtíka és bibliográfia: 

Ginev F.: G. Dimitrov müveinek 8. kötete, 
9« szám. 

Alkotóan tanulmányozzuk és sajátítsuk el a marxizmus-
leninizmus elméletét. 

Cicin, N-: Az 1954. évi összszövetségi mezőgazdasági 
. kiállítás. 

Marek, FrT; Otto Bauertől McCarti-ig./Az ausztromarxiz-
mus történetéhez./ 
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A pártmunka tapasztalataiból: 
Hiev, Gr.: A "G, Dinitrov-bányában működő pártszerve-

zetek munkája a széntermelés tervének teljesítése 
érdekében. 

Kérdések és feleletek: 
Avramova,Szn« A b u r z s o á é s a b u r z s o á d e m o k r a t i k u s f o r -

r a d a l o m . " 
A párt szervezeti szabályzata néhány pontjának helyes 

alkalmazása. 
Kritika: 

Vladigo-rov. T.: "A Tőke" harmadik kötete bolgárul. 
ISZTORICSESZKI PREGLED 
I954. 3. szám. 

Hrisztov. Hr.: Dinitár Blagoev apó. 
Dilovs%zka,El. : Limitár Blagcevés az orosz forradalmi moz-

galom. 
Paszkaleva, V.: A Bolgár Szociáldemokrata Munkáspárt köz-

ségi politikája a háborúig és Dinitár Blagoev község-
tanácsosi tevékenysége 1911-1915 között. . 

Anyagok: 
Dinitár Blagoev tevékenységével kapcsolatos iratok a 

Szovjetunió és Bulgária levéltáraiban. 
K önyv i sne rte tés: 

Koszev, D..: Bulgária újkori története. M.-1952.-
Ism.~K.L~. Sztrukova. 

Szemle : 
Hadzsinikolov, V.: A Blagoev-napok. 
Bocsarov. N.: "Bulgária története" I.kötetének ma-

kettje . 
Cvetkova. B.: Fekete Lajos professzor a bolgár törté-

n é szék v ondé ge. 
4. szám. 

A Bolgár Kommunista Párt VI. kongresszusának határozatai 
és a bolgár történészek feladatai. 

Hadzsinikolov, V.: Bulgária és a Szovjetunió közötti vi-
szony az Októberi Forradalomtól 1934-ig, e viszony 
normalizálásáig. 

Mitev, J.: A nagyhatalmak állásfoglalása Bulgari -> e .gyes i-
tésével kapcsolatban 1885-ben. 

Gandev, Hr.: Adatok az ipari kapitalizmus történetéhez a bolgár nogujulás idején. 
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Közleményeks 
Karate odor ova, K.; Egy eddig ismeretlen dokumentum Va-

szil Levszkiről. 
Mihajlov, Szt,: Pliszka, az első szláv főváros a leg-

újabb régészeti ásatások tükrében. 
Szemle : 

Zsecsev, N. : Bolgár Tudományos Akadémia Történe-
ti Intézetének tudományos kirándulása, 

Dimitár Iliev Seludko. /Nekrolog,/ 
IZVESZTIJA NA INSZTITUTA ZA BALGAHSZKA ISZTORIJA 
5,k. 1954. 

Hrjsztov, Hr.: A közlekedési sztrájk 1919—20—ban. 
Cvetkova, B.A. : A XV-XVI. századi bulgáriai török feuda-

lizmus kérdéséről. 1. r. A gazdasági helyzet és a feu-
dális földtulajdon lényege. 

Kacarov, G.I.: Adatok az ókori Thrákia történetéhez. 
Közlemények: 

Gornenszki, N,_: A bulgáriai partizánok akciói a hitle-
rista megszállók és a bolgár monarchofasiszták el-
len I944 telén és tavaszán. 

Mitev, J.: Bolgár munkások részvétele az 1919-es ma-
gyar forradalomban. 

Angelovf B. Szt.: A szláv tanitók "Kirill és Metód ün-nepe". /Eredete és fejlődése./ 
Dzsumaliev, G.Sz.: Atanasz Sztojkov Kovacsev. /Sumeni 

forradalmár és P. Volov helyettese,/ 
Kiszelkov, V.Sz.: Viktor Grigorovics és Ivan Bogorov 

ismeretlen összeköttetései. 
Cankova-Petkova, G.: Megjegyzések a bolgár állam törté 

notének kezdeteihez. 
Lisev. Sztr.: Az előbolgárok és a bolgár népnevek Euró 

pában. 
Decsev. D. : Neszeber ókori neve. 
Minorszkij, V.F.: A kaukázusontuli oroszok. 

Anyagok: 
Velikov, Szt.: Levszki egy levele. 
Tapkova-Zaimova, V.: Közlemények a bulgáriai kolostor-

adományozásokról . 
Könyvi smert et é s ek: * 

Sznegarov, Iv.: Neofit Rilszki életrajza. Szófia,I95I 
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Miatev» K.: A bulgáriai szláv kerámiára vonatkozó kuta-
tások, Poznan, 1950,- Ism, Szt. Sztancsev. 

Krónikát 
Nikolaev, Vsz.: "Bulgária története"I.kötetének vitája» 
Paszkaleva, V,: Vendégek a Fémet Demokratikus Köztársa-

ságból. 
A Bolgár Történeti Intézet tudományos kirándulása. 

FILOSZOFSZKA MISZL. 
1954. 3-sz.ám, 

Grozev, Gr.: G, Dinitrov, az alkotó marxista. 
Pavlov, T.: A történelmi folyamat tartalmáról és formájáról 
Szpaszov, D.: Az alapvető logikai törvények jellegéről, 
Natev, A.: 3ozzáférhető-e a művészet számára a társadalmi 

jelenségek legmélyebb lényege? 
Kucserszka. Sz.N.s A szocialista kultura sajátságairól. 
A burzsoá ideológia kritikája: 

• Csavdar N. Bejazov:. A modern mathuziánizmus^ az imperi-
alista agresszió ideológiája. 

Viták: 
Nikolóv, N. : Ki hibázik? /A gazdasági törvények és .az 

emberek öntudatos tevékenysége közötti viszonyról 
folyó vita./ 

4. szám. 
Pavlov, I.: Tiz év a Bolgár Tudományos Akadémia gyökeres 

átszervezésének utján. 
Csarakcsiev, A*' Népi demokratikus forradalmunk jellegéről. 
Micha.ilov. Szt.: A falu és a város közötti ellentétek kikü-

szöbölése. 
Szlavkov. Szv.: A szocialista termelési viszonyok - a nép 

munkaaktivitásának gazdasági alapja. 
Natan Zsak: Bulgária gazdaságtörténete G. Dimitrov müveiben 
Előadások, konzultációk: 

Sztefanov. N.: Az anyag tudományos fogalma. 
Filozófiai tudományos élet: 

Pancsev. J.: Filozófiai tárgyú doktori disszertáció el-
ső megvédése. 



- 202 - > 

EINKEIT 
I954. 2.szán. 

V.M. Molotov nyilatkozata a külügyminiszterek berlini 
konferenciájának első 111 e s en. 

Hogyan jött létre a berlini külügyminiszteri konferencia. 
Hecht . F. : A mezőgazdaság az uj szakaszban é.s a pártszer-

vezetek feladatai a gép- és traktor áll óriás ok on, a me-
zőgazdasági termelőszövetkezetekben, az1 állami gazda-
ságokban és a falvakban. 

Reinholdj, 0.: "Szabad gazdaság" - A monopolisták megté-
vesztő mesterkedése a dolgozók kizsákmányolására és 
loigázására. /A nyugatnémet polgári közgazdászoknak 
az u.n. szabad gazdaságot dicsőítő munkáiról, amelyek-
kel a NDK dolgozóit a tervek teljesítésétől akarják 
eltéríteni,/ 

Verner, P.; A jobboldali szociáldemokrata vezetők nyilt 
áttérése Adenauer és az USA-imperializmus oldalára. 

Nord on, A. ; A woimari köztársaság szov jet ellenes agresszi-
oja. 

Klaus, G.: Kant és a békeprobléma, 
Schiel, W. : A Szovjetunió Kommunista Pártja tagjainak ak-

tivitásáról a párt politikájának valóraváltásában. 
Bibliográfia , 

Pritzkoleit, K. : "Emberek, hatalmak, monopóliumok" A 
nyugatnémet gazdaság ajtói mögött. Düsseldorf, 1953« 
-/Ism. Baumann, G. - Bár gazdag bizonyítékát szolgál-
tatja a monopóliumok hatalmának, a monopolisták nép-
tömegeket félrevezető céljait szolgálja./ 

Nemzetközi Szemle 
Könyvszemle 

Síám. 
A berlini külügyminiszteri értekeilet és a nemzetközi fe-

szültség enyhülése. 
Wandel. P.; Sztálin - Lenin müvének őrzője és folytatója. 
Pieck, W.t Otto Grotewohl elvtárs 60. születésnapjára. 
Németország Szocialista Egységpártjának alapszabályterve-

zet e . 
Kirchner, R.: A'minisztertanács rendelete a munkások mun-

ka- és életfeltételeinek további javításáról és a szak-
szervezetek jogairól. 

Selbmann, F.: Közszükségleti cikkok termelése a nehézipari 
üzemekben. 

Kröger, H.: Az állani szervek feladata az uj szaka sz^meg-
valósitásában, 
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Villon, P. ; iL franci1 és a néu^t nép közös harca ne tize ti 
létükért és a bókéért. 

Bamberger, W.: Erősítsük állandó harcban a proletár osz-
tályöntudatot a polgári ideológia ellen. 

Bibliográfia 
Dornemann, L.; Jenny Marx. Berlin, 1954./Isn. J.Vor-

holzer. 
A marxista-leninista irodalom Japánbon./Isa.Hertzfeldt, 

G./ 
Nemzetközi Szemle. 

4. szám, 
A szovjet kor?lány nyilatkozata a Szovjetunió és a Német 

Demokratikus Köztársaság közötti kapcsolatokról. 
xL párt megnőtt és belsőleg megerősödött. /A Német Szoci-

alista Egységpárt kerületi küldöttkonferenciáinak 
eredményéről./ 

Kurze, H.: A munkásosztály történeti szerepének tudomá-
nyos megalapozása a modern társadalomban. Konferencia' 
a Marx Károly pártfőiskolán. 

Hoffmann, E.: A szociáldemokratizmus - az imperialista 
ideologi.a egyik válfaja. Konferencia a Társadalomtudo 
mányi Intézetben. 

Kleinert, Fr.; A marxista párt szervezeti alapjai, 
Honecker, E.: ^ munkásosztály pártjának állandó harcot 

kell folytatnia az ifjúság hazafias neveléséért. 
Schrickel, K.; Bertrand Rüssel, a filozófiatörténet meg-

hamisító ja. 
Garbe, W«: Alapfokú iskoláink történeti tankönyvei. 
Kahn, S.: A kartellek fejlődése Nyugatnémetországban. 
König. J.; A Kinai Népköztársaság a szocializmusba való 

átmenet időszakában. 
Schellenberg. W.; V.l. Lenin "Az imperializmus, mint a 

kapitalizmus legfelsőbb foka" c. munkájának aktuális 
jelentőségéről. 

5. szám. 
A Német Szocialista Egységpárt IV. Kongresszusának jelen-

tősége. 
Schon, 0.; A párt uj szervezeti szabályzatának jelentősé-

ge a IV. pártkongresszus határozatainak végrehajtá-
sáért folyó harcban. 

Neumann, H. : A bővített szocialista újratermelés gazda-
sági törvényének felhasználása a fogyasztási cikkek 
termelésének gyors emelésénél az uj szakaszban. 
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Lange, M, : Munkás- és paraszt áll nmünk szerepe a demokra-
tikus német nemzeti kultúráért folyó harcban. 

Berg, L.: A Szovjetemió elleni uszitás - az imperialista 
háborús előkészületek alapvető alkotórésze. 

Heymann, St.: A Lengyel Egyesült Munkáspárt II, Kongresz-
szusának eredményei. 

Pollitt, H.: A nagybritanniai helyzet. 
Wetzel, R.: A nemzeti kérdés szocialista tartalma Német-

országban. 
Heinke, A.: Egy uj mathusianista a nagybirtokosok szolgá-

latában.- Baade, Pr.: "Kenyér egész Európának" /Ber-
lin, 1952/ c. munkájáról. 

6. szám. 
Lenin kiadatlan munkái. /A Marx-Engels-Lenin-Sztálin Inté-

zet anyagából/: 
"Mivel mennek a kadettok a választásokba?"1912.szept. 

15-20. 
"A munkások egysége és a választások"1912.IX.végén. 
"A munkásosztály és "parlamenti" képviselete /III. 

cikk/."1912.december 
"A munkásosztály és "parlamenti" képvisolete/V.cikk/ 

1912. december. 
"A párthoz való tartozás kérdése a demokratikus diák-

ság körében." 1912. november. 
"Eugene Pottier" 1913- január. 
"A munkáskórusok fejlődése Németországban"1913.jan. 
"Az amerikai választások után" 1912. november. 
"A vakbuzgalom cüak árt" I912. november. 
"Amerikában" 1912. december. 

Streisand, J.: Marx Károly: "Herr Vogt'1 c. müvének létre-
jötte és történeti jelentősége. 

Winzer, 0.: a Szociáldemokrata Párt uj orientációjáért 
folyó harc és a német munkáspsztály akcióegysége. 

Joos, J.: a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövet-
ségének gazdasági alapja a Német Demokratikus Köztár-
saságban. 

7« szám. 
A Némot Demokratikus Köztársaság szuverenitása és külpo-

litikája. 
pries. P.: I.V. Sztálin Müveinek tizenegyedik kötete né-met nyoÍven • 
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Berber, W.- Pfütze, H.; A növekvő vásárlóerő kielégítésé-
hez emelkedő termelés szükséges, 

Kühris, H.: A technika jelentősége mezőgazdaságunk fejlő-
désében. 

Hager, K.: Egy nagy materialista: Fuerbach Ludwig. /Szüle-
tésének 150. évfordulójára,/ 

Schröder, 0.: A "Tudományos Ismereteket Terjesztő Társulat' 
megalakulásának jelentősége, 

Winzer. 0,: A kommunisták békeharca Németországban és az 
I944 julius 20-i összeesküvés, 

Wagner, Br.s Hogyan szervezi meg a Szovjetunió Kommunista 
Pártja.a mezőgazdasági termelés gyors bb emelését? 

Bergmann, H.: Polgári forradalom - polgári demokratikus 
forradalom - népi demokratikus.forradalom. 

Kritika ós bibliográfia: 
Becher, H. : A Nagy Szovjet Enciklopédia Deutschland c, cik-

kének német nyelven való megjelenéséről, 
250 kérdés - 250 felelet a Német Demokratikus Köztársaság-

ról - Ism, W. Kirchhoff. 
Nemzetközi Szemle 
8. szám. 

A szovjet kormány jegyzéke Franciaország, Nagy.Britannia 
és az USA kormányaihoz Európa kollektiv biztonságának 
kérdéséről. 

" Ulbricht. W.: Népi választások. 1954, 
Winzer. 0.: Ernst Thälmann aktuális hagyatékai. /Németor-

szág Kommunista Pártja feledhetetlen vezetője? meggyil-
kolásának 10, évfordulójára,/ 

Mückenbvrger, E.: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szerepéről. • 
Kucaynski, J.: A gazdasági válságok érlelődése néhány ka-

pitalista országban és a nyugat német országi he lyzofc . 
Höckel, G.: A Szovjetunióval való barátság nemzetközi je-

lentősége, 
Olschv-wski, H.s Mi a demokrácia? 
Kritika és bib li or, ráf i a: 

Wissenschaftliche Zeitschrift d e r Karl Mtrx-Univerzität 
Leipzig /Gesellsehafts-und sprachwissenschaftliche 
Reihe/,- Ism. K. Bönniger. 
Felvételi feltételek 0 Német Szocialista Eçységpàrt Köz-

ponti Bizottsága mellett működő "Marx Karoly" párt-
főiskola levelező tagozatára. 
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Nemzetközi Szemle 
Könyv i smorto t é s«.- k 

9. szám. 
Népi választásaink demokratikus fellegéről. 
Domnino. E.- Markowski, P.: A genfi konferencia és ered-

ményei . 
Sp anreenb erre, M.: A Németországi Szociáldemokrata Párt 

kongresszusához. 
Lanino « E. : A Német Demokratikus Köztársaság külkere skedel 

me és a német belkereskedelem n párt és a kormány po-
litikája új szakaszának további végrehajtásában. 

Schmidt. M.: A német márka stabilitása és aranyfedezeté-
nek meghatározása. 

Weber, R. ; A Szovjetunió védi az emberek egészségét, 
Villon, P.; Franciaország Kommunista Pirtja XlII.kongresz 

szusának néhány tanulsága, 
Böhm, W.; Lenin a proletár-állam megszilárdításáról. 
Kritika és bibliográfia; 

Pätsch, G.: A német anyanyelv ápolásáról. 
Uhses, B.; Die Patrioten. Berlin, 1954.- Ism. M.Schroe 
der. A második világháború alatti antifasiszta e l l e n 
állási mozgalomról szóló regény az uj német irodalom 
jlső soraiba tartozik./ 

Anado, J.; Das Land der goldenen Früchts. Berlin,1955« 
- Ism. G. Hilpert. 

Nemzetközi Szemle% 
ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTSWISSENSCHAFT. 
1953. 5. sz. 

Nichtweiss, J.; A második jobbágyság és a kapitalizmus 
porosz-utis fejlődésének kérdése Kelet-Németország 
me z ő g az d a s ág áb a n. 

Priester, E.; Marx Károly Bécsben. 
Adalékok Sztálin "A szocializmus közgazdasági problémái a 

Szovjetunióban" c. munkájának megvitatásához. 
Schilfert, G.: A gazdasági törvényekről és felhasználá-

sukról. 
Obermann, K.: A termelőerők és termelési viszonyok fel-

tétlen összhangjának kérdése a 19. századi Németország 
ban. 

Alfred Meusol professzor nemzeti dijjal való k i t ü n t e t é s e . 
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Meusel, A»: A német nép története főiskolai tankönyvének 
beosztása/1400-1648/. 

Schilfert , G.: A német nép története főiskolai tankönyvé-
nek beosztása /1648-1789/. 

Kamnitzer, H.- Mammach, K.; A német novemberi forradalom 
előzményeinek dokumentumaiból. 

Dr. Lebmg;rm , "R t ; Paraszti mozgalmak a Leuthen-ur^dalomban 
/Lübben járás/ az 1790-es évben. 

Lex Salica. 100 - Titel-Text. Kiadta K.A. Eckhardt. Weimar 
I953. /Ism. R. KuIlmann./ 

Bechtel, H.; Németország gazdaságtörténete a 16. század 
kezdetétől a 18. század végéig. München, 1952. /Ism. 
J. Kuczynski./ 

Winter, E.; D.D. Grekov emlékére. 
6. szám. 

Ulbricht, W.s Levél a "Német munkásmozgalom történetének 
dokumentumai"-t olőkészitő munkaközösség kutatóihoz. 

S t e r n ^ L ^ A mai polgári történetírás szellemi beállitott-
Gemkov,H.-Thiele t G.; A népek csatája Lipcsénél. 
Klejjwj^.? A német nagyburzsoázia szerepe a fasiszta dik-

catura előkészítésében. /1929-1932/. 
A 22. Német Történészkoníerencia. 
Stern, L.s A magyar történészkonferencia. 
Klein s, P.; A 22. Német Történé szkonferenci a. 
Kamnitzer, H.; Th. Schiedor előadásához /A politikai és 

tar3adalmi helyzet kapcsolata és a polgári liberaliz-
mus válsága./ 

Streisand J.s 0. Brunner előadásához /Az európai társada-
lomtörténet problémája./ 

Werner„ E. : B. Spular előadásához /A Hellénizmus és az iz-
lám. / 

Mouse1, A.; G. Ritter előadásához /A "militarizmus" problé-
mája Németországban./ 

Richter, W.: A Német Történeti Muzeum Marx Károly kiállitá-
~ sa Berlinben. 
Educhi, B.: A hazafias japán történészek munkájáról /Tokio 

szerző levele a német néphez./ 
K önyvi sme rte-tés; 

Meusol, A.; Münzer Tamás és kora. Berlin, 1952. /Ism. 
M. Steinmetz/ 

Kutatások középnémet levéltárakban» Berlin, 1955. /Ism. 
G. Schilfert,/ 
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Jeruszalimszkij, A.Sz.s német imperializmus külpoliti-
kája ós clip lén ciája n XIX. században. /Isa. W »Markov/ 

Karl Griewank emlék, re /A jénai Friedrich Schiller egye-
ton közép- ós ujk ri történeti tanszókének professzora 
volt./ 

1954. 1. szán. 
Kölling, M.; Nénjtország Konxiunista Pártjának harca az. 

egységfrontért Ernt Thälnann vezetése alatt a relativ 
stabilizáció első éveiben /1924-1927/. 

Köditz, H.; Az 1529. október 1-4-i marburgi egyházvita 
csődjének társadalmi okai. /Luther és Zwingli kísérlete 
a protestáns t ábor ideológiai ellentéteinek- kiküszöbö-
lésére./ 

Hühns, E,; A birodalom politikai tehetetlensége /I25O-I5OO/ 
I. 

Schreyer, B. : A német nyelv fejlődése a korai és a fejlett 
középkorban. 

Obermann, K.; 1 német nép története főiskolai tankönyvé-
nek beosztása /1815-1849/. 

A német törtenelem periodizációjához a feudalizmus idején. 
Bültor, H.- Fuchs, G.;A:lNémet munkásmozgalom történetének 

dokumentum.ai"—t olókószitő munkaközösség. 
Könyv i sme rt et ó s : 

Enreolberg, E.; tudományos kor.xiunizmus klasszikusai a 
német munkásmozgalomról. Berlin, 1953. /Isii. D3 Schmidt/ 

Tarló, E.W.: Germinal und Prairial. Berlin, 1955» /Isa, 
G. Grot he./ 

Haywod, H.; A fekete nemzet. A négerek helyzete és 
h irca az USA-ban. Berlin, 1952,/Isn.H.Kopka/. 

2. szám. 
Beyer, H.; A bajor tanácsköztársaság I919. • 
Hühns, E.: A birodalom politikai tehetetlenség /I25O-I5OO/ 

II. 
Müller-Mertens, E.; A német történelem periodizációjához 

ós a német feudalizmus néhány kérdéséhez. 
Közlemények és megjegyzések; 
Kamitzer, H. : A német nép története főiskolai tanköny-

vének prospektusa. /'1789-1815/ 
Szeczinowski, W.: A "keletkutatás" szervezete Nyugat-Né-

• " motorszámban. 
Wehlin;•„ W. ; Wagner Waldemar "Az 1903/04, évi crim-
nit schaui t e xr,ilmunkássztrájk néhány kérdése1' ct ta-
nulmányához . • 
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Müller, W. : Egy szemtanú levelei az 1848-as berlini már-
ciusi napokról. 

Könyv i sn o rt o t é s ok 
Franz, G.- Rössler, HM: ., német történelem biográfiai 

lexikona. München,"1952/53. - Ism. E. Hühns. 
Haussherr, H.; Közigazgatási egység és ügykörmegosztás 

17. sz ázad végétől a 19. század, kezdetéig. Berlin, 
1953. - Ism. H.Herz. 

Redow, B.: ^z USA ós Japán szerepe az 1938-1941-es Csen-
des-óceáni háború előkészítésében és kirobbantásában. 
Berlin, 1953. - Ism. W. Müller, 

3. szán. 
Németország Szocialista Egységpártja IV. Kongresszusának 

jelentősége a történettudomány számára. 
Streisand, J. ; Bismarck és a 19. század német egységmoz-

galma a nyugatnémet történetírásban. 
Jonas, W.: A bérezés és a termelés nonsfeldi kohómüvekben 

1797-1944. 
Moskcvszka.ia» J. J. ; A 18. század két elfelejtett német 

ut ópiája. /C.W. Erőli eh 1792-ben és Ziegonhagen 1793-
ban megjelent munkájáról./ 

Közlemények és megjegyzések; 
Engelberg, E.; "A német nép története" főiskolai tan-

könyv prospektusa. /1850-1871/. 
Dodonow, I.K.: Néhány megjegyzés a levéltári kutatás-

hoz a Szovjetunióban és a Német Demokratikus Köztár-
saságban . 

Kuczynski, J.s Nichtweiss-nek a második jobbágyságéi 
szóló tanulmányához. 

Nichtweiss, J0 : Válasz Jürgen Kuczynskinek. • 
Hamann, M. ; Uj levéltári anyag a' második jobbágyság 

történetéhez. 
Könyv i smo rt e t é s ok ; 

Maleczynska, E.; Tanulmányok Szilézia történetéből. 
Varsó, 1955 - Ism. F.H. Gentzen. 

Winter, E.: Halle, mint Oroszország története német 
kutatásánrak kiindulópontja a 18. században. Berlin, 
1953. Ism. 0. Feyl. 

Stückl, G.: A kozákság eredete. München, 1953« Ism. 
E. Winter. 

4, szám. 
Engolberg,E. : Marx s Engels szerepe az önálló német mun-
* káspárt ki alakít ásában "/1864-1869./ 
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Winkl or, G.: A "Kommunisták Szövetsége" történeti helye 
a néuct munkásmozgalomban. 

SchroTor? B.: ^ 13. század német társadalomkritikusa. /Stricker fejlődéée .a lcvagság apológét íjából a pa-
rasztság ideológusává./ 

"A német nép története" főiskolai tankönyv prospektusa 
/1871-1918/. 

Obornami» K.; A csehszlovák történészek konferenciája. 
K önyv i sne rt e t é s e k ; 

Raumer, K.: örök béke. Preiburg-München, 1953«-" Isr. 
G. Schilfert. /A hiányosságoktól eltekintve nagy 
figyelmet érdemel a Nyugatnénetországban megjelent 
munka, amely a renaissance óta felmerült béketervek-
kel foglalkozik/. 

Stein, B.E.i Az porosz kérdés" a párizsi békekonferen-
cián 1919/20. Leipzig, I953.- Ism. V.Müller. 

WIRTSCHAFTSWI SSENSCHAFT 
I954. 1. szám. 

A közgazdászok feladatai a nagy kezdeményezés évében./Az 
uj szakaszról az NDK politikájában./ 

Hoffmann, 0.; A termelési eszközöket előállító ipar fej-
lődése a Német Demokratikus Köztársaságban. 

Glonnitz, K.: A munka megszervezése- a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetekben. 

Benary, A. : A monopólium előtti kapitalizmus .időszako-
san visszatérő válságainak rendszerességéről. 

Servant, J.; Keresztéshadjárat a kapitalista termelé-
kenységért . 

Franke, A.: A munkatermelékenység mérésének elméi-te 
es gyakor1at a. 

Behrens, Fr.: ... gazdaságtudományi kutatás nyomora Nyu-
gatnémetorsz ágb an. * 

Kritika és bibliográfia. 
Agricola, R.: Megjegyzések F. Behrens "A politikai gaz-

daságtan módszertana c. könyvéről. 
R. Palme Dutt: Nagy Britannia ós a brit világbirodalom 

válsága.- Ism. B. Davidson. 
Zm ézám, 

I.V. Sztálin: A verseny és a tömegek munkalendülete. 
/Sztálin Müvei 12. kötetéből./ 

Oelssner. Fr.: Megjegyzésej az újratermelés elméletéhez. 
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Kohimèy, G,- A Szovjetunió szocialista gazdaságának uj 
fejlődési szakasza. 

Selbmann, F.: A szocialista ipar szervezésének és igaz-
gatásának kérdései. 

Landler, J.; A nyugatnémetországi kapitalista racionali-
záláshozT 

Lem-mit z. A.: .1 valutapolitika két ut ja. /A kapitalista 
és szocialista világpiacról, az árut eme lésről a kapi-
talizmusban és szocializmusban./ 

Nuit seb. G. : A Marx Károly-év a gazdasá ̂ tudományi főis-
kolákon és tanszékeken. 

Kritika és biblioi;ráfia 
Masina, r'.S.; A munkatermelékenység a Szovjetunió ipará-

ban. Berlin,1953* /Ism. Fr. Behrens. 
Arnot, P.G.; David Ricardo. /Labour Monthly, 1952.jun./ 
Amot, P.G.: Még egyszer Ricardoról. /Labour Monthly, 

1953.okt./ 
3. szán. 

A Német Szocialista Egységpárt IY. kongresszusa és a né-
met békegazdaság* 

Mussler, V/.; A szociáldemokrata pórt és a Német Szokszer-
vezeti Szövetség vezetőinek gazdasági ap . logétikája - esz-
köz a munkásság lefegyverzésére. 

Benary, A.- Graul, H.: Marx Károly gazdasági tanításainak 
keletkezéséhez. 

Laptyev. J.; A kollektiv gazdálkodás módszere és a Kommu-
nista Párt harca a mezőgazdasági termékek bőségén k el-
éréséért. /Kommunyiszt, 1953. 18.sz./ 

Reinhold, 0.: a német munkásosztály szerepe helyes kidol-
gozásának néhány pr blémája. 

Kritika és biblio ;ráfi-. 
Behrens,Fr.: A munkatermelékenység emelkedésének jelentő-

sége a mezőgazdaság szempontjából.- Ism. D. Sachse. 
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F 0 L Ï Ó I R A ï S Z B M I E E G Y É B O R S Z Á G O K B Ó L , 

CAHIERS DU COMMUNISME 

1954. 6-7./jun.-jul./ szám. 

A Francia, EP, XIII. kongresszusának mffiaká.ia. 

Thorez, Maurice: Megnyitó beszéd. 

Duclos, Jacqué"sí Beszámoló a Központi Bizottság munkájáról. 

Servin, Marcel: Beszámoló a szervezeti kérdésekről. 
Billoux, François: Beszámoló a fiatalság kérdéseiről. 
Cogniot, Georges: A politikai bizottság jelentése. 
A politikai helyzet és a Francia Kommunista Párt feladatai. 
Határozatok a szervezeti kérdésekben. 
Határozatok a fiatalság kérdésében. . . 
Üdvözletek és üzenetek. 

1954. 8-9./aug.-szept./sz. 
, Szilárdítsuk meg és szélesítsük ki a nemzeti harc győzelmeit, 
, Kriegel-Valrimont: Maurice: A béke erőinek győzelme./Indo-

kina./ . 
The venin, Georges: Feladataink a gyarmatokra kivándorolt 

munkásokkal szemben. 
• Nicoion, Fernand: A franc»a gazdasági élet helyreállításá-

nak feltételei. 
Soria, Georges: Kulturális kapcsolatok a szocialista világ-
- gal. 

Haroche,Charles: A maccarthyzmus és az Egyesült Államok fa-
sizalÖdása, 

I954, lO./okt./ sz. 
Amire szükségünk vnn: a tömegakció. 
J0annos, Victor: Sztálin müveinek kötete. 
Hentges, Pierre: Afrancia nagyburzsoázia,és a.német kérdés, 
Giovoni, Arthur: A népi Kina hangja az ázsiai és a világbé-

ke érdekében, ' • : à '. 
DEMOCRATIE NOUVELLE 
I954. 8./aug./sz. 

Duolo s, Jácque s : Az agresszorok elszigetelése, 
Chambrun, G.de; A béke győzelme Genfben, 
Berlioz, Joanny: Mendes-France - egy lépés előre. 
Paulus tábornok: Az igazi német hazafiság. 
Sadoul,Jaques: Vietnam és a Francia Unió. 
Noirot, Paul: Gyilkosság Guatemalában. 
Pokambo: A khmer ellenállás./Kambodzsa harca a gyarmatosí-tok ellen0/ 
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Badia, Gilbert: Adenauer nehézségei. 
Rákosi Mátyás: A második magyar ötéves terv. 

I954. 9. /szept./sz• 

Lentin., Albert-Paul: Az MRP, a kereszteshadjárat pártja, 

Noirot, Paul: Az angol és a német szocialisták. 

Limbourg, Michel: Mendès-France ur válaszúton. 

Xuan-Truong: A vietnami parasztság, 

1954.10./okt./sz, 

Courtade, Pierre: Németország semlegesítése. 
Pierrard, André: És az 'európai védelmi közösség" elbukott, 

t Badia, Gilbert: Adenauer bukása felé? 
Odru, Louis: Mi a. helyzet Északafrikában. 
Magnien, Marius: Formoza, a kinai sziget. 
Hentgés, Pierre: Attloe Mao Ce-tungnál. 
Nagy Imre: A magyar tudomány perspektívái. 

LA NOUVELLE CRITIQUE 

1954. 57•/jul.-aug./sz, 

Lucios,Jacques: A Párt és az értelmiség. 

Aragon, Louis: A párt és a művészet Franciaországban. 
Joliot-Curie: Frédéric: üzenet a XIII.kongresszushoz. 
Lenini Tolsztoj Leó: az orosz forradalom tükre. 
Gorkij három kiadatlan levele a szocialista realizmusról. 

I954. 58. /szept.-okt./ sz. 
Leduc, Victor: A nemzeti erök egysége. 
Meier, Paul: A "kétnyelvű világ" és a "szabad világ"./Egy 

reakciós "mozgalom" kritikája./ 
Triolet., Elsa: Anton Csehov halálának ötvenedik évforduló-

jára. 
Sadoul, Georges: A haladó japán filmművészet. 

CAHIERS INTERNATIONAUX 
55. I954. ápr. sz. 

Atomvérfürdő vagy kollektiv biztonság? 
Basso, L.: Politikai demokrácia és kapitalizmus. III. A 

diktatúrák keletkezése. 
Luret, J.: A genfi konforencia a Kelet és a Nyugat közti 

kereskedelemről. 
Grolier, T.de: Az osztályok közötti viszony,Marx első mü-

veiben. 
Lentin. A.P.: Neonácizmus, militarizmus és a bonni felfegy-

verzés. 
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56-57. 1954. máj.-jun. sz, 
Vietnam, Genf ós az európai védelmi közösség, 
Chavanay. Ps: Indokina meghódítása és a finánctőke./1873-

1885/. 
Lentin, A.F.: A német ujrafelfegyverzés jogi és technikai 

előkészületei. 
Souchere, E «do la: Gibraltár - az Önmagába visszatérő na-

cionalizmus esete. 
T.de L,: Folytatódik a Guatemala elleni konspiráció. 

58. 1954. jul.-aug, sz. \ 
• Békét hoz-e Mondes-France? 
DeImas, Gl.: A függőség formái a liberális társadalomban. 4 
Fargier, R.: A tuniszi nyugtalanság titkos okai. 
Klaus. G.: Kant és a béke. 
Lentin, A. P.: Miért akarja Adenauer az európai védelmi 

közösséget? 
T.de L.: A Guatemala elleni bün. 

59. 1954. szept.okt. sz, < 
Villars, J.: Az amerikai gazdasági élet visszahúzódása 

vagy válsága? 
T.de L.: A guatemalai államcsiny és Vargas öngyilkossága. 
Capek, A.: A Genf utáni amerikai vélemény és az európai 
védelmi közösség franciaországi visszautasít isa. 

Schaffor, G.: A brightoni szakszervezeti konferencia, 
60. I954. nov. sz. 

Mi előbbrevaló? A német ujrafelfegyverzés vagy az azonnali 
tárgyalá ok? 

Vallon, L.: Az egymás mellett élés. /A kapitalista ós va 
szocialista rend békés egymás mellett éléséről./ 

Bruhat, J„ : Egy szövetség szükségessége és feltételei. /A 
francia kommunisták és a pártonkivüliek összefogása 
közös célok érdekében./ 

Duret, J.j Mendes-France tegnap és ma. 
de Grolier, E,: Az osztályok közötti viszony a marxista 

elméletben. 
LA PENSÉE . ' 
56. I954. jul?~aug. sz. ' . 

Milou, Jean-Paul: Az északafrikai gyarmatosítás egyik ide-
ológiája. 

B eriche t rit, M.- Vogt, J. - Tri cart J, : Algir és Porto -R ico . 
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Bosso. Guy: A "Német ideológia ' aktualitása./Marx és En-
gels müvének időszerűsége./ 

Soriano, Marc: A zene és a marxizmus. 
Villon. Pierre: AZ ellenállási mozgalom halottainak emléké-

re. 
Leduc, Victor: Maurice îhorez és a munkásosztály szerepe a 

nemzeti harc élén. 
57. 1954. szept.-okt,. sz, 

Orce.l, Jean: Lenin és a természettudomány. • 
) Lefehvre. Henri: Lenin, a filozófus. 

Fougeyrollas, Pierre: Lenin és a filozófia tudományos jel-
legének kérdése. 

* Hervé. Pierre: Lenin és az eszmék harca« 
RINASCITA 
1954. 6,/jun./ sz. 

Ingra.o, Pietro: A választók balratolódása a legutóbbi 
választások tükrében* 

Cacciapuoti, Salvatore: Nápoly jövője a kommunisták po-
litikájában. 

Mieli, Renato: Ázsiai realitások a genfi konferencián, 
Antonio Labriola eszméinak igaz megvilágítása: 

Togliatti, Palmi >: Hegeltől a marxizmusig. 
Cafagna, Luciano: Labriola életrajza és intellektu-

ális arcképe. 
A marxizmus klasszikusainak véleménye Labrioláról. 

Barca, Luciano: A demokratikus ellenőrzés szükségessége 
a Fiat-müvekben. 

I954. 7./jul./sz -, 
Trieszt és a béke. 
Garavini, Sergio: Torino miért nem az ipar fővárosa többé? 
Chil.anti , Felice: Guatemala, 
Mannuzzi, Otello: A demokratikus szabadságjogok az olasz fővárosban. 
Antonio Labriola eszméinek igaz megvilágítása:/folytatás/ 

Togliatti, Palmiro; Mozgalmak és válságok a nyolc-
száza;- -évek ol-̂ sz eszméiben. 

Luporini, Cesare: Marxizmus és társadalomtudomány. 
SOCIETÀ 
1954. 5«/jun./sz* 

fortini, Giulio: Az at menergia» 
Berti, Giuseppe: Spaventa, Labriola és a nápolyi hegelizmus, 
Ottemga, Cesare: A Weimari Köztársaság történetirása. 
Giannini, Massimo: Megfigyelések az "európai védelmi kö-zossof;"-. szerződősről. 
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1954. 4./aug./ sz, 
Battaglia, Roberto: Az európai ellenállás. /Az európai or-

szágok népeinek küzdelme a német fasiszta megszállók 
ellen./ 

Berti. Giuseppe: Bertrando Spaventa, Antonio Labriola és 
a népolyi hegelizmus./II./ 

Bonfantini. Mario: A XVII. századdal foglalkozó francia 
irodaleutörténetirás uj perspektívái. 

Chiaretti, Tommaso: A hollywoodi krizis. 

Vuolo, Emilio: Olasz etimológiai szótárak. /Az utóbbi husz 
évben megjelentek bírálata./ 

Könr/v i snort e tó sok 

Viták és .jegyzetek. 

WEG UÏTD ZIEL. 

1954, 4. sz. 

Marek F.: A tények erősebbek. /A munkásság helyzetéről, a 
bérmozgalmakról ̂ és a jobboldali szociáldemokrata -ve-
zetők szerepéről,/ 

West F.: Készülődik a német militarizmus. 
Stein, W,: A munkanélküliség strukturája. /A munkanélküli-

ség növekedéséről, okairól és következményeiről./ 
Spira, Li : A vita értelme. /A jobboldali szociáldemokrata 

vezetőknek a munkásságra gyakorolt befolyásáról Auszt-
riában és a kommunista pártnak a tömegek megnyeréséért 
folyó felvilágosító munkájáról./ 

Kait, H,: A Eüttenbergü Érchegység történetéből-/A hütten-
bergi" ércbányászat történetéről, a munkások harcos ha-
gyományairól./ 

Jirik, 0.: A szakszervezeti munkáról. 
Foster. W.Z>: A marxizmus és az amerikai munkásosztály. 
F.G.: Választások a Szovjetunióban. 
Stróbl, F.: Az amerikai háborús támaszpontok fenyegető 

veszéíyt jelentenek. 
5. szám„ 

A Pártkongresszus előtt. 
West, Fr.: Az akcióégységért folyó harc az Osztrák Kommu-

nista Párr kongresszusa fényében. 
Wimmer, E.: Nyugat-Európa a német milit: rizmus ellen. 
'Sacher. K.: Szüzföld az eke alatt, /A Szovjetunió Kommunis-

ta, Pártja Központi Bizottságán-k a szüzföldek megműve-
léséről szóló határozatáról/. 
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Marek, Fr.: Az opportunizmus változásai. 

Ulbricht, W.; A munkás- és paraszthat alom szerepe a Német 
Demokratikus Köztársaságban. /Beszámoló a Német Szo-
cialista Egységpárt 4. kongresszusán./ 

JLkiUï A nyugatnémet "gazdasági csoda". /A német monopol-
kapitalizmusnak a néptömegek rovására történő újbóli 
megerősödéséről./ 

Langbein, O.Ï Indokina./áttekintés./ 

Könyvismertetések 

} 6. szám. 
Ausztria Kommunista Pártjának 16. kongresszusa. 

^ Marek, Fr. : Munkásosztály és függetlenség /A 16.Pártkon-
gresszus pro grammnyi 1 at k o z a.t áho z. / 

Fischer, E.: Ausztria kulturája és a német militarizmus. 
Lenin kiadatlan cikkei Amerikáról /A krakkói Lenin-
Archivum anyagában talált 1912-1914 közötti Lenin-kéz-
iratokból./ 

Hornik. L.: A bérharc uj szakasza. 

Prager, Th.: Függetlenség, vagy "gazdasági integráció"? 
/A Marshall-tervről és az Egyesült Európa"tervéről./ 

A Vatikán és az "Egyesült Európa". 
A jobboldali szocialisták társadalmi támasza. /Részletek 

Varga J.: Az imperializmus gazdasági és politikai 
alapkérdései a második világháború után c. orosz nyel-
ven megjelent munkájából./ 

Scholl, Fr.: Marxizmus ós darwinizmus. 
Ausztria függetlensége kivívásának és biztosításának útja. 

/Az Osztrák Kommunista Párt 16. kongresszzsának prog-
rammnyilatkoz at a./ 

7-8. szám. 
West, Fr.: Az amerikai "erőpolitika" kudarca. /A genfi 

konferenciáról/ 
Hornik. L.: A szakszervezetek funkcióinak megváltozása 

feletti vitához./A jobboldali szociáldemokraták mun-
kásellenes politikájának bírálata./ 

Nagytér-elméletek a nemzeti függetlenség ellen./Történe-
ti visszapillantás dokumentumokkal./ 

Stróbl, Fr.: Anschluss-propaganda. 
Marek, Fr.: Palmiro Togliatti. 
Rákosi M.: Tiz éves a magyar népi demokrácia. /A Központi 

Bizottság beszámolója az MDP III. Kongresszusán./ 
Spira. I.: Egyszer már igy kezdődött. /A munkások akció-

egységének szükségességéről a német militarizmus veszé-
lye ellen./ 
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Fiala, £«: Az o c zt rá k-n yu g u t n é ne t kereskedelem, 

Lauscher. Fr.8 -Az agrárproletariátus helyzete Ausztriában. 

Monter:;. Guatemala./ A cikk röviddel a katonai inter-
' venulJ"T<.*?zdete. előtt készült./ 

Lenin a munkás-da Ír ól./Lenin két ujabb ismeretién cikkének 
közlés^w/ 

Steinnetz, S.: Andersen Nexő./Nekrolog/ 
Sacher? K.î A biológia aktuális kérdései a Szovjetunióban. 
Könyvismerteté s 

DIE ARBEIT 
1954. l.szán. 

Az üzemi b i z o t t s á g i v á l a s z t á s o k e r edménye i . 
Le san ow sky, A. Utazási élmények a Szovjetunióból, 

2. szám. 
- Margulios, Fr.; AZ olasz üzemi újságok szerepe az akció-
. .. . egység megvalósításában. 

Utazási élmények a Szovjetunióból./A«Hueber,M. Kerbl és 
J. Wippel cikkei./ 

3. szám, 
Lenz, G. ; A stabilizációs legenda vége /Ausztria gazdasági 

helyzetéről/. 
ASCqri, - P. ; Latinamerika az USA-trösztök*hálójában. 

4. szám. 
Horkol," K.t Az osztrák ipart kiszolgáltatott helyzetbe 

Eözza az ausztriai német behatolás. 
Sulzbq.cher, B. ; Az Osztrák Szakszervezeti Szövetség alsó-
" ausztraai prszágos értekezlete. 

5.- szám. • 
Fiala, G»; A Szakszervezeti Világszövetség végrehajtó bi-

zottságának 25- konferenciája. - -
Hornik, L. ; Tiltsák el a hidrogénbombát és az összes törne g-
~ pusztító fegyvereket. 

Mautner » Fr. Î A'bérek és a nemzeti jövedelem. 
6a szán, 

Hornik, L.: A német ujrafelfegyvérzés fenyegeti Ausztriát. 
" Kodicek." E, ; A Munkáskanara 1954. évi választásai. 
Mautner, F.; Az osztrák munkásság süllyedő reálbére. 
Sulzbachor, E.s Osztrák Szakszervezeti küldöttség Lengyel-

országban 7 
7.-8. szám, 

Präger, T.; A munkáskamara gazdaságpolitikája. 
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Lenz, G„: Ausztria gazdasági helyzetéről. 
Sunert, E. ; Egy éves az uj szakasz a Nétte t Demokratikus 

KÖztarsaságban. 
9. szán« 

Kodicek, E.: Tovább folyik o bérharc. 
Binder, Frt; A kartellek és az áralakulás„ 
Friedrich, E.: A megélhetés megdrágulása és a kormányzópár-

tok. 
KöckciSf K.s A fém- és gépipari munkások második nemzetközi 

konfórenciája. 
10. szám. 

Hornik, L.; A bérpolitika a koalíciós politika szolgálatában. 
Lauscher, Fr,t A munkáskamarái és az országgyűlési választá-

sok A l só -Ausz t r iában . 
Schwarz, G.; A mező- és erdőg'zdásági munkások helyzete 

Ausz/uriâbon. 
THE MARXIST QUARTERLY 
1954. 3./jul./ sz. 

Eaton, John: A válság és az Egyesült Államok. 
Lindsay, Jack: A Párizsi Kommün és az angol irodalom. 
Russell, Thomas: Szovjet kultura ós kritika. 

4, -,/okt./ sz, 
Mattinews, George: A békés együttműködés felé. /Külpolitikai 

áttekintés./ 
Clarke, Ruscoe. Pavlov hozzájárulása az orvostudományhoz. 
Hendy, J. : Választott birói eljárás ipari vitákban, //ingoi 

szakszervezeti és munkáskérdések,/ 
Rude, George E.: A francia forradalom./1789-1794./ 

LABOUR MONTHLY 
1954. 8./aug./sz. 

Page Arnot, Rä: Háború vagy béke? 
Gardner, J.: Elég magasak-e a bérek? 
Quaestor: Csatlósnak kell-e lennie Nagybrit apniánok? 

9. /szept./ sz. 
R.P.L.: Uj távlatok./Külpolitikai összefoglaló/. 
Wirth, Joseph: Németország és Európa. 
Winterton, E..M, : Munkáspárti bumeráng. /Angol belpolitikai 
s események./ 
Goa. /A portugálok indiai gyarmatainak sorsa./ 
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1954. ll./nov./ sz. 
R.P.D.î Az ár és a gát. /Haladó és reakciós erők össze-

csapása az angol politikai életben./ 
Casasola. Roland W. : A nunkásosztály szocializmust akar. 
Schaffert Gordon: Németország - a hazugságok szövevénye. /A német fegyverkezésről./ 
Pefkos. George: Enosis: Ciprus utja a szabadság felé. 
Savilie, John: Henry Fielding. /A nagy angol klasszikus 

irò méltatása./ 

Tempest, E.V.: Az egyén a szocialista társadalomban. 

POLITICAL AFFAIRS 

1954. 7./jul./sz. 

Az Egyesült Államok Kommunista Pártjának Központi Bizott-
sága: El a kezekkel Guatemalától! 

Flynn, Elisabeth Gurley: Szabadságot Eugene Dénnisnek! 
Harc a demokráciáért. 

Apthekor, Herbert: A Függetlenségi Nyilatkozat. 

W alker t Ri chard: A genfi konferencia. 

Goldway, David: Meg lehet-e akadályozni a gazdasági válsá-
"gót? 

1954. 8./aug,/ sz. 

Foster, William Z.: AZ Egyesült Államok és a Szovjetunió 
békés együttélésének kérdése. 

Lo 
g an, Mark: A munkásosztály és a nemzet. 

Magil, A.B.: Guatemala elrablása. 

Swift, John: Népességi változások és a néger-fehér'egység. 

1954. 9./szept./ sz. 
Az Egyesült Államok Kommunista Pártjának Központi Bizott-

sága: Válasz a Kommunista Pártot és a munkásmozgalmat 
ért támadásra./A KP-nak, joint politikai erőnek törvé-
nyen kivül helyezése./ 

Foster, William Z.: Üzenet az Egyesült Államok Kommunista 
Partja konferenciájának. 

Perry, Pettis: A novemberi választások és a munkáért, a 
békéért, az egyenlő jogokért és a demokráciáért foly-
tatott küzdelem. 

Gannettt Betty: A kommunista programra: egy fontos dokumen-
tum e 

Wofsy, Leon: A domokr .tikus ifjúság egységéért. 
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1954. 10./okt./ sz. 
Walker, Richards Kina és nemzeti érdekeink. 
Gannett, Betty - JerQUO, V.J. A patriotiznusról és a nem-

zeti büszkeségről. 
Hastings, Frederick C.; Egyesítsük a néger népet a mao* ' 

carthyzmus ellen. 
'Gomez, Alfredo; ^ kubai politikai helyzet. 

1954. ll./nov./ sz. 
Foster, William Z. : .1 fasizmus korai stádiumában vnn-e a 

Egyesült Államok? 
Buck, Tim: Utazás a jövőbe. /A Szovjetunióról./ 
Goodwin, Henry T.: Harc a törvényességért. 
Harris, Lem: Egy amerikai kommunista; William Weiner. 

MASSES M D M ,INSTREAM 
1954. 7./jul./ sz. 

Gold, Michaelt .Vierikai utazás 1954-ben. 
Jermilov, V.: Csehov, a realista. 
Brewster, Dorothy: Csehov Amerikában és Angliában. 
Aptheker, Herbert; Marx és az amerikai tudomány. 

1954. 8,/aug./ sz. . • 
Finkel stein, Sidney: Mit áldott nekünk Dvofak... 
Sartre, Jean-Pauls Fegyver a történelem ellen.../A hidro 

génbonba./ 
Kahn, Albert E.s bűnözés iskolája. /Az amerikai fiatal 

korú bűnözőkről./' 
I954. 9. /szept./ sz. 

Védd az alkotmányt! 
Berry, Abner: Georgia válaszúton. /W.E.B. Du Bois haladó 

nóger tudós életéből./ 
Strickland, Edward: Elfelejtett néger művészeink. /XVIII 

és XIX". századbeli néger művészek./ 
REVUE HISTORIQUE 
I954. jul.-szept. sz.. 

Diós., R. : AZ egyházi és a királyi birtokok szőlőtermelés 
a középkorban. /IX.-XVII. sz,/ 

Demougeot, Érnilienne : I. Ince pápa beavatkozása a világi 
politikába./V. század./ 

Franciaország és Anglia 1895-ben. A. de Courcel levelei. 
/Diplomáciatörtént»/ 
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Boutruche, Robert: Franciaország története a középkorban. 
,/V.-XV. sz. Az' 1947 és 1953 között megjelent müvek is-
mertetése./ 

ANNAXE S -ÉCONOMIES, SOCIÉTÉS, CIVILISATIONS 
1954. 2./ápr.-jun./ sz. 

MathieX, Jean: Rabszolgakereskedés és a rabszolgák ára a 
Földközi tenger vidékén a XVII. és a XVIII. században 
/Török és északafrikai rabszolgapiacok,/ 

Rousseau, R.- Wagret, P. - Le Theule* J. : Két "monográfia a 
francia bortermő vidékekről. 

Ba ebrei»Rene: Az.olasz statisztika - és ártörténet. 
ANNALES HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
136. I954. jul.-szept. sz. 

Soboui, Albert: Saint-Just kiküldetése a rajnai hadsereg-
hez. /II. év brumaire./ 

Rufas, Marcel: A "Felügyelő Bizottság" és a .carcassonnei 
. gyanúsítottak. /1793 ápr«.,.:l7- 1795 márc.21./ 

Palmer, R.': Herman Melville és.a fr.ancia forradalom. 
REVUE D* HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE 
I954. ápr.-jun. sz. 
• Esmonin, E.: Az intendánsok visszahelyezésének egy epi-

zódja: Morant kiküldetése .Guyenneben /I650/. 
Pouthas, Charles H.: Lajos Fülöp miniszterei. 
Leuilliot, Paul: Megjegyzések a burzsoázia 1789-es gazda 

sag- és társadalomtörténetére vonatkozóan. 
Droz, Jaques: Ujabb müvek az 1848-as németországi forra-

dalomról . ' 
I954,. jul;.-szept. sz. 

Vidalene, Jeani. A földközitengeri megyék gazdasági élete 
az "Empire" idején. 

Érnerit, Marcel: Algir intellektuális és morális állapota 
1830-ban. 

Jobert, Ambroise: A krakkói egyetem és a XVI.század nogy 
szellemi áramlat,ai. 

Boyer, Ferdinand: Az olosz művészek-és Napoleon. 
REVUE D'HISTOIRE.ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
1954. 2.SZ. 

Lajugie, Joseph: Európa gazdasági egyesítésének első lép sei,/A második világháború utáni gazdasági események 
Nyűg at e ur óp áb an. / 
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Mouljn, Léo - Aerts, Luc: A középosztály. 
Çhabert, Alexandre: AZ amerikai gazdaságtörténet néhány 

ujabb irányzata. 
RIVISTA STORICA ITALIANA 
I954. 2. fase. 

Borsari, Silvano: A szicíliai "témair adminisztrációja./A 
bizánci közigazgatás Szicíliában, főleg a VII, század-
ban./ 

Bombaci, Alessio: Velence és Otranto török meghódítása, 
Caprariis,Vittorio de: A vallás és a politika Saint-Evro-

mondnál. /Saint-Evremond, XVII. századbeli francia író 
és politikus, résztvesz a Frondeban és Angliába mene-
kül./ 

Saitta, Armando: Egy historiográfiai probléma: a középkori 
spanyol birodalom. 

MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFOR-
. SCHUNG. 

LXII.kötet. I954. 
Bischoff, B.: A középkor nem diplomáciai titkos írásainak 

átt ekinté se. 
Steinacker, H.: A római egyház és a korai középkor görög 

nyelvismerete. • • ' 
Zibermayr, I.: A Rupert-legenda. 
Schwartz, W.H,: Egy karoling lelet Zürich kantonból. 
Kos, M.: Carta sine littoris. /A Conversio Bagoariorum 

egy.helyének magyarázatához./ 
Appelt, H.: A pápa által kiadott privilégiumok kezdetei, -
Brunei, Cl.: A francia királyok aranybullával ellátott ok-

iratai, 
Hauptmann, L. : A prágai püspökség 1086-os regensburgi. pri-

vilégiuma. 
Jordan, K,: Ravennai Wibert az invesztituraharc publicisz-

tikájában. 
Stickler, M.A.: Imperator vicarius Papae. A 12. és a 13, 

század eleji francia-német dekrotista /kánonjogi/ is-
kola tanítása a pápa és a császár közti kapcsolatokról. 

Rassow, P.: A bizánci-normann háború, 1147-1149. 
Halleiner, K.: Európa népessége és gazdasága a késői kö-

zépkorban. 
Heimpel, H.: A regensburgi selyem. 
Popelka, Fr.: A judenburgi lovagvár és a karoling védelmi 

"rendszer. 
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Barraclough, G.: Az angol királyi kancellária és a pápai 
kancellária III. Henrik uralkodása alatt. 

Juhász, K.; Az aradi káptalan, mint hiteleshely. 
Posch, A.s Lammennais és Metternich. 
Schramm. E.P.; A német gazdaság és Anglia 1840-ban. /Mező-

gazdaság - vasipar - vászonszövés - kereskedelmi flot-
ta./ 

En^ol-Janosi, Er.: Osztrák diplomáciai jelentés az 1869-
évi vatikáni zsinatról, 

WIENER GESCHICHTSBLÍTTER 
1954. 1. sz. 

Till, R.: Az egyesületi lap 70 éves. 
Geyer, R.: Heiligenstadt háztörténetéhez. 
Könyvismertet ó sek: 

Maas., E. : A jozefinizmus. Il.k. Wien, 1953. Ism. Fr. 
Walter. 

Schmidt, I.: Linzi művészeti krónika, III. rész. Linz, 
1952. Ism. K.R. Donin. ' ' 

2, szám. 
Gugitz. G.: Ritkaságok a régi Bécsből. 
Sturminger, W.: Gugitz Gusztáv 80. születésnapjára. 
Könyvismertetések: 

Linzi régészták /szerk. H. Kreczni -Ism. R. Geyer. 
Linz város Évkönyve. 1953- Linz,1954. - Ism. R.Geyer. 
Kiszling. IR.: Ferenc Ferdinánd főherceg élete, tervei 

és működése a Duna-monarchia sorsán. Graz-Köln, 
1953. - Ism. F. Walter. • 

Guyer, P.: Zürich polgárságának szeciális rétegeződé-
se a középkor végétől 1798-ig.•Zürich, 1952.- Ism. 
H. Jägor-Sunstenau. 

Bécs város történeti Muzeumának közleményei. Wien,1953» 
Ism. J. Marx. 

P e miner. H.: Rehberg mezőváro.s története. Krems a.d. Donau, 1952. Ism. M. Kretochvill. 
3. szám. " 

Gugitz, G.: Ritkaságok a régi Bécsből»/folyt„/ 
Wacha, G.: A bécsi Ringstrasse arculatáról, 

Srbik, H.s Ausztria múltjából. Jenő hercegtől Ferenc 
Józsefig. Salzburg, 1949. - Ism. T. Borodajkewycz. 

Linzi regeszták.- Ism. R. Geyer. 

R.Geyer. 
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SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE 
I954. 1. szám. 

Mayor. Th.: A városok történe-tóhez a korai középkorban. 
.Könyvi smorte t é s ok : 

B runner. 0. : /kiad.,/: Krems és Stein városok jogi for-
rásai. Graz-Köln, 1953.- Ism..H. Rennefahrt, 

Joachimsen, P.: A reformáció kora a-német történelemben. 
Münchon, T951•- Ism. A. Rieh. 

. Maass, F.: A jozefinizmus. II.k. Wien, 1953 Ism.G. 
Heer." 

Beddaway. W,F, stb , : The Cambridge History of Pol-aid. 
/II. Ágosttól Pilsudskiig, 1697-1-935./ Cambridge, 
I94I. Uj változatlan ki-dás 1951.- Ism. E.Dicken-
mann . 

gjanzola, M.: Lenin Svájcban. H.n. 1952.- Ism. J.P.-
Aguet. 

Eoberts. M.: Gustaphus Adolphus. A history of Sweden 
1611-162. I.k. 1611-1626, London-New York-Toronto, 
1953.- Ism. L. Haas. 

Jobert, Lengyelország története.. Párizs, 1953»-
Ism. P.-L. Pelet. 

2» szám. * " • • • • 
Rennofalirt, H. : A berni megerősítő okle-vél valódiságáról. 
W 3 I s _ e r : A helvétek feletti büntetőbíróság Kr.u.69-ben. 
Könyv i sino rt e t é s : 

Heer, Fr.: A német-római szent birodalom tragédiája, 
Wien-Zürich, 1952,- Ism. W. St»inen» 

Wfeingartnor, J.: A tiroli várak története. Innsbruck-
Wien-/ I95O.- Ism. H, Erb, 

Bosch, R.: Az Aargau-i kanton várai és kastélyai«Aarau, 
1949.- Ism. H. Erb. 

Meyer. E.: - Az ókor története. II,k. l.r. Basel, 1953. 
- Ism. E. Meyer, 

Disselhoff, H.D.: Az ősi amerikai kultúrák története. 
München, 1953.- Ism. A. Weilenmahn. 

Kiszling, R.: Schwarzenberg Félix herceg. Graz-Köln, 
I952.- Ism. A. Lassore. *' 

DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS. 
1954. 2. szám. 

Verhein, K.: Tanulmányok a Karoling-kor királyi birtokai-
nak forrásaihoz, 

Metz, W. ; A Brevium Exenrplá keletkezéséhez . 
Hallinger, K.: Cluny szellemi világának kezdetei, 
Kirchner,' GY: Kritikai megjegyzések Bosln k st auf-állam-

igazgatásról irt munkájához. 
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Bosl, K.; Az egyén és a történelmi folyamat. /Válasz 
Kirchner "Kritikai megjegyzéseire"./ 

Hackonbrock, M,-Holtzmann,W.: Oroszlán Henrik állítólagos 
földi maradványai. 

Könyvismertetések: * 
. Wattenbaeh--Levison: Németország történeti forrásai a 

középkorban. I.-II. /Nagy Károly haláláig/ Weimar, 
1952/53. Isa. P.W. 

Wagner. H.; Okievélhamisitások Burgenlandban és a vele 
határos nyugatmagyarországi területen IV. Béla ural-
kodásának végéig. Eisenstadt, 195*3«- Ism. W.H, 

Trautz, F.: Egy angol követ utazása Magyarországra 1346-
ban. Miög. 1952. Ism. P,H. 

Schwantes, G.: Németország őstörténete. Stuttgart,1952. 
- Ism. E. v/ahle. 

Ganshof, Fr.; A középkor. Párizs, 1953.- Ism. K.J. 
. Hantsch, H.: Ausztria története, I-III.k. Graz-Bécs, 

Ï95I. . . . 
Schlesinger, W.: Chemnitz és más középnémet városok kez-

dete""!. Weimar, 1952. 
Steinacker, H.: A Habsburgok és a "svájci államszövetség 

kezdetei.Miög.1953. 
Kern, Fr.: Jog. és alkotmány a középkorban. Basel., é.n. 
Hanberg, A.K.: A westfáliai őrgrófságok keletkezése? 

"mint a "középköri német alkotmánytörténet problémája, 
Münster, 1953^ 

Brunner, 0,: Az európai és az orosz polgárság. Vj.f. 
Soz".- ü.' Wirtsch. g es eh. 1940. 

Bechtel, K,: Németország gazdaságtörténete az őskortól 
a középkor végéig. München, 1951« 

Dölger, Fr.: Válogatott tanulmányok Bizáncról. Ettal, 
T .1953, ' 

HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 
177.k. l.f. 1954. febr. . . 

Berve, H.: A görög tyrannus vonásai. 
Ritter. G.: A militarizmus problémája Németországban. 
Schioderà Th.: A politikaiés'társadalom viszonya és a polgári liberalizmus válsága. 
Könyvi sne rte t és : 

Stadtmüller, G.: A jog története." I A bécsi kongresz-
szusig./1815/. Hannover, 1951.- Ism. 0. Brunner. 

Helbig, H. : Források K<5zép-Németország régebbi gazdaság-történetéhez. I.-II. Weimar, 1952.- Ism. W.Schlesin-ger. 
Hiegenfuss, W.: Jean Jacques Roussehu.- Szociológiai tan-

nulmány.Erlagen, 1952. - Ism. K. Griewank. 
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Zusker ; A negyvennyolcasok. Az 1848-as német f orra-
dalom menekültjei. New York, 1950". 

Sails, J.R.; A legújabb kor világtörténete, A 20,szá-
zad történeti alapjai,1871-1904, Zürich, 1951. 

Matthias, E.: Szociáldemokrácia és nemzet. Adalék a szo-
ciáldemokrata emigráció ideológiája történetéhez. 
1953-1938. München, 1952.- Ism. W, Momhsen. 

Tippelskirch, K.: A második világháború története. Bonn, 
1951.- Ism.'W. Hohlweg. 

Härtung, F.; Német történelem 1871-1919- Stuttgart,1952. 
f Rutschka, I.S.: A nópmozgalom, Alsó-Ausztriában 1891.óta. 

Wien, I95I.- Ism. E. Keysér. 
I 177.k. 2,f. 1944. ápr. 

Strasburger. H.: AZ egyén és a közösség a görögök gondol-
kozásában, 

Rioscha, H , ; A nagyhatalmak baltikumi politikája. 
Könyvismertetése, 
Litt, Ih.: Történetfilozófia és történettudomány.-München 

1950 : 
Hassinger, H.; Johann Joachim Becher 1635-82, .idalék a 

merkantilizmus történetéhez. Wien, 1951*- Ism. G. 
Oestreich. , , . . ; \... 

Löwenstein, K.; A monarchia a modern államb-n. Frankfurt 
A.M, I952.- Ism. J.A. Rantzau. 

Hoffmann• A,. Felső-Ausztria gazdaságtörténete 1848-ig. 
"Salzburg, 1952.- Ism. Th. Mayer, 

Franz, G.- RÖssler, H.- Hoppe, W,; Biográfiai szótár a 
német törtenelemhez. 8,fűz, München, 1953.- Ism, W. 
Schüssler. . . . 

Schwer, W.: A rendiség a középkor világképében.Paderborn, 
1952.- Isia. M. Siedlmayer. 

' Bog,,. I_. : -A paraszti gazdaság a harmincéves háború kor sz a-
> kában. Coburg, 1952.- Ism. 0. Herding. 

Walter, G.% A francia forradalom történetének repertóriu-
ma /I8C0-I940/ Párizs, 1951.- Ism. -K.Griewonk. 

Schramm, P.E. Hamburg, Németország és a világ. /A hambur-
gi Hanza-polgárság I, Napóleontól Bismarckig./ Ham-
burg, 1952. Ism. W. Schüssler. 

Krónika; ....... 
Dehio, L. : A brémai történészkoiif erenciáról, 

177.k. 3.f. 1954.jun, 
Ensslin, W.; A császár az ókor végén. 



- 228 -

Branner, 0.: Egy európai társadalomtörténet problémája, 
/A német történ szek 22. konferenciáján tartott elő-
adás, 1953. szept./ 

* Beut in, L.î H-milton és Jefferson, 
Hagen, M.: A pápai békeközvetités, 1917. 
Könyv ismertet é s. 

Mousel, A.: Müntzer Tamás és kora. Berlin, 1952. Válo-
gatott dokumentumokkal,- Ism. G, Franz, 

• Chamborlin, W»H.i Amerika második keresztes hadjárata, 
Roosewóltháborús politikája és balsikere. Bonn, '1952. 
Ism. 0. Stollberg-Wernigerode. 

Hefele, F.: Freiburg! oklevéltár, II. Freiburg,1942-52. 
Ism. Th.Mayer. 

- R. Bächtold: Délnyugat-Oroszország késői középkorban. 
Basel, 1951. - Ism. M. Hellmann, 

Vives, V.; Katolikus Ferdinánd. Madrid, 1952, - Ism, R. 
Koneztke. 

Stä 111 in, F. : Napoleon tündöklése és bukása a -német me g-
iteles szerint. Braunschweig, 1952.- Ism. H„Goll-
witzer. 

178.k.l.f, 1954.aug, • , . 
Rauch,G.: Moszkva és az európai hatalmak a 17.században. 
Conze, W.:A pártállam válsága Németországban 1929/30. 
Irodaiom; 

Panzer, F.: A középkori és újkori német feliratok. • 
Bielefeld, 1951.- Ism. E,.Meyer." 

Neale , -I.E. ; I. Erzsébet és parlament je. 1559-1581".Lon-
don, Í953. Ism. F.L. Ear sten. 

Funder, F.; Tegnapból a mába."A császári birodalomból 
a köztársaságba. Bécs, 1952.- Ism. "G. Franz. 

Okiratok a német külpolitikához, 1918-1945. D.sorozat 
1937-1945.V.k.I937-I939. Baden-Baden, 1953« 
Ism. P. Kluke. . -

Talmon J.L.: A totális demokrácia eredete. London, 1952. 
Polder, E.- Schneider* A.M.s Bizánc, Bern, 1952.-Ism. 

G.Ostogorsky. 
Mir se 1er, A. ; Jeanne d'Are. Stuttgart, 1952. Ism.K«,?* 

W e i f t i e r . 
Hildebrandt,W.t A trieszti konfliktus és az olasz-ju-

goszláv kérdés. Göttingen/Tübingen, 1953.-Ism,W. 
Conze. 

Timm, II. : ̂  német szociálpolitika és a nagy koalíció 
széthullása 1930. márciusában.Düsseldorf, 1952r-Ism .V/. Conze. 
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Hubatseh, W.: Fémet emlékiratok, 1945-1953. Kritikai átte-
kintés. Laupheim, 1953. Ism. W. Conze. 

THE ENGLISH HISTORICAL REVIEW 
27I. 1954.ápr. sz. 

Craster, Sir Edmund? St. Cuthbert birtokai./Egyházi bir-
tokok Angliában, főleg -a VII,-XI. században./ 

Parry, J.H, : Szabadalmi hivatalok Brit Nyugatindiában. 
/XVII-XIX. száz ad./ 

Cobban, A.: Brit Titkos Szolgálat Franciaországban, 
1784-1792. /Anglia szerepe a forr-dalomelőtti és forra-
dalmi Franciaország belső zavarainak szitásában./ 

Collins, Irene: A kormány és a sajté Franciaországban, 
Lajos Fülöp uralkodása idején. 

Könyvismertetések : Betts professzor ismerte.' i Macartney 
könyvét ''The Medieval Hungarian Historians." Seton-
Watson ismerteti Kohn müvét "Panslovism, Its History 
and Ideology", 

THE JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY 
I954. tavaszi szám, 

Evans George Heberton: Földrajzi különb scgek az amerikai 
ipar szarveztében 1899-ben. 

Grob, Gerald N. : A szakszervezeti reform.: A Nemzeti Mun-
kásszakszervezet ,/A XIX. század 60-70-es éveiben./ 

Curtin, Philip D.: AZ angol cukorvámok és Nyugatindia 
prosperitása. 

1954. nyári szám. 
North - Douglass C,: Az életbiztosítási és beruházási bank-

ügyletek az Armstrong Vizsgálat idején, 1905-1906. 
Siros, Ronald V.: Az öregkori biztosítást érintő angol 
törvényhozás kezdetei, 

Avakumovic, Ivan: A kontinentális zárlat egyik epizódja 
az illir tartományokban./1805 körül./ 

THE JOURNAL OF MODERN HISTORY 
1 9 5 4 . 3.SZ, 

Bamford, Paul Waidens Franciaország az északeurópai tenge-
ri kereskedelemben, 1660-1789. 

Page, Stanley W.: Lenin megállapításai a proletariátus 
nemzetközi vezetőszerepóről. 

D.A. MiÍjutin naplója, 1878-1882. 
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C I Ì. K E K , T i N U L H L N Y 0 K 

N.M.fior és A.Y1.Havin: 

Az első szovjet ötéves terv és a kapitalista 
o r s z agok prole tari at'usa 

/Voproszi Isztorìi, 195 4-. 12.sz./ 

Az első ötéves terv éveiben a Szovjetunió az ország szocialis-
ta iparosításának és a mezőgazdaság kollektivizálásának tör-' 
ténelmi "feladatát tűzte maga elé. Az első ötéves terv - amint 
ezt. I.V. Sztálin a SZK/b/P Központi Bizottságának és Központi 
Ellenőrző Bizottságának egyesitett plenumán tartott beszámoló-
jában kiemelte - nem a Szovjetunid nemzeti magánügyét jelen-
tette, hanem rendkívül nagy nemzetközi jelentősége volt. A vi-
lág burzsoáziája, semilyen eszköztől sem riédt vissza és igye-
kezett meghiúsítani a Szovjetunió gazdasági terveit. Ugyanak-
kor a kapitalista országok prole táriátusának sorfában ezek a 
tervek nagy lelkesedést váltottak ki. Készek voltak arra, 
hogy támogassák a Szovjetunió munkásosztályát, amely a vilá-
gon elsőként építi' fel a szocialista társadalmat. Ez újból 
megerősítette V.l.Lenir? szavait, aki még 1921-ben mondotta, 
hogy a Szovjethatalom gazdasági: sikereit a legmélyrehat óbb 
visszhang kiséri a kapitalista országok legkülönbözőbb réte-
geiben és ezek a sikerek a világot a szocializmus híveinek ós 
a szocializmus ellenségeinek táborára osztják. 

A reakciós és jobboldali szocialista sajtó az ötéves tervet. 
"propagandatrükk"-nek, "bolsevik fantazmagóriának", "utópiá-
nak", "lázálómnak" nevezte. A burzsoá propaganda szovjetelle-
nes maradt, de amint az ötéves terv a teljesedés felé haladt, 
mindinkább uj hangok kezdtek felcsendülni benne. Míg az ötéves 
terv első szakában a kapitalista sajtó a nagy tervről fennhé-
jázón és iróniával szólt, addig a. következő uvekben már nem 
titkolta, hogy a burzsöázia fél a Szovjetunióban folyó szocia-
lista épités sikerétől. 
1928-ban és 1929-ben a burzsoá és a szociáldemokrata újságok 
arról igyekezték meggyőzni olvasóikat, közöttük a szocialista 
állammal rokonszenvező munkásokat, hogy a szovjet ötéves terv 
komolytalan kísérlet. De alig.műit el az ötéves terv első há-
rom év6, már felépült- a maga nemében a világ legnagyobb két 
gyára, a•Sztálingrádi Traktorgyár es a Rosztovi Mezőgazdasági 
Gépgyár; megnyílt a forgalom az uj Turkesztáni-szibériai va-
sútvonalon; üzembe készültek állítani a Harkovi Traktorgyárat, 
a Moszkvai és a Nyizsnyij-novgorodi /Gorkiji,/ autógyárakat,- a 



Moszkvai Golyóscsapágy gyárat, a Bereznyikovoi Vegyészeti Gyá-
rat, a magnyitogorszki és kuzn;<ecki kohókomi inátok.-első nagy-
olvasztóit, ff szolikamszki kálitelepet, és más liatalmas vál-
lalkozásokat. A szovjet munkásosztály körében felcsendült a 
tömegeket mozgósító és lelkesítő felhívás: "Az ötéves tervet 
négy év alatt!" amit azután sikeresen meg is valósítottak. 
Ekkor a burzsoá politikusok, közgazdászok, szociológusok, új-
ságírók a megfélemlítés módszerére tértek át. A valóság min-
den élképzelhető elferdítésével és eltorzításával azt igyekez-
tek bebeszélni a tömegeknek, hogy a szovjet ötéves terv"" s ike-
ré' S'z egész civilizált világ számára fenyegetést jelent. 
V,V.Kujbísev az ilyen koholmányokról szólva megjegyezte: "Itt 
már nyoma sincs az iróniának, sem a gúnyolódásnak. A burzsoá-
zia lakájai már ugy rettegnek, mint az ebek..."/l/ 

Ez a rettegés még erősebbé vált, amikor látták, hogy a szocia-
lizmus és a kapitalizmus közötti gazdasági verseny nyilvánva-
lóan nem a kapitalizmus javára ütött ki. Az egész Szovjetuniót 
épitőállványok erdeje takarta. Évről-évre ujabb és ujabb gyá-
rakat, villanytelepeket építettek, szén- és ércbányákat nyi-
tottak meg, uj utakat építettek, uj ipari -városok nőttek ki 
a földből, a munkanélküliség egyre csökkent, majd 193o-ban 
véglegesen megszűnt, a dolgozók anyagi jóléte, szüntelenül 
emelkedett. A kapitalista országokban, amelyek 1929. második 
felétől 1933- végéig mind mélyebbre süllyedtek a világgazda-
sági válságban, az ipari termelés katasztrofálisan zuhant, 
gyárak és üzemek álltak le, bányákat árasztottak el vízzel, a 
proletárok milliói gyarapították a munkanélküliek seregét, a 
proletariátus anyagi helyzete mind elviselhetetlenebbé vált. 

A dolgozók széles rétegei összehasonlították a két világot, 
a két rendszert és meggyőződtek arról, ""mennyivel magasabbren-
dü a szocializmus, mint a kapitalizmus. 
Az igazság a szocialista államról, arról az ötéves tervről, 
amelynek megvalósítása a Szovjetuniót gazdaságilag elmaradt 
agrárországból gazdaságilag erős, ipari ofszággá tette, min-
den akadályon keresztül utat tört magának. A szocializmus ha-
zájáról beszéltek a nemzetközi munkásmozgalom vezető .fórfiai 
a gyűléseken, a sajtóban. A kommunista lapokban és folyóira-
tokban, ̂ amelyek legelső kötelességüknek tartották, hogy tájé-
koztassák a dolgozokat a világ munkásosztályának hazájában fo-
lyó felszabadított munka hatalmas sikereiről, egyre-másra je-
lentek meg igazmondó hírek a Szovjetunióról; Gabriel Péri szem-
léltetően irta a HUMANÍÍE-ben, hogy 2'a Szovjetunióban épített 
minden uj vállalat - uj erőd, uj lövészárokvonal, amelyben a 
szocializmus áll a vártán" /2/ 

A haladó nyugati írók is az ötéves tervről beszéltek. Bámulat-
tal meséltek a látottakról elvtársaiknak a Szovjetunióban járt 
külföldi munkásdelegációk résztvevői is. 

/I/ V.V.Kujbisev, Cikkek és beszédek. V.köt.M.1937•2o.1. 
/2/ Humanité, 1929=márc.25•sz. 



Az a vuöat, hogy a Szovjetors",~gban kibontakozott nagy épí-
tőmunka a nemzetközi proletariátus erős védelme alatt áll és 
fokozza forradalmi energiájukat, méginkabb tömeges munkahős-
tettekre lelkesítette a Szovjetunió munkásait, ami meggyorsí-
totta az ötév-es terv teljesítését. I.V. Sztálin hangsúlyozva a 
szovjet munkásosztály nemzetközi kötelezettségét 1931-ben eze-
ket mondta; ""Nemcsak a Szovjetunió munkásosztályának erőfeszí-
tésével' győztünk, hanem a világ munkásosztályának támogatásá-
val is. E~támogatás nélkül már régen szótmarcangoltak volna 
bennünket. Azt mondj'ák, hogy országunk a világ proletáriátu-
sának rohamb rigiéja. jól mondják. De ess a legkomolyabb köte-
lezettségeket rója ránk." /3/ 

A Kommunista Internacionálé VI.Világkongresszusa /amely 1928 
augusztus-szeptemberében, tehát közvetlenül az ötéves terv 
kezdete előtt ült össze/ határozataiban rámutatott arra, mi-
lyen óriási jelentőségű a Szovjetunióban folyó szocialista 
ópités a nemzetközi proletariátus osztályharca számára. A 
Kongresszus megállapította, hogy a szocializmus építésének 
vívmányai a Szovjetunióban mé'gerősí'tik a nemzetközi munkás-
osztály forradalmi pozícióit. 193c. februárjában a Komintern 
Végrehajtóbizottságának bővített exnökségi ülése biztosította 
a Szovjetország munkásosztályát, élenjáró parasztságát és a 
Vörös Hadsereget arról . hogy "a proletariátus és az összes el-
nyomottak mind szólesebben kinbontakozó osztályküzdelmei el-
szakíthatatlan kapcsolatban állnak a Szocialista Szovjetköztár-
saságok Szövet sëgéuek védelmével a nagy terv síkeres megvaló-
sítása érdekében, amelynek gyakorlati végrehajtásában a világ 
dolgozói az osztályharc történetében először lát iák. meg teljes 
világossággal azt az utat, amely u szocializmus világméretű 
megvalósításához vezet." /'(-/ 

Forró szeretettel ós őszinte örömmel üdvözölte a szovjet mun-
kásokat és harcukat a Szákszervezeti Internacionálé V. Világ-
kongresszusa, amely 193o. augusztusában ült össze Moszkvában. 
A forradalmi szakszervezetek delegációi a Szovjetunió prole-
táriátusához intézett üdvözletükben ezeket írták: 

"A szocialista ópités nagy ötéves terve, amelyet szakszerveze-
teitek aktív részvételével bizonyára négy óv alatt meg fogtok 
valósítani, ragyogó bizonyítéka annak, hogy csak a proletár-
diktatúra képes valóban megvédeni a munkások érdekeit. 

Megnyílik előttetek az uj, még gyorsabb politikai, gazdasági 
és kulturális fellendülés nagyszerű utja... Ml a Szovjetuniót 
hazánkrak. tartjuk, amelyet utolsó csepp vérünkig védelmezni 
fogunk." /5/ 
A Kommunista Internacionálé és a Szakszervezeti Internacionálé 
kongresszusain, a Kommunista Internacionálé Végrehajtó Bizott-
ságának plénumán a SZK/b/P és a Szovjetunió Szakszervezetei 
Központi Tanácsának képviselői beszámoltak a világ munkásosz-
tálya előtt a szocialista épitó? menetéről, sikereiről és ne-

/3/ Sztálin müvei, 13.köt.42-43.1. 
/i\/ A Kommunista Internacionálé dokumentumai. 1919-1932 u. 1933. 

951.1. /oroszul/ 
/?/ A Szakszervezeti Internacionálé V. kongresszusa.Gyorsírói 

jegyzőkönyv, «i. 193o.717.1« /oroszul/ 
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hézségeiről. A Kommunista Internacionálé VégreEaj'tóbizottsá-
gánö'k bőv tett "'elnökségi ülésén /l93o. feb'r. / V.M.Molotov, a 
£11 .plénumon D. Z-î/ianui Iszki j /1932. 5'zept./, a Szakszervezeti 
Internacionálé V. -kongresszusán J.M.Svernyik tartott beszámo-
lót. A Szovjetunió Szakszervezetei Központi Tanácsának vezető-
je beszédében azt mondta, hogy a Szovjetunió szakszervezetei 
nemzetközi felelősségük teljes tudatában megvitatás céljából 
a Szakszervezeti Internacionálé kongresszusa elé terjesztik a 
gyárakban és üzemekben kibontakozott szocialista munkaverseny 
terén kifejtett tevékenységüket. 

A kommunista pártok minden országban széles körben propagál-
ták a szovjet nép eredményeit. Az ötéves terv sikerei segit-
séget nyújtottak a kommunista pártoknak a kommunisták, a kom-
munista ifjúság, a szakszervezeti aktívák tömöritésében, a 
munkásosztály eszmei nevelésében. 

1931 • ' m'ájusában Ernst Thr.lmann Oldenburgban egy tömeggyülésen 
a Németországi Kommunista párt. agrárprogramját magyarázva ki-
fejtette , milyen éles ellentétet mutat a traktoroknak a ka-
pitalista és a szocialista mezőgazdaságban való "felhasználá-
sa. Beszédéből néhány részt közölt a ROTE FAHNE. Az egyik 
rész ezt a cimet viselte: "A traktor alatt ós a traktoron.M/6/ 
A "kapitalizmus országaiban - mondta Ernst mhälmann - a trak-
tor a nagybirtokosokat szolgálja, a nagybirtokosok felfaljak 
a kisparasztokat, a traktor a dolgozó parasztok felett áll. 
A proletárdiktatúra országában a szocialista ipar a hatalmas 
kollektívákba tömörült dolgozó parasztok gazdaságai számára 
gyárt traktorokat. A Szovjetunió~"dolgozó parasztsága a trak-
toron van és nem a traktor alatti A Reichstagban helyet fogla-
ló kommunista frakció által 1931. februárjában közzétett nyi-
latkozat azt mondja, hogy a szocializmus - amelyet a Szovjet-
unióban valóra váltanak - az egyetlen kiút a nyomorból, éhín-
ségből ós a háborús veszélyből. "A kapitalistáknak fő a fejük, 
hogy megvalósul az ötéves terv. Tudják, hogy a kapitalista, 
rendszer csődbe jutott ós ezért a szocializmus győzelme a 
Szovjetunióban a szocializmus győzelmet jelenti világviszony-
latban. ..."A német proletariátus előtt ragyogó példa áll: a 
Szovjetunió. Ez a példa erős fegyver az összes országok kom-
munistáinak kezében, ez a példa lelkesít minden elnyomottat."/7/ 

Valamennyi ország kommunistái szóles körben használták ki a 
Szovjetunió dolgozóinak lelkesítő példáját arra, hogy a dolgo-
zó tömegeket a maguk oldalára vonják. 1932-ben a képviselőhá-
zi választások kampánya idején a HUMANITÉ híreket közölt a 
magny1togorszki kohómüvek, a dnyeperi vizierőmü építkezéséről, 
ps más gigászi iparvállalatokról, arról, hogy a Szovjetunió-
ban felszámolták a munkanélküliséget, arról, mennyire emelke-
dett a szovjet munkások és parasztok jóléte és kulturális 
színvonala. Az újság kiemelte, hogy csak a kommunisták azok, 
akiknél a szó és a tett egy, és felhívták a lakosságot,hogy 
szavazzanak a Francia Kommunista Párt jelöltjeire. 

/6/ Rote Fahne, 1931-május 22.sa. 
/If Rote Fahne, 1931 .febr. 13.sz. 



Az újság "A bolsevikok Ígéretei és az Ígéretek teljesítése" 
. c. cikkében ezeket irta: "Mi megmutatjuk nektek a harc útját 
Marx-Engels-Lenin forradalmi tani'tá'sa, Szovjetunióbeli test-
verpártunk tapasztalatai alapján..."/8/ 
A kapitalista országok kommunista sajtója élesen visszauta-
sította a munkásosztály ellenségeinek rágalmait, amellyel be 
akartak feketiteni a szocialista építést. 1931. októberében 
a VORW&RTS c. szociáldemokrata lap egy fehér-emigráns orosz 
menseviktől cikket közölt, amelyben az hamis számadatokkal 
ós^a tények elférditcsével'azt bizonygatta, hogy a kohóipari 
öteves terv csődöt mondott. A ROTE FAHNE azonnal egy oldal-
nyi adatot közölt, amellyel lerántotta a leplet a hazug rágal 
„mázéról. /9/ a Nehézipari Népbiztosság hivatalos kimutatásai-
ból vett számadatok meggyőzően állították az olvasók elé,hogy 
a vaeolvasztás tferén a Szovjetunió már túlszárnyalta Belgium 
és Anglia termelését és hogy a szovjet acélipari termelés 
részaránya világviszonylatban az elmúlt két év alatt másfél-
szeresére nőtt. '- , 

Kiváló külföldi újságírók és kommunista írók - köztük Henri 
Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Julius Pucák, Egon Erwin 
Kisch - meglátogatták az ötéves terv hatalmas alkotásait és 
beszámoltak olvasóiknak a szocializmus építőinek hoci hétköz-
napjairól. Henri Barbusse kijelentette, hogy "a hatalmas szov 
jet építkezéseken megvalósított rendkívüli hőstettekről, a 
kicsiben és nagyban megmutatott valóban emberfeletti erőfé'szi 
tésekről hőskölteményeket lehetne irai." Paul Vaillant-Coutu-
rier""a HUMANITÉ-ben karcolatsorozatot irt "Az ipar gigászai-
ról". Julius Fucik a RUDÉ PRÁVO-ban tudósításokat közölt az 
ötéves tervről és egy könyvet irt a Szovjetunióról, melynek a 
következő jellemző címet adta: "Egy ország, melyben a holnap 
már tegnappá vált." 1931-ben Wilhelm Pieckkel az élén ellá-f?. 
togatott áz Uraiba, az alsó és a középső Volga-vidékre, Észök 
Kaukázusba, Üzbekisztánba és Turkméniába egy német kommunista 
ujságiróküldöttség; melynek tagjai között voltak a Rote Fahne 
valamint a Hamburgban, Essenben, Düsseldorfban, Lipcsében ós 
Drezdában kiadott kommunista lapok tudósítói. 

A kommunista lapok nemcsak a TASZSZ sürgönyeit, tudósitói-
,-nak a Szovjetunióról szóló közleményeit és karcolatait hozták 
nyilvánosságra, hanem számos levelet közöltek a szovjet mun-
kásoktól és munkásnőktől, kolhozparasztoktól és parasztasszo-
nyoktól. A Szovjetunió számos nagy központjában a lapok szer-
kesztőségei a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására irodát 
állítottak fel, amelynek utján a szovjet és külföldi dolgo-
zók élénk levelezést folytattak. A PRAVDA SZEVERA c. arch-
angclszki lap keretében létesített iroda sokszáz egyéni és 
kollektiv levelet kapott külföldről munkásoktól- az északi vi 
déken dolgozó szovjet munkások pedig beszámoltak az ötéves 
terv harcosainak életéről és munkájáról a külföldnek és eze-
ket a leveleket leközölték az USA, Anglia,- Németország, Fran-
ciaország, Hollandia, Norvégia kommunista lapjai. A külföldi 
elvtársak igy fordultak a PRAVDA SZEVERA olvasóihoz "írjatok 

/&/ Humanité, 1931 .május 17-.sz. - -, 
/9/ Lásd: Rote Fahne,1931.november l.sz. 
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nekün.v életetekről, segítsetek tapasztalataitokkal a burzsoá 
sajtó hazugságai elleni harcban" /lo/. A NYIZSEG-ORODSZKA JA 
KOIJMÜM. cimü lap keretében működő külföldi kapcsolatok iro-
dáján keresztül a Nyizsnyij-novgorodi vidék munkásai és kol-~' 
hozistái leveleztek a Ford autógyár /US/./ munkásaival, a s'zi-r 
léziai és walesi bányászokkal, a hamburgi dokkmunkásokkal. 
A DER KäMPFER c. kommunista lap munkáslevelezői barátilag 
kérték"a szovjet munkáslevelezőket, hogy Írjanak nekik minél 
többet. "Az ötéves terv minden győzelme - irták a munkásleve-
lezők - ujabb fegyver a kezünkben^' amellyel csapást mérhetünk 
az átkozott, kapitalizmusra." /ll/. 

A kapitalista országok forradalmi munkásai a szovjet ötéves 
tervet saját szívügyüknek tekintették. Antonin zápotocky, aki 
akkor a csehszlovákiai vörös szakszervezetek főtitkára volt, 
azt irta, hogy a Szovjetunióban folyó szocialista épités "az 
egész világ munkásságának közös ügye" /12/. 1931.május else-
jén a proletár szolidaritás nemzetközi ünnepén Berlin két-
százezer munkása felvonult a kommunista párt zászlaja alatt. 
Transzparenseket vittek a következő felírással: "A német for-
radáimi^'proletariátus üdvözli a Szovjetunió hősi proletariá-
tusát !","A'z ötéves terv készíti elő az utat a világszocializ-
mus felé". A Lustgarten téren Ernst Thälmann beszédet mondott: 
"Első üdvözletünk - mondotta'- a Szovjetunió testvéri munká-
saihoz és parasztjaihoz szól." Harsány üdvrivalgás volt a vá-
lasz: "Él jen Moszkva ! »' New-Yorkban ezen a napon a kommunis-"" 
ták által vezetett felvonulásokon ötvenezer ember vett részt. 
A világháború volt résztvevőinek oszlopa felett lengő zászlón 
ez állt: "Le a Szovjetunió irányában tervezett intervenciós" 
mesterkedésekkel!" Prágában a Május elsejei felvonulás részt-
vevőinek jelszava ez volt: "Az ötéves terv győzelme - a mi 
győzelmünk'!" /13/ 

Országunk dolgozói a külföldi országok proletariátusának ilyen 
fellépéseiben annak megnyilvánulását látták, hogy a külföldi 
proletariátusnak forró szívügye a szocializmus győzelme'. Ez 
arra' buzdította őket, hogy fokozzák erőfeszítéseiket és még 
nagyobb kitartással""küzdjék le az ötéves terv útjában álló 
óriási nehézségeket. Mind a nemzetközi munkásmozgalom tevé-
keny harcosaival való. kapcsolat? mind a külföldi munkásdele-
gációkkal való találkozások, fontos szerepet játszottak a 
szovjet munkások internacionalista nevelésében, amelynek a 
Szovjetunió Kommunista PártjS mindig elsőrangú fontosságot 
tulajdonított.-,Az SZK/b/P XV. kongresszusa a Központi Bizott-
ság beszámolójával kapcsolatos határozatában rámutatott: 
a munkának azon az alapon keli folynia, hogy a Központi Bi-
zottság minden lehető módon erősítse a Szovjetunió munkásai-
nak testvéri kapcsolatait a nyugateurópai államok munkásaival 
ós az elnyomott országok dolgozó tömegeivel." /14-/ 

/lo/ A nemzetközi munkásmozgalom .A Szakszervezeti Internacio-
nálé és a"Szovjetun:iórSzakszervezetei Központi Tanácsá-
nak lapja.'1932.32.S3. 

/II/ Nyizségo.rodszkaja Kommuna, 1932.öájus l'.sz. 
/I2/ Nemzetközi Munkásmozgalom, 1931•11-12.sz. 
/I3/ Pravda,- 1931.május 4.sz. 
/14-/ A SZKP kongresszusainak, konferenciáinak' és "köz pont i 'bi-

zottsági plénumainak határozatai.II,r.Bpest.1954.5o5« 1• 



As országunk'dolgozói és a kapitalista országok proletariá-
tusa'.közötti kapcsolatok egyik leghathatósabb formája - akár-
csak- napjainkban - a külföldi munkásdelegációk látogatás;a-
volt"a Szovjetunióban. Ezeknek a delegációknak a száma égyre 
nőtt. 1931-ben a Május elsejei ünnepségre 2o5, az októberire 
35o külföldi munkás de le gát us jött el, akik a' földkerekség 
mind'en részének proletariátusát képviselték. 1929-1932-b'en a 
Szovjetunióban Angliából, Ausztráliából, Ausztriából, Bel-
giumból, ̂ Bulgáriából,' Csehszlovákiából, Dániából, az Egyesült 
Államokból, Egyiptomból* Észtországból, Franciaországból, 
Hollandiából, Írországból, Izlandból, Japánból, Jugoszláviá-
ból,- Kanadából, Lengyelországból, Lettországból, Mongóliából, 
Hiompfn-pR̂ i fì ah ni • Mnvvp'ai áhí̂ l SnflTivnl n^fi^ápból . Sváicból . * O J ÜW* » w£r ^ -1- O J V 7. 
Svédországból, Görögországból és több más országból is jártak 
munkásküldöttségek. ; 

A küldöttségek tagjai különböző pártok képviselőiből és pár-
tonkívüli ékből állottak. 
Sok delegátus a burzsoá és Sgíociáldemokrata^isájtó befolyása 
révén ölőitelette1 elteivé jött a Szovjetunióba, de ' amint 
megismerkedtek a szovjet munkásosztály életével és munkájá-
val, gyökeresén megváltozott a Szovjetunióról vallott előb-
bi felfogásuk.~Egy pártonkívüli francia vasutas, a Szovjet-
unióban tett útjáról mesélve bevallotta, hogy eddig szkö.pti-
kusan-viseltetett a Szovjetunióvaliszemben. Amikor azonban 
saj-áí;0 szemével látta a szocializmus építését a Szovjetunió-
ban ős-összehasoníitotta azzal, amit korábban olvasott, el-
mondta" a" franc ia dolgozóknak, hogy nem szabad"hinni "a'bur-, 
zsoá sajtó rágalmazó meséinek". "Ami engem és elvtársaimat 
illeti, mi mindannak alapján, amit lá,ttunk, kijelenthetjük; 
A Szovjethatalom mindent a dolgozóknak adott és'ők meg fogjált 
védeni vivmányaikat, sőt még gyarapítani fogják azokat" /15/« 

A külföldi delegációk abból a pénzből utaztak a Szovjetunióba 
amelyet á gyárak, üzemek, hajógyárak munkásai szerény fizeté 
sükből- tettek félre. "A munkások garasaiból ellátogató kivá-
lasztott munkások felelősséggel tartoznak a munkásoknak - j. 
ilyeh-felelősségteljes emberekből kell állnia a munkásdelegá-
ciőknak" - irta 193o-ban a Szovjetunió Barátai Nemzetközi Tár 
saságának Bizottsága, amikor a Szovjetunió Szakszervezetei; 
Központi Tanácsának meghivására~'félszó!itotta az összes orszá 
gok munkásait és munkásszervezeteit, hogy válasszanak és küld 
jenek.'delegációkat a nagy szocialista forradalom országába. 

Bármilyen nagyok is voltak az anyagi nehézségek, könnyebben 
legyőztek, mint azokat a nehézségeket, amelyeket a burzsoá 
hatóságok; a vállalattulajdonosok, a szociáldemokrata vezetők 
a reformista szakszervezetek főkolomposai a munkásdelegációk-
kal szemben állítottak, amikor a figyelmeztetéstől é-s~a -fénye 
getésektoi egészen a közvet len. terrori g minden eszközt sorom-
póba állítottak. 1929. októberében a francia kormány megtagact 
ta a munkásküldötteknek az útlevél megadását a Szovjetunióba. 
Az HUMANITÉ ezt az önkényes esetet a közvélemény elé tárta, 
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/15/ Humanité, 1932.december 19.sz. 



amikor megírta, hogy a francia munkások útlevelének megtaga-
dása ujabb tanúság amellett, mennyire félnek a szocializmus 
ellenségei^" nehogy a dolgozók megtudják az igazságot a Szov-
jetunióról. "Van-e jobb bizonyíték a jószándéku emberek szá-
mára, hogy mindaz, amit naponta a Szovjetunió ellen írnak -
hazugság és rágalom!" /I7/ 

Az 1929. novemberében Moszkvába.ilátogató angöl munkásküldött-
ség vezetője elmondta a szovjet sajtó tudósítójának: munkás-
gyűléseken akarták megvitatni azt a kérdést, hogy az angol 
proletariátus képviselőit elküldjék-e a Szovjetunióba. A 
trade-unionok vezetői meghiúsították ezt a kezdeményezést, a 
gyártulajdonosok pedig elbocsátással fenyegettek meg minden-
kit, aki el merészel utazni Szov jet-Orosz:országba. A munká-
sok azonban nemcsak kiválasztották küldötteiket és-összegyűj-
tötték az utazási költséget, hanem még azt is elhatározták, 
hogy hetenkint összeadják fizetésük egy részét a küldöttek 
családjának eltartására. /18/ 

1931-ben egy csehszlovákiai munkásküldöttség ment a Szovjet-
unióba./A küldöttségben főképpen pártonkivüliek, a reformis-
ta szakszervezetek tagjai, szociáldemokrata nem-funkcionárius*" 
párttagok, és a nemzeti szocialista párt tagjai vettek részt/. 
Amikor az utazásról" visszatertek, munkaadóik elbocsátották 
és pártjukból kizárták őket.. A munkásküldötteket azonban még 
ez sem ijesztette meg. A Szovjetunióban látottak sok tekin-
tetben kinyi tötták szemüket . A delegátusok nyilatkozatukban 
a következőket írták: "Megígérjük, hogy minden üldöztetés el-
lenére ~i s mindig és mindenütt csak. az igazát fogjuk mondani a. 
'Szovjetunióról ós erőinkhez mérten megszervezzük a Szovjet-
unió védelmét" /19/. 

A szocialista pártok jobboldali vezetőit megrémítette és fel-
dühítette a munkás delegációk látogatása a Szovjetunióban, an-
nál is inkább, mert a küldöttségek résztvevői,mi után megismer-
ték à szovjet dolgozók életét és munka közben látták a SZKP 
politikáját szembeállították azt a burzsoáziával együttmükodő 
szociáldemokrata vezetők politikájával". Jellemző, hogy a cseh-
szlovák munkásdelegáci ónak'.a munkástajtóban megjelent nyilat-
kozatából a cenzúra kitörölte a következő szavakat: "A dele-
gáció újból ós újból meggyőződött arról, mennyire eltérőek a 
burzsoáziával való együttműködés taktikájának ós a forradalmi 
harc taktikájának eredményei... A szocialista pártok politi-
kájának eredménye válság, éhínség és munkanélküliség, terror 
és véreskezű megtorlás a munkásosztály ellen. Az SZKP forra-
dalmi taktikájának eredményei: a termelés óriási, tervszerű 
emelkedése"es a városi és falusi dolgozó tömegek jólétének 
emelkedése. A proletariátusnak, mint osztálynak, az önteyé-
kenysége a cári Oroszországot a népek börtönéből a szabad 
népek szocialista szövetségévé tette." /2o/. 

/I7/ Humanité, 1929.november l.sz-
/18/ Lásd: Trud, 1929.november lo  
/19/ Nemzetközi Munkásmozgalom, 193.1 »9 . sz.-' 
/2o/ Nemzetközi Munkásmozgalom, 1931.35-sz. 



A fasizmus uralma alatt' nyögő országok munkásai számára nagy 
kockázattal jártak a Szovjetunióban tett látogatások. 1931-
ben a rendőrség letartóztatta és börtönbe vetette a Szovjet-
unióban látogatást tett lódzi munkásókat, 1932-ben a lengyel 
dolgozók egy ujabb delegációt küldtek a Szovjetunióba. /Min-
den küldött önállóan és illegálisan mént a Szovjet unióba,hogy 
ezzel kijátssza a rendőrség éberségét..'/ A szovjet ínunk ás_ * -
osztály eletével való megismerkedés után a lengyel proletá-
rok ki jelentették: "192o nem ismétlődik meg ós nem is ismét-
lődhetik meg, mert a lengyel munkás tudja, hol vannak a bará-
tai és hol az ellenségei./21/. 

1931.szeptember 22.-én.a VORWäRTS-ben megjelent a német szo-
ciáldemokrata vezetőség határozata, amely kizárás terhe mel-
lett eltiltotta"a szociáldemokrata munkásoknak a Szovjetunió-
ba való utazást, Ennek ellenére a határozat kiadása után egy 
hónappal a németországi nagyvállalatok munkásai közül válasz-
tott delegációban, amely az októberi ünnepségre a Szovjet-
unióba utazott, 60 szociáldemokrata volt, akik'még August 
Bebel idején léptek be a pártba, 

Az élenjáró német munkásokat a fasiszta terror sem tudta 
visszatartani : 1932-ben az öreg fémmunkás egy gyűlésen beszá-
molt a Ször/jetunióban tett látogatásáról ós amikor éjszaka 
hazafelé tartott, hitlerista terrörlegények támadtak rá és 
több kósszurással megsebesítették. A fémmunkás sebeiből való 
felgyógyulása után ezeket irta szovjet barátainak: "Mint lát-
hatjátok, a német fasiszták nem szerë'tik, ha a munkások meg-
tudják az igazságot"a Szovjetunióról. Én még több más gyűlé-
sen is felszólaltam. Nem sikerült engem - a szovjet élet szem-
tanuját - megfélemlíteniük és a szájamra lakatot tenniük."/22/ 
A szovjet•állami, párt- ós szakszervezeti funkcionáriusok, gaz-
dasági vezetők, munkások, kolhozisfrák, mérnökök, orvosok, pe-
dagógusok forradalmi kötelességüknek tartották, hogy beszámol-
janak a külföldi~delegátusoknak a szocialista építésben vég-
zett munkájukról. Arról a jellemző vonásról, ahogyan a szov-
jet emberek a~"külföldi munkásdelegációkat fogadták, I.V. Sztá-
lin már à XIV. pártkongresszuson megemlékezett: "Felfigyeltek-
e arra, hogy elvtársaink, a kormányzat különféle területeinek 
vezetői, nemcsak tájókoztatták'a munkásküldöttsógeket, hanem 
valósággal beszámoltak ëzeknek a küldöttségeknek?" Ennek az 
a magyarázata, hogy a' munkás delegációk "az~ő szemükben.azt a 
baráti, testvéri ellenőrzést személyesítették meg, amelyet a 
Nyugat munkásosztálya' építésünk, munkásállamunk felett gyako-
r o l . " ^ / ' ' " 
Az I93I. május elsejére a Sgovjetunióba érkezett külföldi 
munkásctelegációkat a Szovjetunió Tervhivatalának vezetőit fo-
gadták. Részié te s-be számolót tartottak a küldötteknek az öt-
éves tervről, arról, hogy mi az ötéves tervek jelentősége az 
ország szocialista átalakítása szempontjából és milyenek tel-
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je si tésének menete. Ezután több óráig t^rtó eszmecsere követ-
kezett. A Tervhivatal munkatársai kimerítően válaszoltak a 
vendégek kérdéseire. Befejezésül a Népbiztosok Tanácsának"he-
lyettes elnöke ós a Szovjetunió Tervhivatalának elnöke. V.V. 
Kujbisev szólt a külföldi elvtársakhoz. Ugyanebben az évben 
az Októberi Forradalom évfordulójának ünnepére 25 országból 
érkeztek munkásdelegációk. A világ munkásosztályának küldöt-
tei tiszteletére Moszkvában diszülóst rendezett a Szakszer-
vezeti Internacionálé Végrehajtóbizottsága, a Szovjetunió 
Szakszervezetei Központi Bizottságának Elnöksége, â' terüle-
ti és városi szakszervezeti tanácsok részvételével. A külföl-
di delegációk résztvevőit a Szovjetunió szakszervezeteinek : 
nevében N.M.Svernyik üdvözölte. "Osztálytestvéreinknek, kül-
földi münkáselvtársainknak hazánkba való látogatását - mond-
dötta N.M.Svernyik - ugy" tekintjük, hogy meg akarnak bizonyo-
sodni,. mennyiben teljesítette a Szovjetunió proletariátusa 
a szocialista ópités nagyszerű feladatait, amelyeket a nem-
zetközi proletariátus áz Októberi Forradalom során~ránk bí-
zott" /24/. Ezután N.MVSvernyik válaszolt a delegátusok ál-
tal feltett kérdésekre. 1932. májusában 186 külföldi munkás-
delegátus találkozott a moszkvai Kreml Andrejev-termóben a 
Szovjetállam és a Kommunista Párt kiemelkedő funkcionáriusai-
val. 

A szovjetemberek elmondták a nyugati munkásosztály küldöttei-
nek az iparig kolhoz- ós kulturális épités terveinek teljesí-
tésében elért eredményeiket"és sikereiket, de nem hallgatták 
el a szocializmus felő vezető uton előttük álló, leküzdésre 
váró nehézségeket sem. "Semmit sem hallgatnak el! - mondotta 
Julius Fucik, amikor beszámolt a csehszlovák munkásdelegáció 
keretében a Szovjetunióban tett'látogatásáról. - Még sok fo-
gyatékosság van náluk, de mindenre ez a válasz: meglesz! Ezt 
mondják ós rámutatnak arra, hogy sok minden nem volt meg ré-
gebben ós ma már megvan"/25/. 

193o őszén egy németországi, franciaországi, angliai, ameri-1 
kai, bulgáriai, csehszlovákiai, jugoszláviai, törökországi" 
és írországi munkásokból álló delegáció hosszabb látogatást 
tett a Szovjetunióban. Ellátogattak Sahtiba, a Donmenti-Rosz-
tovba, Novorosszijszkba, Tuapszebe, Szocsiba, Szuhumiba, Ba-
tumba, Tifliszbe, Bakuba, leszálltak'a bányákba, megtekintet-
ték az ásványolajgyárakat, a kőolaj telepeket, a rosztovi me-
zőgazdasági gépgyárat, a cement ©'árakat, a zemo-avcsali vízi-
erőmüvet /ZAGESZ/, szovhozokat, teaültetvényeket, tea- és do-
hánygyárakat, munkásklubokat, szanatóriumokat, munkáslakáso-
kat ós legény szállásokat.látogattak meg, beszélgettek munká-
sokkal, feleségeikkel, a Vörös Hadsereg tagjaival, tisztvise-
lőkkel, különböző szovjetemberek százaival. A küldöttek ki-
emelték. hogy "a nemzetközi pr'oletárszolidapitás mil'yen'harcos 
szelleme hatja át" a.szovjet munkásosztályt, ós felhívták a 
munkásosztályt, hogy védje meg a Szovjetuniót: "örömmel .mond-
hatjuk az egész világ dolgozóinak, - írták nyilatkozatukban -
hogy saját szemünkkel láttuk, hogyan ópiti a Szovjetunió pro-
letariátusa- a szocializmust. Láttuk &~csodás uj gyárópülete-
724/ Nemzetközi Munkásmozgalom, 1931• ' 33-szám. ~ 
/25/ Idézve a Novij Mir folyóiratból, 1948.7•sz.265.1. 
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ket, a vállalatok nagyszerű fel serelését-, a gyönyörű mun-
káslakás okát, a nagyszerűen ber ndezett üdülőket ®s szana-
tóriumokat, a virágző kolhozmezőket - és mindezt a munkások 
és parasztok saját kezükkel teremtették, mindez a munkáso-
ké és parasztoké. Mindez zálogot az emberiség igazi anyagi és 
kulturális felvirágzásának"/26/ 

A burzsoá ideológusok hosszú évtizedeken keresztül azt haj-
togatták és hajtogatják ma is, hogy a munkásosztály csak rom-
bolni tud, nem épiteni. A Szovjetunióban végrehajtott nagy-
szerű-átalakulás a nemzetközi proletariátus szemeláttára meg-
cáfolta -azt a h^ugságot, amelyet a kapitalisták a munkás-
osztályra szórtak. Az Ötéves terv sikerei szembeszökő módon 
megmutatták, hogy a munkásosztály nemcsak a" régit tudja le-
rombolni, hanem az ujat nagyszerűen fel is tudja épiteni. A 
külföldi delegátusok a"tőke uralmát megsernmisitő és az uj 
szocialista társadalmat sikerrel épitő szovjet dolgozók ere-
jébe vetett kimerithetetlen hittel jelentették ki, hogy a 
szovjet munkásosztálynak "nemcsak arra van képessége és ener-
giája,, hogy a burzsoáziánál nem rosszabbul vezesse az ipart, 
hanem arra is, hogy a valaha is létezett civilizációk közül 
a legmagasabb színvonalú civilizációt is felépítse."/27/ 

A Szovjet államban a munkásdelegátusok az ország sok kiemelke-
dő emberével ismerkedtek meg, akik a proletariátus és a dol-
gozó parasztság köréből kerültek ki, és akiket erős kötelékek 
fűztek a népi tömegekhez, A külföldi, elvtársak elámultak,hogy 
a Szovjetunióban az emberek nem származásuk vagy vagyonuk ré-
vén válnak híressé - mint a käpitalistarvilágban - hanem ki-
zárólag munkahőstetteik révén. A Szovjetunióba... látogató svéd 
munkások nyilatkozatukban kiemelték, hogy egyszerű szovjet 
munkásokat vonnak be vezető ál: ami funkciókba: "Artyemovszk-
ban, Mariupolban egyebek között láttuk, amint a Szovjetunió 
Központi Vógrehaj"tóbizottságának tagjai közvetlenül a terme-
lésben dolgoztak." /28/. Egy 1929-ben a Szovjetunióba látoga-
tó angol munkásküldöttség kijelentette: "A Szovjetunióban egé-
szen más a légkör, mint Angliában, ahol minden hétköznapi ap-
róság arra emlékezteti a munkást, hogy az alárendelt osztály-
hoz tartozik. Itt, a Szovjetunióban azonban rögtön szembeszö-
kik; hogy az ország gazdái - a munkások". /29/ 
Az ötéves terv végén a Szovjetunióba látogató munkásdelegátu-
sokat meglepte, hogy nincs munkanélküliség *- ez a rákfene, 
amely a kapitalizmus állandó kísérőjelensége, a burzsoá~'orszá-
gok munkásosztályát régóta sanyargató társadalmi métely. Lel-

/26/ Trud, l93o..október 8.sz. 
/27/ Nemzetközi Munkásmozgalom, 1929. 45-46.sz. 
/28/ A Szovjet unió .proletariátusának vendégei, M. 1932.263.1. 

/oroszul/ 
/29/ Nemzetközi Munkásmozgalom, 1929. 45-46.sz. 
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kese<éssel állapították meg, hogy a Szovjetorsz;. ?ban az egész 
munkaképes lakosság alkotó, építő munkát folytat, és hogy az 
ipari ós kulturális ópitós napról-napra egyre jobban gyarap-
szik ennék az óriási országnak mind központi, mind határmenti 
vidékein. 

A külföldi münkások figyelmét "különösen'olyan. tények ragad-
ták meg, mint a díjtalan oktatás, a díjtalan orVosi ellátás, 
a munkavédelem ós a munkás egészségének védelme. Csodálkozás-
sal állapitották meg, hogy az uj gyárépületekben tágas, vilá-
gos üzemi helyiségek vannak, amelyek a legmodernebb technikai 
felszereléssel vannak ellátva. Ez megkönnyíti" és igen terme-
lékennyé'teszi a munkások által végzett munkát. Milyen szembe-
szökő ellentót egy kapitalista gyárral összehasonlítva! A 
csehszlovák munkások kijelentették, hogy "a Szovjetunióban a 
termelést nem azért gépesitik, hogy fokozzák az élő munkaerő 
kizsákmányolását, hanem ez a munkások érdekében történik. A 
kimerítő és äz egészségre káros fizikai munkát gépek munkája 
váltotta fel.»/3o/ 

A külföldi proletárok büszkék voltak erre a munkásosztályra, 
az uj emberekre, akik a történelmi jelentőségű szocialista 
átalakulások folyamán formálódtak. Az osztrák szociáldemokra-
ta part tagjaiból álló munkáscsoport, amely 1931- májusában 
járt a Szovjetunióban, ezeket irta; "A világ egyetlen orszá-
gában sem szentelnek olyan nagy figyelmet a tömegek nevelésé-
nek* mint itt...""És megkell mondanunk, hogy ennek a munkának 
a sikere már most is bő kárpótlás az áldozatok tömegéért, 
azért a vér- és könnyáradatért, a nélkülözésekért és fárado-
zásokért, amelyet ez a hősi nép a legnagyszerűbb forradalom 
során elviselt." /3l/ 

A munkásküldöttségek tagjai hazájukba v£ló visszatértükkor 
a Szovjetunió cselekvő barátaivá váltak. Sok gyárba hivt'ák 
meg őket és a legkülönbözőbb kérdéseket szegezték nekik. Az 
illető gyárak munkásai a legkisebb részleteket is meg akar-
ták tudni az épülő szocializmus országának életéről. A Szov-
jetunióban folyó szocialista építés győzelmeit saját szemük-
kel látott delegátusok elbeszéléséi sokezer munkás osztály-
öntudatát emelték. 

A Szovjetunióról beszéltek Nyugaton azök S" külföldi "tengeré-
szek is, akik a szovjet kikötőkben jártak. A szovjet dolgozók 
a kikötőkben nagy örömmel fogadták őket, megismertettók'őket 
â munkásosztály munkájával és mindennapi életével, az ötéves 
terv jelentőségével és teljesitésónek menet ével. Leningrád-
ban, Arhangelszkben, Murmanszkban, Vlagyivosztokban, OgyeSz-
szában, Nyikolajevben, Mariupolban, Noyorosszijszkbaiï, Poci-
ban és Batumban nemzetközi tengerész-klubok működtek. Ezekben 
a klubokban e gyedül" 1928-ban 1-19.600 külföldi tengerész for-
dult meg, akik"ellátogattak az olvasótermekbe, előadásokat 
hallgattak, filmeket néztek ós kirándulásokat tettek. /32/ 

/ 3 0 / Nemzetközi Munkásmozgalom, 1-931'»-35 • sz . 
/3I/ Rote Fahne ,-./Bécs/ 1931 «máj .9• sz. - _ -
/32/ Lásd, Nemzetközi Munkásmozgalom, 1929. 49-5o.sz, 
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A kapitalista országok dolgozó ezenkívül a szovjet iparban 
dolgozó külföldi munkások és szakemberek levelei és elbeszé-
lései utján jutottak értesülésekhez a Szovjetunióról, /ilyen 
munkások és szakemberek 4.5oo-an dolgoztak 193o-ban a Szov-
jetunióban /33 /A A Szovjetunióban .dolgozó külföldi munkások 
között /sok ilyen munkást azok c cégek küldtek, melyek fel-
szerelést szállítottak az uj gyárakhoz/ voltak apolitikus 
emberek is, akik igyekeztek., hogy semmiben se vegyenek részt, 
és ki zár ól ag~ csak" a szűk termelési kérdések és a fizetés ér-
dekelte okét. Voltak közöttük olyanok is, akiket átitatott 
a kapitalizmus Szelleme. A külföldi munkások zöme lelkiisme-
retesen dolgozott iparunkban, és arra törekedett, hogy.. kicse-
rélje műszaki tapasztalatait, semmiben sem maradjon el a. 
szovjet elvtársak, mögött, és hogy a maga részéről hozzájárul-
jon a szocializmus építéséhez. Ezek a munkások barátaikhoz, 
és rokonaikhoz irt leveleikben bosszankodással bélyegezték 
meg a kapitalistáknak a.Szovjetuníórá szórt rágalmait. Amikor 
az ' amerikai-ángol és egyéb monopoliümok" sajtója, .amelyet"ag- . 
godalomba ejtettek a Szövjetunióban folyó iparosítás sikerei, 
olyan aljas hazugságokat kezdett terjeszteni, hogy a Szovjet-
unióban .kényszermunkát alkalmaznak, a nyizsnyij-novgorodi 
/gorkij,i/ épülő autógyár 77 amerikai munkása nyilatkozatában 
kijelentette, hogy: "A "kényszer"-munkáról terjesztett hazug-
ságra részünkről a legjobb válasz az, hogy sokan azzal a ké-
re lemmel fordultunk a szovjet kormányhoz, hogy örökre "i'tt-
maradhassuhk proletár hazánkban". A moszkvai villamossági 
gyárban dolgozó 44 német munkás ugyanakkor felhívást"" intézett, 
a kapitalista országok proletariátusához dis felszólította 
okot, hogy alakítsanak olyan harci bizot-tságokat^ amelyek ' 
szembeszálltak a Szovjetunióra szórt rágalmakkal. "Szálljatok 
síkra azért,- írták a munkások - hogy az angol, -francra,"né-
met és, amerikai munkások a kapitalisták rágalmazó szövjetel-
lenes sajtóhadjáratára válaszképpen indítsanak kampányt azért, 
hogy vizsgálják meg a munkafeltételeket valamennyi tőkés or-
szágban és azok gyarmatain, ahol valóban rabszolgaság ural-
kodik. "/34/ 

A Szovjetunió ós a kapitalista országok proletariátusa közöt-
ti "kapcsolatok egyik formája az volt, hogy a szovjet gyárak 
kollektívái és a külföldi vállalatok élenjáró munkásai forra-
dalmi munkaversenyre. kötö.ttek szerződést. 
l93o;februárjában Kémetország Kommunista Pártjának Központi" 
Bizottsága az SZIí/b/P Ural-teröleti bizottsága "ut j.án levelet 
intézett az uráli munkásokhoz, ahol az ötcv.es*terv 'értelmé-
ben óriási iparvállalatokat építettek. A német kommunisták 
felhívták az uráli munkásokat, "haladjanak az "'élen a"" szocia-
lista építésben"és necsak teljesítsék; hanem teljösitsék. tul 
az ipari tervet."" Az S2K/b/P uráli területi bizottsága válasz 
koppén ebeket irta ä Németországi"Kommunista Párt Központi 
Bizottságának: "Biztosítunk benneteket., högy minden tőlünk 
telhetőt megteszünk, hogy az ötéves tervet négy év alatt mara 
déktalanul teljesítsük. Felhívásotokat az' Ural munkásosztálya 

/33/ Lásd, Nemzetközi Munkásmozgalom, 193o.32.sz« 
/34/ Trud, 1931- febr.21.sz. 
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mint harcî társaktól származó testvéri felhívást veszi,amely 
emlékeztet bennünket a nemzetközi proletariátussal szemben 
fennálló kötelezettségeinkre. Az Ural a Németországi Kommu-
nista Párt Központi"Bizottságán keresztül vêrsenyre hivja 
ki a ruhrvidóki pártszervezetet azzal a feltétellel, hogy 
alakítsanak üj pártsejteket, vonják be a forradalmi szakszer-
vezeti ellenzékbe a széles munkástömegeket, erősítsék meg a 
proletariátus antifasiszta szervezeteit,"magyarázzák meg a 

. háború veszélyét, tisztítsák meg soraikat a megalkuvóktól és 
--vezessék a ruhrvidóki munkást ömegek valamennyi akcióját a ka-
pitalizmus elleni harcban." /35/ 

- A Nagy Októberi Szocialista Porradalom előtt a harkö'vi elektro-
mechanikai" gyár a német AEG monopoliumhoz tartozott."Az el-
ső ötéves terv elején a gyár munkás á'i kapcsolatot létesítet-
tek az AEG-Treptow gyár munkásaival. Az AEG-Treptow gyár for-
radalmi szakszervezeti ellenzéke áltál összehívott gyűlésen" 
meghallgatták egy Szovjetunióban járt delegátus beszámolóját7 

-megvitatták a harkovi munkások levelét és választ küldtek rá. 
Mint a Rote Fahne .irja, a válaszban többek között ez állt: 

~ "Az AEG-Treptow gyár munkásai és munkásnői a harkovi' volt AEG 
gyár munkásainak forró proletár üdvözletüket küldik. Kötelez-
zük magunkat, hogy támogatjuk és erősítjük a szocializmus épi-

- .tésót azzal, hogy minden erőnket mozgósítjuk a Szovjetunió 
védelmére." /36/ A Krasznij Treugolnyik leningrádi gyár kol-
lektívája, amely levelezésben állt a németországi nagy Leuna 
vegyészeti gyár munkásaival, megígérte a külföldi elvtársak-
nak, hogy négy óv alatt-telje sitik az ötéves tervet. A Leuna 
élenjáró munkásai a maguk részéről viszont a következő köte-
lezettségeket vállalták: A gazdasági követelésekért folyta-
tott harc aktivizálása mellett, minden eszközzel fokozzák a 
háborúellenes kampányt és leleplezik a világ-burzsoázia hadi-
vegyészeti készülődéseit egy imperialista háborúra; a Leuna 
gyárban"háborúélienes bizottságot alakítanak. Rendszeresen 
terjesztik'a marxista-leninista tanítást a munkások és felesé-
geik között, főképpen önképzőkörök létrehozása utján; fokoz-
zák a munkások között a-szovjet ötéves terv propagálását ; nép-
szerűsítik azt az eszmét, hogy nemzetközi proletár-kölcsönt 
gyűjtsenek a Szovjetunióban folyó szocialista építés megser« 
gitósóre. /37/ 

Sok ékesszóló bizonyság van arra, milyen lankadatlan figye"-
lemmel_adóztak a kapitalista országokban élő"élenjáró prole-
tár rétegek a szovjet munkásoknak az ötéves terv teljesité-

. sére irányuló harca iránt. így Wedding /Berlin forradalmi ha-
.. '.vgyományairól hires prole tárnegye de/"munkásai a magnyit ogorszki 
vkohőmü építőinek harci vörös zászlót küldtek, amely mint mon-
dották" "mindnyájunkat tömörít a proletariátus világgyőzeiméi-
nek hite"köré"."/3S/ ,A hamburgi munkások 1931-ben vörös zásg-
1-ót küldtek a 2 . S Z . óragyár kollektívájának, kérve, hogy azt 

/35/ Trud, 193o- febr-.9-sz~ 
/3ö/ Trud, 193o. jun.23.sz. - - -
/37/ Lásd:.Nemzetközi Munkásmozgalom, 1929- 47-48.sz. 
/38/ A Magnyitogorszki Munkás, 1931. ' jan.6.sz . 
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a legkiválóbb rohambrigádnak- nyújtsák, át. Ugyanakkor az oszt-
rák proletariátus delegátusai is vittek magukkal egy vörös 
zászlót Moszkvába, hogy át adják'.ama üzem élmunkásainak>amely 
a legkorábban és a legjobban teljesíti az ötéves terv 1931 
negyedik negyedére eső hányadát. 

A világ proletariátusának szocialista hazája, élmunkás bri-
gádja iránti viszonyát légjobban az a vonás jellemzi, hogy 
nemcsak erkölcsileg, haném ""anyagi lag is elő akarták segiteni 
az ötéves terv teljesítését. Akkor,•amikor a legvadabb gazda-
sági válság dult, amikor napxil-napra fokozódott a tömeges 
munkanélküliség és rohamosan csökkent a dolgozók munkabérének 
értéke"amikor a munkáscsaládokat napról-napra különösén"sa-
nyargatta az aggodalom, hogy mit hoz"a ho£nap? sok proletár 
szűkös garasait rakosgatta, hogy testvéri segítséget nyújt-
son a szocializmust épitő munkás államnak. 

1930. januárjában a moszkvai újságokban megjelent egy los-
angelesi amerikai munkásasszony levele. Levelével együtt loo 
dollárt küldött a Szovjetállam szükségleteire. Levelében a 
Szovjetuniót "a munkásosztály támaszának, az átkozott rabszol-
gaság harapófogójában élő és nyomorgó.emberek nagyszerű re-
ményének" nevezte és igy" folytatta; "" "Sajnos c sak ennyi tellett 
t:őlem> ón mosónő vagyok. . . és ennyit sikerült összegyüjtenem 
testvéreim, a Szovjetunió munkásai számára." /39/ Egy fiatal 
pártonkívüli belga irodai alkalmazott 5o frankot küldött az 
Oszoaviahimnak. "Tudom - irta - hogy 5o frank nem sok. De egy 
Nyagat-Európában élő proletár számára, akinek ma még van mun-
kája^ de holnap már munkanélkülivé válhat, ez"mindenesetre 
áldozat - olyan áldozat, amelyet szive sörömest hozok, mert 
s-zilárd meggyőződésem,: hogy csak a Szovjetunióval szövetség-
ben tudjuk megsemmisíteni a,ki zsákmányelő kapitalizmust és 
kivívni a szabadságot"•/4o/ 

1929. szeptemberében.Philadelphiából egy hajó futott be 
Novorosszijszkba az épülő sztálingrádi traktorgyár számára 
az"USA-ban megrendelt gépekkel. A gépeket berakó amerikai ki-
kötőmunkások kijelentették, hogy addig nem hagyják el a kikö-
tőt, amig az egész munkát nem végzik el. Segiteni kell -mond-
ták - az orosz munkásoknak, hogy mielőbb befejezhessék a trak-
torgyár épitésót. Az 1932. május elsejére a Szovjetunióba ér-
kezett angol munkások a Krasznij Putyilovec gyár munkásainak 
ajándékul egy műszeres ládát adtak- a svéd munkások delegátu-
sa pedig saját találmányát nyújtotta át, egy vasúti váltók 
átállitására szolgáló automatikus szerkezetet; /4-1/ A nemzet-
közi munkássegély /Mezsrabpom/ Központi Bizottsága gyűjtést 
rendezett, hogy 4o traktort vásároljanak a"Szovjetunió számá-
ra. Az országunk népgazdaságába befektetett sokmilliárdnyi 
összeg mellett, néhány tucat traktor vagy egy "műszeres láda 
természetesen nem birt gazdasági jelentőséggel, de rendkívül 
drága ajándókot"jelentett a szocializmus építőinek, mert ki-
fejezésre "jutott benne a nemzetközi proletariátus testvéri 
szeli darítása. 

/39/ Pravda, 193o.fcbr.22.sz. 
/4o/ Nemzetközi Munkásmozgalom, 1931. 19. sz.. 
/41/ Lásd, Nemzetközi Munkásmozgalom, 1932.15.sz. 
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A kapitalista országok élenjáró munkásai ugy akartak segit-
séget nyújtani a SzovjetuniónakJT hogy átadják műszaki tapasz-
talataikat a szovjet barátoknak. 

így Berlinben néhány épitőmunkás,"darugépész jí fóraszerkezet! 
technikus és mérnök "rohambrigádot" alakított és azt a célt 
.tűzte maga ele, hogy átadja a szovjet' építőknek hasznos ta-
pasztalatait. A brigád tagjainak levelét közölte az Uraiban' 
megjelenő OPIT SZTROJKI /Az épités tapasztalata/~"c. folyóirat. 
A berlini brigád egyik levelében azt irta, miként védhetik 
meg ä rozsdától a falakba beépített vasgerendákat, a másikban 
leirtak egy szerkezetet, amellyel az építőanyagot nagy magas-
ságra lehet juttatni, egy harmadikban elmondták földalatti 
építményeik kapcsán szerzett tapasztalataikat, egy negyedik-
ben átadták tapasztalataikat a polgári épitKezés"tipizálásá-
val és standardizálásával kapcsolatban, stb. ,/42/-

Jellemző az a jegyzet, amelyet egy kőműves csatolt levéléhez 
ás amelyben szovjet szaktársainak leírta tapasztalatait a 
falrakás legjobb módszereiről és" a belső és ikülső levakolás 
különböző eljárásairól: "Mi fel tudnánk emelni a termelékeny-
séget - irta - de kérdezem, kiért tennénk? A vállalkozó" érde-
kében - soha! Ha tudnánk, hogy ez a nép hasznát gyarapítja... 
A 5 / 
Az a segítőkészség, amellyel a kapitalista országok munkásai, 
a szovjet munkások segítségére siettek, az £ szeretet, ame-
lyet a külföldi dolgozók a Szovjetunió iránt tanúsítottak, 
a szocializmus győzelmébe vetett bizalmuk, készségük, hogy 
védjék a szocialista hazájukat, magától értetődően még fokoz-
ták ""a Szovjetunió dolgozóinak harcát az ötéves terv győzelméé-
ért. Ugyanakkor a szovjet nép sikerei lelkesítették a világ 
proletariátusát, gyarapították a Szovjetunió'barátainak so»» *• 
rait, emelték az elnyomottak és kizsákmányoltak öntudatát os 
harcra buzdították őkot elnyomóik ellen, felszabadulásukért. 

/42/ Lásd: Uráli munkás,-19-32-julius 29.szl 
/43/ Opit Sztrojki, 1932.7.sz. 



MAJOROV Sz .LI. 
A szovjet kormány harca 1917 végén"az általános 

demokratikus békáért. 

/Yoproszi Isztorii, 195.4.- 8.sz./ 

Az orosz cárizmus megdöntése neiff változtatta meg-az első vi-?, 
lágháböru imperialista jellegét. Az imperialisták mindkét .ol-
dalon .tovább folytatták a világmészárlást, amely mesés módon 
gazdagitotta őket. Az Ideiglenes Kormány a tőkések és földes-
urak ..érdekeinek ~ védelmében a "háború a végső győzelemig" im-
perialista politikáját folytatta. Ezt a politikát támogatták 
az eszerek és a mensevikek kispolgári pártjai. 
A bolsevikok pártja volt"az egyetlen, amely -következtes,vég-, 
sokig menő harcot folytatott az "imperialista háború ellen, az 
igazságos,- demokratikus békéért. A bolsevik-párt feltárta a 
háborút előidéző okokat, a háború szitóirol, — valamennyi or-
szág imperialistáiról - letépte az álarcot, leleplezte a n . 
Internacionálé vezetőinek, a mensevikeknek és az e szereknek az 
árulását. A bolsevikok a békéért folyó harcot a proletárforra-
dalom győzelméért vivott harccal kötötték öesze és ezzel"'rámu-
tattak a demokratikü's""békéhez vezető egyedül helyes útra. 
"A háborút - irta V.I.Lenin 1917.áprilisában - nem a rabló 
kapitalisták rosszakarata idézte.elő, bár csakis az ő érdekük-
ben folyik; csakis őket gazdagítja. A háborút a világtőke fél-
óvsz á zados fejlődése, a vilagtőké- milliárd meg milliárd kap-
csolata és összefüggése hozta létre. Nem lehet kiugrani az ' 
imperialista háborúból, nem lehet demokratikus, erőszak nélkü-
li békét elérni, ha nem döntjük meg a tőké uralmát, ha'az ál-
lamhá'talom'nem megy át egy másik osztály, a proletariátus ke-
zébe." /]./. 

A demokratikus béke bolsevik programjS megfelelt a legszéle-
sebb népi "tömegek alapvető érdekeinek." Az imperi ali s ta ""hábo-
rú végeláthatatlan^ saenvedóseket' zuditott a "dolgozókra.. Az era-
berfck'millióit szakították el a termelőmunkától és arra kény-
szeritett ók őket, "'hogy a néptől idegen érdekekért hullassák 
vérüket a fronton.'Az emberek milliói éhínségben és nélkülözés« 
ben" tengődtek a hátországban. A hosszú, Véré's háború által el-
gyötört dolgozó tömegek a békére•sóvárogtak. A háború vagy bé-
ke kérdése a legidőszerűbb, a legégetőbb kőrdéő"volt, amely a 
nép"legszélesebb 'tömegeinek lelkében forrongott. Minél 'tovább 
tartott a háború, a dolgozók tömegei a fronton ős a hátország-
ban mind jobban meggyőződtek arról, hogy ebben űTtérdésbcn 
csak a bolsevikok folytatnak igazságos politikát. Az imperia* 
lista hoborut támogató eszerek ós mensevikek elvesztették a tö< 

1/ Lenin müvei, 24.köt. 51.1. 
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megek bizalmát. A munkásosztály, a parasztság széles tömegei, 
a frontkatonák és a hátországi alakulatok átálltak a bolsevi-
kok "oldalára és min'd"határozottabban és • tevékenyebben támo-
gatták politikájukat. 

A katonatömegek forradalmasítása gyors Ütemben haladt előre. 
1917« oktober-novemberóben a hadsereg fele a bolsevikok olda-
lán állt. A katonák gyűlések"egész sorozatán követelték, hogy 
adják át"a hatalmat a szovjeteknek és haladéktalanul tegyenek 
lépéseket"az igazságos, demokratikus'béke megkötésére. ^Nyu-
gati Frönt vezérkarának" főszállásmestere "1 Nyugati Front vá-
lasztott esapatszervezeteinek oktőber l-Jo. közötti tevékeny-
ségéről ~ szóló beSzámolójában" közölte annak""a határozatnak ä 
szövegét, amelyet a nyugati fronton álló 35. hadtest hadteste 
hadosztály- és ezredbizottságai koztak. Ebben az' állt, hogy 
+,A~ koalíciós kormány, - amelyet Kerenszkij olyanokból álli-
t.ott össze, akik le paktálnak a burzsoáziával és tudatosan vagy 
öntudatlanul elárulják a forradalmat «- képtelen megvalósíta-
ni azt, amit a forradalomtól vártunk,- aminek diadala elsősor-
ban az átkozott mészárlás végetvetésót jelenti. Mi, a 35« had-
test kongresszusának tagjai megvitattuk ezt a kérdést és azt 
követeljük"a Munkás-, Katona- és Parasztküldöttek Tanácsainak 
október 2o.-ra kitűzött Összoroszországi Kongresszusától, hogy 
vegye kezébe a hatalmat, hozza nyilvánosságra a szövetséges 
kormányok közötti titkos megállapodásokat, haladéktalanul kö-
zölje a'demokratikus békefeltételeket és az összes frontokon 
haladéktalanul kössön fegyverszünetet. " /2/ 

Az Ideiglenes Kormány északi frontjának biztosa oktőber 22.-
én a következőket irta a" hadügyminiszternek: "A bdsevizmus 
eszméi sikert érnek el... a békevágy uralkodik, békevággyal .. 
van megfertőzve a tömegek lelke"./3/ 
A .Főhadiszállás katona-politikai osztálya 1917. októberében 
a következőket állapította meg: "Az" egész hadsereg hangulatá-
ban a háború haladéktalan .'befejezése és a békekötés iránti 
vágy uralkodó elem." /4/. 

A békéért folytatott harc'bolsevik programját a hátországi 
hadtestparancsnokságok katonatömegei aktívan támogatták. A" 
boriszoglebszki katonák'ós munkások október 24.-ón összeült 
háromezer főnyi gyűlése .ezeket irta határozatában: "Bizunk 
abban, hogy a szovjetek köré - mint a nap köré - tömörül a 
forradalmi demokrácia, amely véget vet a világb urzsöázia. ál-
tal felidézett testvérgyilkos, háborunak."/5/ A~251.tartalé-
kos gyalogezred 2.századának közgyűlése kijelentette, hogy 
•"csak a Szovjetek által választott kormány képes felszámolni 
•a már negyedik télen át"húzódó világmészárlást és tud becsü-
letes demokratikus békét kötni annexió""ós hadisarc nélkül, a 
népek önrendelkezési joga alapján" /6/. 

2/ Központ'i"Állámi Hadtörténeti Levéltár '/CGVIA/.f .2o48. op.l. 
d. I I23.1.248. ' ~ . " 

3/ A Polgárháború"Történetének Levéltára /IGV/.d.21.1.421. 
4/ CGVIA f . 2 0 0 5 . d.lo5.1.49. " - r- . -
5/ "Rab oc si j i Szóidat ", 1917 • október 27 /november 9-./ sz. 
6/ "C-yerevenszkaja Pravda", 1917 . október 24. sz. 
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A külföldi imperialisták mindent megtettek annak érdekében, 
hogy elfojtsák"az orosz forradalmat és Oroszországot gyarma-
ti" sorba taszitsák. Az Oktébëri Forradalom előestéjén az 
antant-hatalmak'tárgyalásokat folytattak a kulisszák mögött 
az osztrák-német blokk országaival, • hogy országunk és népeink 
rovására különbékét kössenek. 

Az oroszországi munkások és parasztok forradalmi cselekményei 
felb'oritották az imperialistákkal kötendő különbéke tervét. 
I.V.Sztálin erről a következőket mondta: "Ilyen béke alapján 
az imperialisták valóban meghiúsíthatták volfía az orosz és 
- lehetséges - a nemzetközi forradalom ügyét. Az Októberi For-
radalom azonban éppen jókor jött. Az" Októberi Forradalom a 
béke ügyét a saját kezébe vette, kiütötte a nemzetközi impe-
rializmus kezéből a legveszedelmesebb fegyvert és ezzel halá-
los veszedelemtől óvta meg a forradalmat."/7/ 

+ + + 

A szovjet szocialista állam már fennállása első napjától fog-
va a világbékéért való következetes és határozott harc zász-
lóvivője volt. 1917• október 25.-én /november 7/ reggel, ami-
kor Petrográd utcáin még folyt a fegyveres harc, a Lunkás- és 
Katonaküldöttek Petrográdi Szovjetje mellett működő Forradal-
mi "Katonai Bizottság kijelentette; "Az ügy, amelyért a nép 
harcolt: a demokratikus béke haladéktalan felajánlása, a föl-
desari földtulajdon megszüntetése, a termelés munkásé1lenőrzé-
se , Szovjet kormány alakitása - biztosítva van."/8/. 

Ez û nyilatkozat a béke után sóvárgó munkások, parasztok, ka-' 
tonák és családjai tizmillióinak hő vágyát juttatta kifejezés-
re. 

Az első dekrétum, amelyet a Szovjetek Kongresszusa 1917«öktó-
ber 26.-án /november 8./ éjszaka hozott, Lenin békedekrétum-á 
javaslata volt. 

Ez "û történelmi dokumentum a munkások és parasztok szocialista 
államának /amely az e^esz világon az első volt a maga nemében/ 
külpolitikai programjat alkotta.1» A Munkás- éö" Parasztkormány 
- szólt a~ dekrétum -, melyet az október 24— 25--i forradalom 
hozott~létre, s amely a Munkás-., Katona- és Parasztküldöttok 
Szovjetjeire~támaszkodik, valamennyi hadviselő népnek és kor-
mányainak azt javasolja, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgya-
lásokat az igazságos demokratikus békéről." 

Abbéké kérdését tehát, amelyről az imperialisták és kiszolgá-
lóik demagóg célzattal annyit beszéltek ós irtak, a Szovjetha-
talom gyakorlatilag vetette fel. 

A dekrétum feltárta a háború igazi céljait: "A kormány az em-
beriség elleni legnagyobb gonosztettnek tartja ennek a hâbo-

7/ Sztálin müvei, köt.2-3-1». 
8/ Lenin müvei, 26.köt. 234.1. 
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rúnák- folytatását, amely azért folyik, hogyan osszák fel az 
erős és'gffzdag nemzetek között az általuk meghódított gyenge 
népeket...". 
A bóTsevik párt "annexiók és"hadisarc nélküli békét" köve-
telt. Ez az alapelv a Szovjetkongresszus béke dekrétumában a 
következőképpen testesült meg: ."Igazságos vagy demokratikus, 
bókének, mely"után minden hadviselő országban a háborútól ki-
merült, elgyötört és megkínzott munkásság és más dolgozó 
osztályok túlnyomó többsége sóvárog, s amelyet az orosz mun-
kások és parasztok a cári monarchia megdöntése után a legha-
tározottabban és legállhatatosabban követeltek - ilyen béké-
nek a kormány az annexiók /vagyis idegen területek erőszakos 
elfoglalása, idegen népek erőszakos~bekebelezóse/ és hadi-
sarc nélküli azonnali bókét tekinti." 

A demokratikus béke szovjet programja komoly csapást mért az 
imperialistákra, akik a háborút rabló, igazságtalan békével 
akarták befejezni, amelyben biztosították vclna .a gyenge népek 
kirablását és elnyomását, és a~'kapitalista monopóliumok érde-
kében a világ"ujra felosztását. A szovjet szocialista állam 
az emberiség történetében először nyilvánította ki a béke uj, 
igazán demokratikus alapelveit. 

A béke dekrétum az annexió klasszikus meghatározását is magá- .. 
ban foglalta. Abból a bolsevik elvből indult ki, hogy a né-
peknek önrendelkezési joguk van, akár ki is"válhatnak a szö-
vetségből ós önálló államot.is alakithatnak. ""..« területek 
annexióján vagy elfoglalásán - mondja a dektótum - a kormány 
általában a demokrácia és különösen a dolgozó osztályok jog-
érzetének megfelelően egy kis vagy gyenge népnek valamely 
nagy vagy eros állammal való minden néven nevezendő egyesíté-
sét érti olyan esetekben, amikor ez a nép nem fejezte ki pon-
tosan, világosan és önként beleegyezését vagy kívánságát,füg-
getlenül öttól, mikor ment vógbe az erőszakos egyesítés, füg-* 
getlenül továbbá attól, mennyire fejlett vagy elmaradott az 
erőszakosan "beolvasztott vagy erőszakosan az illető állam ha-
tárain belül visszatartott nemzet. Függetlenül végül attól is, 
hogy Európában vagy távoli tengerentúli országokban él-e ez a 
nemzet.n/9/ 

A Szovjetek kongresszusa semmisnek nyilvánította a cári, illet-
ve c. Ideiglenes "Kormány által kötött valamennyi titkos szer-
ződés teljes tartalmát, megszüntette a titkos diplomáciát, 
mint aaely ellentmond a dolgozó.tömegek érdekeinek, és azt ja-
vasolta, hogy a béketárgyalásokat teljesen ny'-ltan, az e£ósz 
nép előtt folytassák. A békedekrétum külön hangsúlyozta, hogy 
a szovjet békefeltételek nem ultimátumszerüek és hogy "'a szov-
jet kormány más békefeltételeket i.s kész" megvizsgálni. Ez a 
nyilatkozat megnehezítette az' imperialista államok kormány ai--
nak azt a törekvőket, hogy' s-sebotálják a béketárgyalásokat, 
iîletvè, hogy a Szovjetunió haj that at léhs ágának ju t ügy óve í ár-
tárgyalások folytatását megszüntessék. 

9/ Lenin müvei, 26.köt.247,248.1. 



-21-
Á b éke de kr é turno'; közvetlenü; az összes harcoló "kapitalista 
államok népeihez és .kormányaihoz intéztek. V.I.Lenin a béke-
dekrétumról szóló javaslatában ezzel, kapcsolatban a követke-
zőket mondta: "A. kormányok és'a népek között mindenütt meg-
hasonlás van, s ezért segítenünk kell a népeknek abban,hogy 
a háború ós a béke kérdéseibe beavatkozhassanak."/lo/. -A 
Szov j e t e k kongresszusa a háborúban álló országok kormányai-
nak azt javasolta, hogy legalább három hónapra haladéktala-
nul kössenek fegyverszünetet, amelynek során majd valamennyi 
a háborúba belekényszeri tett, vagy abban kénytelenségből 
résztvett nemzet"vagy nép képviselőivel le lehet folytatni a 
béketárgyalásokat"és- a békefeltételek végleges jóváhagyása 
végett" össze lehet hivni minden ország teljhatalmú népkópvi-
seletét. A Kongresszus különösképpen azoknak az országoknak 
- Angliának, Franciaországnak, Németországnak - -az öntudatos 
munkásaihoz fordult, amelyek sokat tettek a proletármozgalom 
fejlesztése érdekében és felhívta őket, hogy mindenre kiter-
jedő, határozott, odaadó és erőteljes tevékenységükkel segít-
sék elő a béke megteremtését. 

A Szovjethatalom a.békedekrétum elfogadásával határozottan és 
visszavonhatatlanul szakitott a cári- ós az Ideiglenes Kor-
mány politikájával. A béke és'a biztonság, valamint a népek 
egyenjogúsága' ós barátsága követelésén felépülő külpolitiká-
jának .kinyilatkoztatásával ä nemzetközi kapcsolatok terén uj 
történelmi szakaszt nyitott. 

A--békedekrétumot haladéktalanul nyilvánosságra hozták a sajtó 
ós- rádió utján. A béke dekrétumot a forradalmi Oroszország mun-
kásai ,"parasztjai, katonái és tengerészei forró hévvel támo-
gatták. A munkásösozejövetelek, a katonagyülések teljes mér-

•• tékben helyeselték a Szovjethatalomnak az egyetemes demokra-
tikus béke mielőbbi elérésére irányuló intézkedéseit. A petro-
grádi "Treugolnyik" gyár munkásgyűlése határozatában kijelen-

• tette:"A Munkás-, paraszt-'és Katonaküldöttek Szovjetjeinek 
első hívására egy emberként kelünk a népek szabadságának ós 
szilárd békéjének védelmére" /il/. A 2.lövészhadosztály kato-
náinak gyűlése a következő határozatot hozta: "Valamennyi 
fronton haladéktalanul fegyverszünetet és a háború befejezé-
sét követeljük. Hivek vagyuflk az uj kormányhoz, melynek élén 
a bolsevik elvtársak-állnak. Kerenszkijt bűnösnek tartjuk. 
Örömmel üdvözöljük a népi hatalmat, amely képes lesz arra,hogy 
'a"békéért, a földórt és a szabadságért harcoljon" /12/. 

~ "4 
jakobstad várös /Finnország/ helyőrsége igy üdvözölte" a petro-
grádi "proletariátust és a petrográdi helyőrséget: "Ettől a 
naptól kezdve, elvtársak, könyörtelen hadat"üzentetek a világ-
imperializmusnak os lakájainak, ettől a naptól kezdve magasra 
emeltétek a proletárforradalom vörös zászlaját. Hadat üzente-
tek az egész világ békéjéért, a népek testvériségéért, a szo-
cializmusért, és ebben a háborúban, elvtársak, veletek tar-
tunk. Forró üdvözletünket küldjük Lenin elvtársnak, mint az 

lo/ U.o. 250.1. - -
11/ "Rábocs.ij, i szóidat ",1917-. október-.26 ./november 3./sz. 
12/ "Pravda", 1917-november 7- /2c/.sz. 
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orosz~forradalom első harcosának és a bolsevikok egész párt-
jának." A 3 / 
A 32.hadosztály ezred- és századbizottságai október 26.-án 
/november 3./ a következőket táviratozták 4" Munkás- és Kato-
naküldöttek Petrográdi Szovjetjének: "A 32. hadosztály üdvöz-
li a szabadságért, a földért és a békéért küzdó igazi harco-
sokat, ós tudomásotokra hozza.- ha az Ideiglenes Kormány azon 
törné a fejét, hogy ezúttal a dolgozóknak mészárszéket készít-
sen, akkor a 32.hadosztály összes fegyveres erői a bolsevikek 
rendelkezésére állnak." Ugyanaznap hasonló jellegű határoza-
tot hoâott a 165.hädosztály ezred- és századbizottságainak 
egyesitett gyűlése. /14/ 

+ + + 

V.I.Lenin az Októberi Forradalom és a Szovjethatalom ki ki. áll-
tása után néhány nappal a Munkás- és Parasztküldöttek Petro-" 
gradi Szovjetjének a front képviselőivel közös ülésén mondott 
beszédében a következőképpen világították meg a szovjet kor-
mány programját ós"feladatait : "Önök tudják, milyen egyetér-
tően foglalt állást mindenki a beképolitika mellett, a béke 
haladéktalan felajánlása mellett. Nincs egész Európában és 
nem volt nálunk sem egyetlen burzsoá miniszter sem, amelyik 
nem igért volna bókét; az orosz katonák meggyőződtek róla,hogy 
ezek hazug beszédek; iá éke politikát Ígértek nekik, de nem aján-
lották fel a békét, hanem ehelyett támadásba kergették őket. 
Mi kormányunk első kötelességének tartottuk, hogy haladékta-
lanul felajánlja a b&kót és ez meg is történt." /15/. 

Oroszország ebben az időben katonailag a végső pusztulás kó-
pét mutatta; a régi, kimerült ós kiéhezett hadsereg, amelyet 
ellenforradalmi tisztikar vezetett nem tudta tartani a hosszú 
frontvonalat, képtelennek mutatkozott a háború folytatására 
ós nem volt alkalmas a Szovjetállam védelmére. A munkások és 
a parasztok érdekei, a'proletárdiktatura'megerősitésének fel-
adatai sürgetőleg követelték a békekötést. Az országon belüfl 
ellenforradalomra"támaszkodó imperialista hatalmak"kormányai 
azonban akadályozták a békekötést. Kezükre játszott a trockis-
ták és a "baloldali kommunisták" áruló tevékenysége, amely meg-
hiúsította a bolsevik pártnak a békéért folytatott harcát. 

A szovjet kormány az egyetemes demokratikus békéért vivott 
harcban mindent megtett azért, hogy"a fegyverszünetben és a 
béketárgyalásokban a háborúban résztvett összes államok kormá-
nyai és népei vegyenek részt. A Szovjetek II. Összoroszországi 
kongresszusának békefelhivását a háborúban résztvett összes 
országoknak megküldték. A szovjet kormány többizben fordult 
az USA, Franciaország és Anglia kormányaihoz, az általános bó-
ké érdekében folytatandó tárgyalások megindításáról. Az USA, 
Anglia,^ és Franciaország kormányai azonban mély hallgatásba 
burkolóztak és nem válaszoltak a szovjet kormány javaslatára, 

13/ "Pravda", 1917.november 17 /3o/.sz. 
14/ IGV Levéltára, d.21 -1.352.. ~ 
15/ Lenin müvei, 26.köt. 293.1. 



Ezek a kormányok nem akartak b'ketárgyalásba bocsátkozni,ha-
nGm in indent elkövettek, hogy t. vábbfolytassák az imperialis-
ta vérfürdőt. 

V.I.Lenin ezekkel a szavakkal 'eplezte le az USA, Anglia ós 
Franciaország imperialistáinak népellenes politikáját :"Éppen 
az angol-, francia- és amerikai burzsoázia volt az, amely nem 
fogadta el ajánlatunkat, amely még csak tárgyalni sem volt 
hajlandó velünk az általános békéről! ÉppiJü'ez árulta el va-
lamennyi nép érdekeit, éppen ez hosszabbítottá meg az impe-
rialista mészárlást !"/16/. 

Mivel az USA, Anglia ós Franciaország kormánya nem volt haj-
landó béke tárgyalásba bocsátkozni, a Szovjethatalom közvetle-
nül az osztrák-német blokkal volt kénytelen béketárgyaláso-
kat indítani. A hadsereg főparancsnoki tisztét betöltő 
Duhonyin tábornok először húzódozott az egyenes válaszadás-
tól, majd mikor a Népbiztosok Tanácsa kategorikus utasítást 
adott neki, hogy haladéktalanul kezdjen fegyverszüneti tárgya-
lást, megtagadta az utasítás teljesítését. Erre a szovjet kor-
mány november 8-ról /2l/ 9--re /22/ virradó éjjel leváltotta 
Duhonyint a főparancsnoki tisztről, és ugy határozott, hogy • 
a parancsnokság mellőzésével közvetlenül a katonákhoz és ten-"1  
gerószekhez fordul, hogy vegyék sajátmaguk kézbe a béke ügyét. 

A Népbiztosok Tanácsa november 9- /22/ én szikratávírón kül-
dött üzenetet: minden .ezred-, hadosztály-, hadtest-, hadsereg-
és más bizottságnak, a forradalmi hadsereg minden katonájának 
és a forradalmi hajóhad minden matrózának: "Katonák! A béke 
ügye a ti kezetekben van. Ne engedjétek, hogy az ellenforra-
dalmi tábornokok meghiúsítsák a béke nagy ügyét, vegyétek 
őket körül őrséggel, hogy elkerüljétek a forradalmi hasereg-
hez nem méltó önbíráskodást és ezzel megakadályozzátok, hogy 
a tábornokok kivonják magukat a rájuk váró törvényszéki tár-
gyalás aloï. őrizzétek meg a legszigorúbb forradalmi és kato-
nai rendet. 

Válasszanak az állásokban lévő ezredek azonnali, megbízottakat 
abból à célból, hogy hivatalos formában fegyverszüneti tárgya-
lásokat kezdjenek az ellenséggel. 

A Népbiztosok Tanácsa feljogosít titeket erre."/17/ 
A helyzet igen kritikussá vált. A hadsereg parancsnoki kara'" 
a főhadiszállással rokonszenvezett és tevékenysége a Szovjet-
hatalom ellen irányult. A katonaszervezetek vezetői is szovjet-
ellenes magatartást tanúsítottak. Ilyen körülmények között a 
szovjet kormány az ellenforradalmi tábornokok mellőzésével 
közvetlenül a katonatömegekhez fordult. Nemcsak felülről, ha-
nem alulról is szorgalmazta a békekötést és megadta a katonák-
nak azt a jögot", "hogy fegyverszüneti tárgyalásra lépjenek az 
ellenséggel. I.V.Sztálin irja, hogy Lenin azért határozta el 

16/ Lenin müvei, 28,köt-52.1- -
17/ Lenin müvei, 26.köt. 321.1. 



magát erre a lépesre, "mert tudta, hogy a hadsereg békét akar 
és ki is harcolja a békét, elsöpörve a békéhez vivő uton maga 
előtt minden akadályt, mert tudta, hogy a béke létrehozásának 
ez a módja megteszi hatását az osztrák-német katonákra, hogy 
ez fokozza majd a békevágyat kivétel nélkül minden fronton." 
/ia/ 
A szovjet kormánynak a katonatömegekhez intézett felhívása a 
hadviselő sereg minden frontján kedvező visszhangot váltott 
ki. A katonák saját kezükbe vették a béke ügyét. A fronton" 
álló csapategysógek és alakulatok parlamentereket választot-
t a k ős fegyverszüneti tárgyalásokat indítottak az ellenség 
velük szembenálló csapataival. Fegyverszüneti megállapodáso-
kat és jegyzőkönyveket írtak alá az egyes hadosztályok, had-
testek, egész seregek, sőt egész frontvonalak is. 

November lo/23/-án a gránátoshadtest végrehajtóbizottságának 
követelesére a nyugati front 2.hadseregéhez tartozó hadt'est-
vezérkar, szikratávíró utján az ezen a vonalon ^oirsch tábor-
nok parancsnoksága alatt álló német hadsereg szembenálló had-
testének vezérkarához fordult és azt javasolta, hogy ezen a 
szakaszon haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a hadmüvele-
tek beszüntetéséről. /19/. A két fél küldöttei november 
14/27/-én találkoztak és ugyanaznap megkötötték a fegyver-
szüneti egyezményt. Az egyezmény értelmében mindkét fél arra 
kötelezte magát, hogy november 16/29/-én, középeurópai idő 
szerint 12 órakor a megjelölt szakaszon minden ellenségeske-
dést beszüntetnek, igy a gyalogsági tüzelést, az aknavetők, 
bombavetők ós a tüzérség működését, a szurony- ós kézigránát 
támadásokat, a repülők haditevékenysógót. Tilos a terep el-
aknásítása és a támadásra való felkészülés. Csak az olyan 
utászmunkákat engedték meg, amelyek azt a célf'szolgálták, 
hogy megfelelő állapotban tartsák az állásokat. A megállapo-
dást meghatározatlan időre kötötték, ugyEogy érvényben lesz 
mindaddig, ami g egyik fél fel nem mondj S. A felmondást pedig 
két nappal előre be kell jelenteni./2o/. 

Ugyanaznap, november 14/27/-én a nyugati" front több' más sza-
kaszán is fegyverszüneti me gál la po-d ásókat kötöttek. A 67. gya-
loghadosztály például a 31".német gyaloghadosztállyal kötött" 
fegyverszüneti szerződést. A megegyezésbe a következő pontot 
is felvették: "Mivel a hadmüveletek helyi beszüntetése nem 
célravezető,ezért mindkét' fél kötelezi magát; hogy gondosko-
dik a hadműveletek beszüntetésének a szomszédos szakaszokra 
való kiterjesztéséről is"./2l/ 

Fegyverszüneti megállapodásokat kötöttek más frontokon is. A 
délnyugati' fronton a Különhadsereg forradalmi-katonai bizott-
sága 1917.november is/december l/-én fegyverszüneti:mcgálla-

18/ Sztálin müvei, 6.-70-71.1» » 
19/ Lásd: Zvezda,1917.november. 16.sz. 
2o/ Lásd: A hadsereg forradalmi-katonai bizottságának 

bulletinje. 1-917 .november 17.sz. 
21/ Pravda, 1917•november 22 /december 5/. sz. 



podást kötött a szembenálló nőmet fron-szakasz képviselőivel. 
A megállapodás november 19/december"*2/-án 24- órától lépett 
érvénybe. /22/. ^ román fronton a 6,orosz hadsereg hadsereg-
bizottsága: egy fegyverszüneti szerződés tïpusfervezetét küld-
te szét a..hadtestekhez és hadosztályokhoz.a 9.német hadsereg 
egységeivel kötendő fegyverszüneti szerződés mintájául. A 
szerződésekbe rendszerint belevették, azt a mindkét félre ki-
terjedő kötelezettséget, hogy nem erősitik meg hadállásaikat, 
nem dobnak át a fegyverszünetben lévő szakaszokról csapategy-
ségeket a Franciaország, Anglia> USA és Olaszország elleni 
front szakaszaira. Ez a körülmény leplezi a burzsoá történe-
lemhamisitók rágalmazásait, mintha a szovjet kormány a külön-
béke megkötésével rosszabbítani akarta volna az antant-orSzá-
gok katonai helyzetét. 
A Nyugati Front bolsevikok által vezetett forradalmi-katonai 
bizottsága külön utasítást adott ki "A Nyugati Fronton való 
fegyverszünet előkészítéséről" és külön bizottságot alakított, 
hogy az hozza összhangba a fegyverszüneti tárgyalásokkal kap-
csolatos ténykedéseket /23/. A bizottság igy szólt a katonák-
hoz ebben a fontos kérdésben "álljatok a forradalmi kötelesség 
vártáján mert a békéért való har.c a ti kezetekben van, miután 
az egész burzsoázia 5 valamint "néhány* szociali sta> is a békéért 
való harc ellen nyilatkozott."/24/. 

November 2l/december 4/-én egy Szoli nevü faluban aláírták 
"Az Orosz Nyugati Front hadseregei és az illető .fronton had-
műveleteket folytató német hadseregek közötti szerződést". 
November 23/december 6/-tól kezdve a Nyugati Fronton beszün-
tették a hadműveleteket Ilyenmódon még az általános fegyver-
szüneti tárgyalások megindulása előtt a különböző frontok sok 
részlegén, a Nyugati Fronton dò ai g az egész frontvonalra ki-
terjedően fegyverszüneti megállapodásokat kötöttek. A bolse-
vikok által vezetett kat.onatömegek a béke megteremtéséért ví-
vott harcban nagyszerű kezdeményezőkészséget, aktivitást és 
öntevékenységet tanúsítottak. Szervezetten cselekedtek és 
harcukkal elősegítették azt, hogy Szovjet-Oroszország kivál-
hasson a háborúból és békés pihenőhöz jusson. 

A Szovjethatalomnak és az orosz hadsereg katonáinak az álta-
lános demokratikus békéért folyó harcát valamennyi nép, de 
elsősorban a német és az osztrák-magyar hadsereg katonái rend-
kívül nagy együttérzéssel fogadták. Az első világháború kele-
ti frontján a katonák között megindult a forradalmi barátko-
zás. Maga ez a tény arra kényszeritette a német cs osztrák-
magyar csapatok parancsnokságát, hogy beadja a derekát"a had-
müveletek beszüntetésébe és a fegyverszünet aláírásába. A kü-
lönböző frontszakaszokon létrejött helyi fegyverszüneti meg-
állapodások meghiúsították az imperialistáknak azokat a ter-
veit, hogy tovább húzzák a háborút és egyben a fegyverszüneti 
tárgyalások megindításának meggyorsításához vezetrek. 

22/ IGV Levéltár, d«27arl.I30» 
23/ Lásd: "Zvezda" 1917-.november 16. sz . 
24/ IGV Levéltár, d.36.1.12. 
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November 14/27/-én a német parancsnokság közölte, hogy az 
egész frontra kiterjedőleg hajlandó megindítani a fegyver-
szüneti tárgyalásokat. Azért határozta el magát erre a lé-
pésre, mert"a német front és a hátország akkor nehéz hely-
zetben volt. Bár a német csapatok a keleti és a nyugati 
fronton jelentős területeket tartottak megszállva, a német 
parancsnokság nem tudott lényeges túlsúlyt kiharcolni. A 
háború Németország nemzeti vagyonának jelentős részét fel-
emésztette ós kimeritette gazdaságát. A"német iparban nagy 
volt a hiány stratégiai nyersanyagokban. A közlekedés nem 
tudott megbirkózni a szállításokkal. Az angol-francia flot-
ta blokád alá vette a német kikötőket, a németek élelmiszer-
behozatala megakadt; a nép és a katonaság éhezett. Az oszt-
rák-nómet blokk embertartalékai is kimerültek. 

Németország uralkodó körein belül akkoriban két csoport har-
colt. Az egyik azt akarta, hogy gyors és megsemmisítő csapás-
sal törjék' át az orosz frontot, csapataikkal rohanják meg 
Petrográdot és Moszkvát, döntsék meg a Szovjethatalmat és 
kizárólag a német imperializmustól függő ellenforradalmi kor-
mányt juttassanak hatalomra Oroszországban,"és olyan békefel-
tételeket diktáljanak nekik,amilyet akarnak. A német imperia-
listák másik csoportja ugyan szintén kényszerbékót szeretett 
volna Oroszországra erőszakolni, akárcsak az első, de reáli-
sabb an"szám Clt a körülményekkel, Németország belső és külső 
helyzetével. Abból indult ki, hogy Németország nem rendelke-
zik olyan erővel, hogy egyidejűleg harcoljon a nyugati és a 
"keleti fronton, ezért különböző manőverekhez folyamodott ós 
azzal palástolta rabl^ terveit, hogy hajlandónak mutatkozott 
.£ 'Szovjethatalommal való béketárgyalásokra. Nem lehetett fi-
gyelmen kivül hagyni azt a körülményt sem, hogy Németország-
ban és a négyes-blokk többi örszágaiban nőtt a háború miatti 
elégedetlenség és a békevágy. Németországban és Ausztria-Ma-
-gyarországon a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme 
után a forradalom komoly jelei mutatkoztak. Ez a magyarázata 
annak,"hogy a császári"Németország, ós vele együtt az egész 
négyhatalmi blokk kénytelen volt béketárgyalásokat kezdeni 
„Szovjet-Oroszországgal. 

+ + + 

A szovjet kormány minden erejétől telhetőt megtett annak ér-
dekeben, hogy a béketárgyalásokon valamennyi hadban álló or-
szág résztvegyen. November 8/21/-én jegyzéket intézett a szö-
vetséges országok követeihez, amelyben ismét azt javasolta, 
hogy az összes frontokon hirdessék ki a fegyverszünetet és 
haladéktalanul indítsák meg a béketárgyalásokat. Az illető or-
szágok követei nem vettek tudomást a szovjet kormány javasla-
táról, sőt még arra"sem voltak hajlandók, hogy kormányaiknak 
átadják a jegyzéket. A szovjet kormány, miután béke javaslatát 
'az antant-hatalmak igy fogadták, november lo/23/-án a semle-
ges országok /Norvégia, Hollandia, Spanyolország, Svájc, Dánia, 
Svédország/ követeinek küldött jegyzéket ós azt javasolta,hogy 
a szovjet kormánynak a haladéktalan fegyverszünetről és a demo-
kratikus" b ékéről szóló javaslatát mint közvetítők továbbítsák 
az antant-országok kormányaihoz. /25/-

25/ Lásd: Izvesztyija CIK /A"Köz'ponti Végrehajtóbizottság köz-
lönye/, 1917.november 11. sz. 



A hadban álló hatalmak diplomatáinak nyomására azonban a sem-
leges országok képviselői is megtagadták a jegyzék rendelte-
tési helyere valő eljuttatását,' 

A szovjet kormány, miután az UIA, Anglia és Franciaország kor-
mányaitői egyetlen javaslatára sem- kapott választ, november 
13/26/-án a fronton keresztül parlamentereket küldött a német 
parancsnoksághoz azzal a javaslattal, hogy kezdjenek fegyver-
szüneti tárgyalásokat. November 14/27/~éro virradóan a német 
parancsnokság Írásbeli választ nyújtott át a parlamentereknek 
arról, -hogy- beleegyezik a tárgyalások megindításába. 

À Pravda másnap ezeket, irta; "Németország beleegyezett abba, 
hogy valamennyi fronton fegyverszünetet kössenek,- az összes 
országok: munkásainak és katonáinak arra kell kényszeríteni ük 
kormányaikat, hogy egyezzenek bele a hadmüveletek beszünteté-
sei? e. 

Vájj on meg meri-e hiúsítani az angol"és. a francia burzsoázia 
az általános, igazságos békét?" /26/. 
A szovjet kormány még egy kisórletet tett arra, hogy"az an-
tant-hatalmakat is bevonja- a béketárgyalásokba, ezért azt ja-
vasolta, hogy a béketárgyalások megindítását öt.nappal, tahát 
november 19/de.cember 2/-ig halasszák el, abból a célból, hogy 
a szövetséges kormányokat mógegyszer felszólíthassa' a fegyver-
szüneti tárgyalásokba való bekapcsolódásra. November 15/28/-
án a Népbiztosok Tanácsa azt a felhívást intézte a hadban ál-
ló országok népeihez, hogy csatlakozzanak a fegyverszüneti 
tárgyalásokhoz. A Népbiztosok Tanácsának szikratávírón leadott 
felhívása igy hangzott : "A döntő lépést megtettük. A győzedel-
mes 'oroszországi munkás- és parasztforradalom előtérbe állí-
totta a béke kérdését. Az ingadozás, a huza-vona, a papirmeg-
-állapodások ideje lejárt. Most a hadban álló összes országok 
összes kormányainak, összes osztályainak és minden pártjának 
kategorikus választ kell adniuk erre a kérdésre: hajlandók-e 
velünk tárgyalást kezdeni november 19/decembor 2/-én a hala-
déktalan fegyverszünetről ós az általános békéről... Az orosz 
-hadsereg és az orosz nép nem tud ós nem akar tovább várni'. 
December ;l-én megindítjuk a béketárgyalásokat. Ha a szövetsé-
ges népek nem küldik el képviselőiket, akkor egyedül fogunk 
a németekkel tárgyalni. Általános békét akarunk.- Abban az 
esetben azonban, ha a szövetséges országok burzsoáziája arra 
kónyszerit bennünket, hogy különbeket kössünk, akkor a fele-
lősség kizárólag őket terheli" /27/. 

Az USA, Anglia.é's Franciaország kormányai erre a felhívásra 
sem válaszoltak. Az emiitett kormányok elutasították a Szov-
jethatalom béke javaslatait ós titokban"a Szovjethatalom elle-
ni fegyvere-s "intervencióra készülődtek. A külügyi népbiztos-
ság a szovjet kormány utasítására november 17/3o/-án ujabb 
jegyzéket intézett a szövetséges országok diplomáciai képvi-

26/ Pravda, 1917-november 15/28/~sz~ 
27/ Pravda, 1917-november 15/28/.sz. 
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selőihez. Ebben a jegyzékben arrél szólt, hogy a Népbiztosok 
Tanácsa ismét azt a törekvését juttatja kifejezésre, hogy az 
összes szövetségesekkel egyidejűleg kezdjenek tárgyalásokat, 
a mielőbbi általános demokratikus bóké" elérése érdekében /28/. 
Ez a felhívás is válasz nélkül maradt. 

November 19/december 2/-én a Népbiztosok Tanácsának béke dele-
gációja megérkezett a semleges övezetbe és miután találkozott 
a német delegátusokkal;' ßresztbe utazott. Megindultak a fegy-
verszüneti tárgyalások.'A tárgyalások megindulásának előesté-
jén a Pravda a következőket irta vezércikkében: "A munkás- ós 
parasztkormány szilárdan elhatározta a béke kivívását. Ha 
lehetséges, általános békét, de ha a "szövetséges imperialis-
ták arra kényszerítenek, különb ékét... ,r/29/• 

A béketárgyalások Németországgal ós szövetségeseivel 1917«" 
november 2o/december 3/-án indultak meg Breszt-Litovszkban. 
Ezeken egyrészt Németország, Ausztria-Magyarország, Török-
ország és Bulgária-~másrészt pedig Szovjet-Oroszország, kép-
viselői vettek"részt. A tárgyalásokon egyetlen antant-állam 
sem vett részt. A szovjet kormány, amely az általános békére 
törekedett, azzal bizta meg képviselőit, hogy már a delegá-
ciók első ülésén javasolják az összes hadban álló országok 
számára, közöttük Németország;és szövetségesei számára isj 
ajánlják a konferencián részt nem vevő államoknak az összes 
frontokon"való fegyverszünet feltételeinek kidolgozásában va-
ló-részvételt. A német blokkban résztvevő államok képviselői 
nem fogadták el ezt a javaslatot. 

A következő ülósen."a""szovjet képviselők kifejtették saját 
fegyverszüneti feltóteleiket, amelyek a következőkóppén fog-
lalhatók össze: a tárgyalások alapjává a Szovjetek II. Össz-
oroszországi Kongresszusa által elfogadott békedekrétumot 
kell t e n n i a fegyverszünet megkötése hat hónapra történjék; 
a-hadműveleteket az összes frontokon szüntessék be; a szerző-
désmegkötéséig Németország ürítse ki a moonsundi szigeteket 
éŝ -Rigát' és ne- dobjon át német csapategységeket a nyugati 
frontra. .. 

• ~t , 
Az amerikai, angol és francia történelemhamisitók sokat fára-
•doz-tak azon, hogy különféle rágalmakat gyártsanak Szovjet-
Oroszországról, mintha az "elárulta volna a szövetségesek 
ügyét" azzal, hogy tárgyalásokat indított Németországgal. 
V»I.Lenin így leplezte le az imperialista rágalmazókat: "Az 
angol-francia ós amerikai imperializmus ragadozó fenevadai 
azzal -"vádolnak' bennünket",- hogy 'kiegyeztünk' a német impe-
rializmussal. ó, a képmutatók! ó, a gazemberek, akik rágalmaz-
zák a~munkáskormányt- és reszketnek félelmükben azért, mert 
;s,aj;át: országuk munkásai egy.üftéreznek velünk! De képmutatá-
sukat le fogjuk leplezni."/3o/. 

28/ Lásd: Izvesztyija CIK, 1917 .november ~17».sz. 
29/ Pravda, 1917•november 19/december 2/.sz. 
3 0 / Lenin müvei, 28.köt. 33-54.1. 
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A szovjet javaslatok semmiképpen sem tetszettek a német im-
perialistáknak, a négyes-szövetseg delegátusai ezeket elfo-- 
gadhatatlanoknak is minősítették. Különösen nagy felzudulást 
váltott ki közöttük az a pont, hogy tilos a német csapatok 
nyugatra való átdobása, pedig ebben a szovjet kormánynak az 
általános demokratikus béke kivivására irányuló törekvése ju-
tott kifejezésre . 

A november 22/december 5/-én a béketárgyalások menetéről ki-
adott kormányközleményben a Népbiztosok ^anácsa a következők-
re mutatott rá: "A szövetseges népeknek tudniuk kell, hogy a 
'tárgyalások megindultak és hogy ezek folytatódni fognak, bár-
milyen is a szövetségesek jelenlegi diplomáciájának magatar-
tása. Ezeken a tárgyalásokon, ahol az orosz delegáció az ál-
talános demokratikus béke feltételeiért száll sikra, minden 
nép sorsáról szó van, ezek között pedig a hadban álló népe-
kéről is, diplomáciájuk ennek ellenére távolmaradt a tárgya-
lásokról." /31/. 

Mivel a német delegátusok nem voltak hajlandók belemenni ab-
ba a pontba, hogy nem szabad csapatoká't átdobniuk a nyugati 
frontra, a tárgyalások félbeszakadtak. A szovjet delegáció vi-
szont' kormányának utasításait követve, nem volt hajlandó e 
feltétel elfogadása nélkül aláírni a fegyverszüneti megálla-
podást. Ezzel kapcsolatban a Pravda "A fegyverszünet az ösz-
szes frontokon" c. szerkesztőségi cikkében ezeket irta: "Az 
orosz nép sok sebből vérzik ós hőn sóvárogja a békét. A szov-
jetek kormánya azonban ennek ellenére nem elégszik meg egy 
olyan békével, amelyet csak az orosz nép számára kötnek meg, 
hanem az általános békéért küzd -"azért",' hogy .valamennyi el-
csigázott nép élvezze gyümölcseit."/32/. 

A szovjet kormány határozott és szilárd állásfoglalása Német-
ország kormányát engedményre kényszeritette. Létrejött a két 
fél között a' megegyezés, hogy a már megkezdett csapatátcsopor-
tosi'tasokon kivül, beszüntetik a csapatok bármiféle -átirányí-
tását. A b éke t argy al as ok ebben a szaikaszban azzal zárulták, 
hogy november 22/december 5/-én a hadmüveletek tiz~"napra való 
beszüntetéséről ideiglenes megállapodást írtak alá. Ennek a 
megállapodásnak az aláírásával .hatályukat vesztették a front 
különböző szakaszain már korábban kötött fegyverszüneti rész-
letmegegyezések. A szovjet kormány ezt a tiz napot arra hasz-
nálta fel, hogy mégegyszer javasolja az antant-országok kor-' 
monyainak, a fegyverszüneti tárgyalásokba való bekapcsolódást. 
Az e kérdésről szóló jegyzéket december 7-én megküldték c. Szö-
vetséges országok követeinek, azonban erre sem jött válása. 

Incomber 2/l5/-én a fegyverszüneti tárgyalásokat ismét mcg-~ 
indították és még aznap 28 napra szóló fegyverszünetet kötöt-
tek. A" fegyverszünet az összes szárazföldi és légi e rőRrc' ki-
terjedt az egész frontvonalon a Balti tenger és a Fekete tcm-
ger között, valamint a 15 délkörtől keletre a Fekete tenger-
re és a Balti tengerro» Németországnak megengedték, hogy a 

31/ Izvesztyija CIK, 1917«november 23.sz. -
32/ Pravda,1917.november 23/dccember 6/.sz. 
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keleti f ontról a nyu ;ati fron:ra való, már megkezdett csa-
pa'tátdob sokat végrehajthassa, de ujabb c sapatát dob ásókat 
már nem 'oganatosithat. Megegyeztek, hogy a fegyverszüneti 
megállapodás aláírása után a felek haladéktalanul hozzáfog-
nak a béketárgyalásokhoz, 

December 8/21/-én a Népbiztosok Tanácsa és a központi forra-
dalmi szervezetek egyesitett ülésén felhívást szövegeztek va-
lamennyi ország dolgozó tömegeihez, amelyben hangsúlyozták, 
hogy "csak a népek akarata kény szeritheti az összes országok 
imperialistáit demokratikus béke megkötésére", és felhívták 
valamennyi ország munkásait, hogy szálljanak harcba az álta-
lános fegyverszünetért, az általános békéért, a népek önren-
delkezési jogán alapuló "annexiók és hadisarc nélküli béké-
ért . » /33/ 

+ + + 

A Nagy"Oktéberi Szocialista Forradalom győzelme és a csak mi-
nap létesült Szovjethatalom harca az általános demokratikus" 
békéért" a többi országok dolgozóira is rendkivül nagy hatást 
gyakorolt. V.I.Lenin azt mondta, hogy a bolsevikok azért vál-
lalták a forradalmat a burzsoázia ellen, hogy "kiragadják 
Oroszországot, azután pedig az egész emberiséget az imperia-

•• listä mészárlásból és hogy véget vessenek minden háborúnak" 
/34-/. A lenini békedekrétum eszméi, amelyek a legszélesebb 
népi tömegek törekvéseit Ss vágyait fejezték ki, a vilgg 
minden részébe elhatoltak. A lenini béke dekrétumot mind a 
hadban álló, mind a semleges országok dolgozói forró örömmel 
fogadták. , 
A szovjet kormány harca az általános demokratikus béke meg-
kötéséért megrendítette az imperialisták állásait és a dol-
gozó~tömegek forradalmasításában is hatalmas tényezőt jelen-
tett. A kapitalista országokban népi mozgalom indult S demo-
kratikus béke szovjet programjának támogatására. 1917«növem 
berében és decemberében számos országban tömeggyűléseket tar-
tottak, tüntetéseket, sztrájkokat rendeztek. 

191'7 végén hatalmas sztrájkhullám söpört végig az USA-ban, 
amely magával ragadta a kikötőmunkásokat, a hajóépitődokkok 
munkásait, a bányászokat, valamint a Csendes-óceán egész észa-
ki partvidékének erdőgazdaságaiban dolgozó munkásokat. Arizo-
na állam bányászai azt követelték, hogy fogadják el a szovjet 
kormánynak az annexiók ós hadisarc nélküli" általános demokra-
tikus béke megkötéséről szóló javaslatait. Egy münkásgyülós 
az USA-ban a következő határozatot hozta, amelyet amerikai 
tengerészek révén eljuttatott Vlagyivosztokba "Diadallal üd-
vözöljük az orosz proletariátust, amely elsőkónt aratott győ-
zelmet a tőke fölött, és elsőként valósította meg a proletár-
dikt at urát "/35/< 

33/ Pravda, 1917•december 9/22/.sz. 
34/ Lenin müvei-, 29 .köt-344.1.. 
35/ Idézve A.V.Guliga: "Az USA szerepe a Szovjet-Távot-Kelöt-

re való japán betörés előkészítésében 1918 elején. Iszto-
ricseszkije Zapiszki,33-sz./l95o/.33•1. 
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Az igazságos be ke szovjet köve -el.ésenek támogatására Iruüyuló 
mozgalom Angliában is egyre erősödött. A gyárakban és üzemek-
ben, a városi parkokban tömegg'üléseket tartottak, amelyeken 
a részvevők tiltakoztak az imperialista háború folytatása el-
len., A munkások szabotálták a fegyvergyártás tv késleltették 
a hadiflottához irányuló szénszállítást. Lloyd"George később 
béismerte^ hogy az orosz munkásoknak ós parasztoknak az 
annéxiók ós hadisarc nélküli békekötésre irányuló szilárd tö-
rekvése Anglia munkáslakosságának jelentős részére óriási ha-
tást gyakorolt. Cave belügyminiszter 1917*december 12.-én ar-
ról panaszkodott a parlamentben, hogy "az egész országban egy-
re .jobban"terjednek a háborúból való kiválásra felszólító 
röplapok". Igazságos békét követelő röplapok csúsztak be a 
lakás^jtók alatt, kerültek a szabadságos katonáknak, a sebe-
sültek ós elesettek "hozzátartozóinak kezébe". "Kik teszik ezt?" 
-kérdezte a miniszter és mindjárt válaszolt is: olyan'embo-
rek, akik "békét kívánnak, és~akik bennünket arra az útra 
akarnak juttatni, amelyen most Oroszország vann/36/. Arról 
a'forradalmasító hatásról, amelyet Oroszország szocialista 
kormányának az általános demokratikus békéért folytatott har-
ca az angol proletariátusra gyakorolt, tanúskodik egy 1918." 
január 13*-án Birminghamben kétezerfőnyi hallgatóság mellett 
tartott munkásgvülés által hozott határozat". "Minden nemzet-
nek meg kell döntenie a saját imperialistáit" - igy hangzott 
'à határozat. A munkásosztály hangulatával a labourista veze-
tők is kénytelenek voltak számolni. 1918. januárjában a la«. 
bouristák Nottinghamben tarteft "kongre sszusán felszólalt a 
bolsevik párt kiváló tagja, M.M.Litvinov is. A szovjet állam-
férfi beszámolója a szovjet köztársaságnak a békéért vivoft 
harcáról nagy éljenzést váltott ki a delegátusokból. /37/« 
A lenini bókedekrétum a brit birodalom néptömegeit is felráz-
ta. A Times a következőket irta az indiai helyzetről: "olyan 
fenyegetőzz, hogy a közeljövőben komoly felkeléshez vezet-
het" /38/. 

% 

A dolgozó tömegeknek a szovjet békeprogram támogatására in-
dult mozgalma 'Franciaországban is egyre szélesebb méreteket 
öltött. December elején mühkás-tömegsztrájkok lángoljak fel 
a Loire-medence üzemeiben." Amint az USA ós Anglia kormánya, 
a francia kormány is kegyetlenül leszámolt a békéért folyó 
.népmozgalommal. A francia hatóságok sok békeharcost tartóz-
tattak le, de nem tudták elfojtani a tömegeknek az általános 
demokratikus béke megkötésére irányuló szovjet javaslat támo-
gatására kibontakozott mozgalmát. 

Ez £ mozgalom különösen Németországban öltött széles arányo-
kat. Már a Nagy Októberi Szocialista Porradalom győzelméről 
és a lenini béke dekrétumról szóló első hírek is tömeges ro-
konszenv tüntetéseket váltottak ki a német munkások között. 
Drezdában, Mainzban és~számos más német városban tömeggyűlé-
seket, összejöveteleket és büntetéseket rendeztek a szovjet 

36/ pari lament áry "Deb at e S. Höu ^ "o f "Gommons /Parlamenti "viták. 
Képviselőház/.London.99-sor.1273-1274-1. 

37/ Lásd Labour Leader, 1918.január 2^.sz. 
33/ Lásd: Pravda,191?- november ^8/december l/.sz. 
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béke javallatok támof -1 ás ára. Berlinben, Hamburgban és Duis-
burgban a "munkások ^ náboru beszüntetésének jelszava alatt 
tüntettek. A Leipziger Volkszeitung közölte a lenini béke-
dekrétumot és november 13-án azt irta: '»Ebben a felhívásban 
ragyogó szinnel ég a fellélegző világ fölött az a tüzj~ame^ 
lyet a munkások és parasztok kormánya Petrográdon gyujtot'tT 
A háború félhomályában felragyog a béke életrehivó fénye... 
Oroszországban a bolsevikok súlyos harcot vivnak a burzsoá-
zia ős szövetségesei - a kispolgárság és a gazdag paraszt-
ság - egyesült erői ellen, ezzel szemben a két tábor hadban 
álló országaiban a háborús pártok makacs harcot indítottak a 
petrográdi béke felhívás ellen. Olyan napokat élünk, amikor 
eldől a háború sorsa" /39/. 
Ausztriában 1917 novemberében" az osztrák'munkások tömeggyű-
léseket rendeztek,"' hogy együttérzésüket nyilvánítsák Orosz-
ország proletariátusának a demokratikus békéért indított har-
cával. November 11-én a munkások tömeggyűlést tartottak Bécs-
ben és üdvözölték Oroszország munkásait és parasztja.it", akik 
kezűkbe"ragadták a hatalmat: "Az osztrák proletariátust elsza-
kíthatatlan kapocs"fűzi hozzátok a mielőbbi demokratikus bé-
kéért vivott harcotokban."/4o/. 

1917.novemberében a budapesti munkások is nagygyűlést tartot-
tak. A gyűlésen több mint negyvenezren voltak jelen. À gyűlés 
résztvevői határozatukban azt követelték a központi hatalmak 
kormányaitól, hogy haladéktalanul csatlakozzanak a szovjet ja-
vaslathoz, nyilvánítsák ki, hogy egyetértenek az általános bé-
kével és lemondanak az annexiókról. A magyar szociáldemokrata 
munkások kijelentették, hogy az orosz forradalmi demokrácia 
által javasolt békeprogramot saját programjuknak ismerik el ős 
készek haladéktalanul hozzálátni megvalósításához. 
November 19/december 2/~én tízezer bolgár munkás gyűlt össze 
Szófiában, és határozatukban forró üdvözletüket küldték az 
orosz forradalmi proletariátusnak, követelték, hogy az összes 
frontokon haladéktalanul kössenek fegyverszünetet és ki jelen-
tet tékj hogy "minden erejükkel támogatni fogják a békéért fo-
lyó harcot"/41/. 
A szovjet kormánynak az általános demokratikus bókéért indí-
tott harcä a semleges országok dolgozói részéről is támogatás-
ra talált. Svájcban az általános demokratikus"békéért indult 
népi mozgalom számos esetben fegyveres összeütközésre veze-
tett a rendőrséggel és a katonasággal. Három napon át, novem-
ber 16,17 ós 18-án Zürichben éles összetűzések történtek a ' 
munkások", valamint a rendőrség és a katonaság között; a mun-
kásöK azt akarták elérni, hogy megakadályozzák a had:anyaggyár-
t ás t_. 

A Pravda ezzel kapcsolatban a következőket irta: "A zürichi 

39/' Lásd: Pravdar 1917 .november -21/dec ember 4/.sz. 
4o/ Pravda, 1917-novem'ber 5/13/.sz. „ 
41/ Pravda, 1917,november 28/december 11/.sz, 



harc"- am" nt ezt előre is lehetett látni - országos méretű, 
komoly forradalmi harcba csapott át; Zürich pedig német vá-
ros, amelynek szoros kapcsolata van a német proletariátussal 
és Németország hadiszükségleteire dolgozik. De mig a zürichi 
összeütközések a német proletariátus álláspontját tükrözik 
vissza, addit a lyoni és indiai események, a népi"tömegek 
harci riadója Franciaországban és az angol gyarmatokon, a 
népek harca saját imperialista elnyomóik ellen,' akik "ne m 
akarnak becsületes ós demokratikus békét kötni.n/42/. 

Az"általános és demokratikus békére irányuló szovjet javas-
latok támogatásáért folyó harc mindezek ellenére nem ölelte 
fel a kapitalista országok dolgozóinak többségét és nem veze-
tett sikerre. Egy ilyen béke kivivásához arra lett volna szük-
ség, hogy megdöntsék az imperiali sta"burzsoáziát 7 Európa pro-
letariátusának azonban ehhez nem volt elég ereje. Az európai 
munkások ekkor még nem voltak képesek közvetlen segitsóget 
nyújtani élcsapatuknak - Oroszország munkásainak. A fiatal 
Szovjethatalom, amely a császári Németország személyében ál-
lig felfe'gyverzett imperialista rablóval állt szemben, kény-
telen volt visszavonulni ós a súlyos breszt-litovszki békét 
megkötni. A "szovjetország hatalmas áldozatok árán került ki 
a háborúból. 

Abban, hogy az általános demokratikus békét nem sikerült meg-
kötni, az amerikai, angol és francia imperialisták a bűnösök, 
akik a szovjet kormány egyetlen javaslatáról sem vettek tudo-
mást és akárcsak a német imperialisták, arra törekedtek,hogy 
tovább húzzák az imperialista háborút,- hogy majd a maguk szá-
mára kedvező rabló békét kössenek. 

V.I.Lenin 1918.január ll/24/~én a Szovjetek III. összorosz-
országi"Kongresszusán tartott beszámolójában szólt ar-ról, mi-
lyen hatalmas nemzetközi jelentősége volt annak, hogy a Szov-
jetköztársaság kivált a háborúból: "Szocialista Szovjet Köz-
társaságunk, mint a nemzetközi szocializmus fáklyája^ s mint 
a dolgozó tömegek példaképe, szilárdan fog állni. Ott - mara-
kodás, háború, vérontás, milliós emberáldozatok, tőkés ki- " 
zsákmányolás, itt"- igazi békepolitika és Szocialista Szovjet 
Köztársaság."/43/. 

A Szovjet Szocialista állam, amely a Nagy Októberi Szocialis-
ta Forradalom győzelmének eredményeképpen jött létre, a béke-
harc jegyében született. Az Októberi Forradalom kiragadta or-
szágunk népeit az imperialista világháború harapófogójából és 
minden népnek megmutatta az utat a tőkés rabszolgaság-alóli 
felszabaduláshoz és a háború felszámolásához. 

A szovjet kormány harca az általános demokratikus békéért 
1917.november-decemberében a Szovjetállam igazságos külpoli-
tikájának első szakasza. A Szovjetunió egész története folya-
mán változatlanul és következetesen ezt a külpolitikát köve-
ti . 

42/ Pravda, 1917-november 18/decemtxer l/.sz. 
43/ Lenin müvei, 26.köt. 489-49o.l. 



V.I. LEJEGYEV: 
Az oroszországi para íztmozgalmak jellege a 

XVII-XVIII szazadban. 

AoprcLSzi jsztorii, 1954. 6./ 

A ZVII-XVTII. századbeli parasztháborúk jellegének kérdése 
történetírásunk egyik alapvető problémája. Ezek a háborúk a" 
legmágasabbrendü formái annak a harcnak, melyet az elnyomott 
parasztság leigázóí ellen vivőtt és nagy befolyást gyakorol-" 
tak a termelőerők és a termelési viszonyok továbbfejlődésére. 

Marx és Engels, a tudományos kommunizmus megalapítói igen 
élénken érdeklődtek elsősorban a nyugateurópai, különösen a 
németországi parasztháborúk története iránt.' Engels "A né- • 
met parasztháború" c. munkáját, amely a német parasztok és 
a kizsákmányolt városi néprétegek 1525-ben vivott antifeudá-
lis harcának történetével foglalkozik, nem véletlenül írta 
meg rövidesen az 1848-134-9-i forradalmak leverése után. En-
gels az" 1525-i nópmozgalom példáján be akarta mutatni a né-
met nép' sok évszázados forradalmi hagyományait és számos: fon-
tos következtetést vont le az 1848-184-9-i forradalmak tanul-
ságaiból ."Azok Számára, akik a parasztság antifeudális har-
cának" történet ét tanulmányozzák, nagyjelentőségűek Marx meg-
nyilatkozásai a parasztság gazdasági helyzetére és ideológiá-
jára vonatkozólag a" "Luis Bonaparte brumaire tizennyolcadi-
kája" c. munkájában. 

Marx és Engels nemcsak a nyugateurópai országok antifeudális 
parasztháborúira összpontosították figyelmüket, hanem beha-
tóan érdeklődtek az orosz történelem iránt Is. Amikor Marx 
megismerkedett Oroszország társadalmi-gazdasági ""helyzet ével, 
figyelmét elsősorban az orosz falura fordította. Elgondolása 
szerint "A tőke" harmadik kötetét elsősorban az oroszországi 
birtokviszonyok adataira építette volna. 

Az oroszországi jobbágyrendszer történetét elemezve Marx meg-
ismerkedett az orosz tudósok olyan munkáivalf amelyek leirták 
a jobbágyok harcát a feudális elnyomás ellen. Egésze ̂ 'termé-
szetes, hogy Marx alaposan tanulmányozta a ^"VII-aVIII .- század-
beli orosz jobbágyság osztályharcának olyan alapvető kérdése-
it, mint a parasztháborúk. Különösen körültekintő módon is-
merkedett meg Sztyepan Razin felkelés ének "tört éne té ve.l, sőt 
N.Kosztomarov "Sztyenka Razin lázadása" c. monográfiájából 
részletes tartalmi kivonatot is készített, amelyben elvetet-
te "Kosztomarov burzsoá-objektívista tételeit ós a szerző ál-
tal kifejtett tényeket kiválogatta, átgondolta ós uj megvi-
lágításba Helyezte. Ez a tartalmi kivonat 1926-ban jelent meg 
első izben«/Marx és Engels orosz politikai személyiségekkel 

1/ L. a Molodaja gvargyijia 1926. 1. számában. 



folyt.atott kiterjedt levelezés ?bë'n értékes utalások vannak, 
az oroszországi parasztháborúk -a. 
ők helyezték először helyes, tudományos alapra az antifeudá-
lis parasztháborúk kérdését, feltárták a parasztháborúk ke-
letkezésének és vereségének tényleges okait, a paraszthábo-
rúk helyét és jelentőségét. A tudományos kommunizmus megala-
pitói az adott formáció gazdasági fejlődésének sajátosságai-
val és a szóban lévő ország társadalmi-gazdasági helyzëfevel 
kapcsolatban vizsgálják a parasztháb oruk bekövetkezését.» A 
feudális termelési mód mellett a termelőerők állapota hatá-
rozta meg a termelési viszonyok jellegét. Az uralkodó osztály, 
-a feudális urak tulajdonában volt a fő termelőeszköz, a föld. 
A termelés rendszerében a feudális ur gazdaságilag uralkodó 
helyzete elősegítette azt, hogy a termelőmunkás - a jobbágy-
paraszt nem volt teljes tulajdonában. Azonban a feudális tu-
lajdonon kiviil megvolt még a ! paraszt egyéni tulajdona a ter-
melési eszközökre és magángazdaságára, amely tulajdon az 
•egyéni munkán alapult. 

A feudális termelési mód első szakaszában mint arra Marx és 
Engels rámutatott, a naturális gazdálkodáson nyugodott. A 
feudális földbirtok a külvilággal alig érintkezett. Azonban 
a termelőerők "fejlődésének~eredmónyekónt a további társadal-
mi munkamegosztás mo'gnövelte az árutermelést. Ez a feudális 
gazdaságot is bevonta szférájába. A~feudális gazdaságnak a 
piactól való függése arra kónyszeritette a fölftesurakat,hogy" 
a terményjáradékról áttérjenek a pénzjáradékra. Ez a folyamat 
elősegítette a feudális gazdaság felbomlását. 

A feudális társadalomban, mint antagonisztikus társadalomban 
a termelési viszonyok azon alapulnak, hogy a kisebbség az 
uralkodó"osztály kizsákmányolja a többséget, az anyagi javak 
termelőit. Ebből" fakad az osztályharc, : amely egyre élesebbé 
válik, amikor a termelőerők fejlődése túlhaladja a neki meg-
felelő termelési viszonyok kereteit. Ennek a kiéleződött 
osztályharcnakw'a legélesebb megnyilvánulását jelentették a 
paras ztháb oruk. 

Engels a termelőerők fejlődésében látja a németországi pa-
rasztháborúk elsődleges okát. Ez a fejlődés a városi ipar, 
a bel- ós külkereskedelem megnövekedésében jutott konkrét 
módon kifejezésre. Ámde, mint arra EngGls rámutatott, az ak-
kori* Németországban nem volt egységes piac, még megvolt a he-
lyi széttagoltság. Azonban az • áru- és pénz.Viszonyok egyre 
erősobben felbomlasztották a feudális-jobbágytartó rendszert, 
kiélezték az osztályharcot a feudális urak urfflkodó osztálya 
és a parasztság kizs.ákmányolt osztálya között. Ha a naturá-
lis ' gazdálkodás teljes uralma mellett bizonyos mértekig kor-
látozott volt az a lehetőség, hogy a feudális ur kizsákmá-
nyolja a parasztokat, ugy az Engels által tárgyalt időszak-
ban ez a lehetőség jelentősen megnőveRedett ós így a"feudá-
lis elnyomás nagymértékben fokozódott. "A jobbágyokat, -
irta Engels, - utolsó csepp vérükig kiszipolyozták, a. fél-
jobbágyokat mindenféle ürüggyel és jogcímen rájukrótt ujabb 
adókkal és szolgáltatásokkal sújtották"./2/ 

2/ Engels: A német parasztháború, Bpest,1949. 13.1. 
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Másrészc a naturális gazdálkodás szük kereteibe behatolt áru-
termelés fejlődésével a feudális úrtól függő paraszt bekap-
csolódott az áru- és pénzviszonyok világába és egyre érzéke-
nyebben érintette a ránehezedő feudális elnyomás. Ennek a kö-
rülménynek mindenképpen elő kellett segítenie az osztályharc 
kiéleződését. A legforradalmibbak a kizsákmányolt városi nép-
rétegek /a városi plebs/ voltak, akikről Engels azt tartotta, 
hogy- "eleven tünetei voltak a feudális cóhpolgári társadalom 
felbomlásának és egyben első előfutárai a modern polgári tár-
sadalomnak" ./3/ Engels részletesen tárgyalja a német társada-
lom bonyolult osztály struktur áj át a jpri. század elején, amely-
nek elemzése nélkül az osztályharc számos vonatkozását nem le-
hetne megérteni. 

Sztyepan Razin felkelésének egyik legjelentősebb okaként Marx 
"a földbirtokosok és a dolgozók közötti viszonyt" emeli ki és 
rámutat arra, hogy Razin felkelésót "a parasztok legszigorúbb^ 
röghözketésöJ' és a megnövekedőtt feudális elnyomás előzte meg. 
Marx szavai szerint "a XVII. század fele /sic!/ teljes egészé-
ben Sztyenka Razin korának előkészítése volt"./4-/ 

A német parasztháborúról szólva Engels rámutat arra, hogy az 
1525-i parasztmozgalom a feudalizmus felbomlásának időszaká-
ban indult meg, amikor a burzsoá társadalom éppen hogy szüle-
tőben volt. Engels mindazonáltal az 1525-i/ parasztháborút az 
1848-i polgári forradalom előfutárának tartotta. Ez a látszó-
lagos ellentmondás könnyen feloldódik, ha számításba vesszük 
azt, hogy Engels az 1525-i antifeudális parasztháború jellem-
zésekor annak objektív tendenciáját vette figyelembe. "A feuda-
lizmus megszüntetése pozitív kifejezéssel a polgári"viszohyok 
kialakítását jelenti", - irta Engels. /5/ Ezórttartja az 
1525-i parasztmozgalmat progresszív jelenségnek. 

A felkelt parasztok akcióit elsősorban anyagi érdekeik diktál-
ták. A' parasztok a fő termelőeszköz - a föld - szabad birtok-
lásáért •és^azért harcoltak, hogy megszabaduljanak a feudális 
bilincsektől. A parasztmozgalmak, amelyek az őskeresztény kö-
zösség olyan szociális eszményeiért vivott harc formáját öl-
tötték, mint "a nemességnek a parasztokkal., a patríciusoknak 
és előjogokkal rendelkező polgároknak a plebejusokkal való 
egyenlővététe le, a robot, földbér, adók, privilégiumok és 
legalább a legkiált óbb vagyoni ellentétek kiküszöbölése" /6/, 
rendszerint vallásos jellegűek voltak.. Engels hangsúlyozza, 
hogy -ez a program az elnyomott társadalmi rétegek alapvető ' 
érdekeiből indult ki, forradalmi energiájuk kibontakozását és 
osztály-szolidaritásuk határozottabb felismerósót"segítette 
elő.-"Engels ugyanakkor rámutat arra, hogy az említett program 
gyakorlati"alkalmazására irányuló kísérletek kudarcra lenné-
nek Ítélve. E program objektiv tartalma "a valóságban a modern 

3/ Uo* 28.1. 
4/ Molo da ja Gvargyi j.a-1926. l.sz. lo7-lo9.1. /oroszul/ 
5/ Engels: iun- 135-1. 
6/ Uo. 27-28.1. 



polgári viszonyok anticipációj.^vá lett " t/7/' 
A parasztmozgalom szervezetlen égét >t) ösztönös jellegét, szét-
forgácsolt ságát, a parasztok Ö.itudatának alacsony színvonalát 
és az ebből eredő túlságos hi s^ékenységet a feudális urak 
iránt; a parasztság jómódú ele .einsk hajlandóságát, hógy 
kompromisszumos megegyezésre lepjenek az uralkodó o.sztály-
lyal, - ezeket a körülményeket tartja Engels az 1525-i né-
met parasztháborü veresége okainak. A feudális termelési mód 
szülte széttagoltságnak a különböző vidékeken mindenképpen 
befolyásolnia kellett a mozgalom jellegét. Másrészt az a tö-
rekvés, hogy a feudális bilincsektől megszabaduljanak, attól 
függött, hogy mennyire kapcsolódott"be a különböző vidékek 
parasztsága az áru- pénzviszonyokba. Bár a XVI. század ele-
jén Németországban létre is jöttek az országos parasztfelke-
lés előfeltételei' ós bár az 1525-ben kitört parasztháború 
már országos jellegű volt, mégis ez a Széttagoltság azzal az 
eredménnyel járt, hogy "képtelenek voltak mind a polgárok, 
mind"a parasztok, mindpedig a plebejusok ..'koncentrált /kieme-
lés tőlem - V.L./, az egészrö kiható lépésre"*1". /S/ A szétta-
goltság pusztulásba vitte az egész mozgalmat, mivel a felke-
lők egyes csapatai között nem voltak egybehangolt akciók. 
Felmerül a kérdés: "a "parasztháború" terminusi melyet Engels 
Németországra vonatkoztatva használt, alkalmazható-e a XVII-
XVIII. századi 'Oroszország hatalmas arányú paraszmozgalmai-" 
ra? A 11parasztháböru" elnevezésen a parasztság által a feudá-
lis-földbirtokosok ellen vivott nagyarányú polgárháborút ért-
jük. Ebben a nagyarányú parasztháborúban leküzdhető a falú-
közösség elszigeteltsége, az egyes parasztzavargások helyi 
jellege; a parasztság sikraszáll a nagybirtokosok egész osz-
tálya ellen. 

BolŐtnyikov'felkelése az egész Moszkván-tuli vidékre kiter-
jedt és egészen Moszkváig eljutott ; Sztyenka Piâzin felkelése 
á Volgamelléken,. Szlobodszkaja Ukrajnában folyt le és a razi-
ni "csalogató levelek" egészen Karéliáig eljutottak; az 17o7-
17o8-í felkelés kiterjedt a Don-vidékre, a Volgáme11ékre, 
Szlobodszkaja Ukrajnára és az ország szários más kerületére ; az 
1773-1775ri Pugacsov-féle felkelés ez Uraimelléken és - a Volga-
melléken tört ki. Ezekben a polgárháborúkban megszűnt a pa-
rasztság mindennapos elszigeteltségé. Ennek az elszigeteltség-
nek á leküzdésében nagy szerepet játszottak a kozákok, a ter-
melőeszközöktől megfosztott plebejus elemek, a pugacsov-fel-
kelésben pedig - a "munkásemberek",a jövendő előproletariátus. 

Ilyképpen a "parasztháború1"' műszó alkalmazható a XVII-XVIII" 
század feudális-.j obbágytarto Or.oszországának nagyszabású anti-
feudális' parasztmozgalmaira. Magától értetődik azonban, hogy 
az oroszországi parasztháborúknak megvoltak a maguk sajátossá-
gai. Németország széttagoltsága a parasztmègmozdúlások viszony 
lag^nagyobbmérvü elszigeteltségére vezetett, mint Orosz-ország-
ban. Az a körülmény, hogy Németországban jelentősebb jobbágy-
paraszti réteg volt, mint Oroszországban, szintén rányomta bé-

7/ Uo~ 29.1.-
8 / Uo. I I 5 . I . 



lyegét a nemet parasztmozgalom jellegére. Li ig Németországban 
a parasztok gyakran kerestek kiegyezést a feudális uf'akkal, 
Oroszországban ez a jelenség nem tartható tipikusnak. A fel-
kelt parasztok ideológiája ugyancsak különböző volt Németor-
szágban és Oroszországban. Németországban jellegzetes volt a 
parasztmozgalmak vallásos színezete, Oroszországban pedig a 
"cári irányzat". Az oroszországi parasztmozgalmak sajátossá-
ga volt az is, hogy a feudális elnyomás elleni harc bonyolul-
tan egybefonódott a nemorosz nemzetiségeknek a cári kormány-
zat elnyomása ellen irányuló küzdelmeivel. 

Az oroszországi antifeudális parasztháborúk időszakában a 
robotgázdaság"rendszere az uralkodó. "A feudális birtoknak 
önellátó, zárt egységnek kellett lennie, ""amely a külső világ-
gal csak fölötte laza kapcsolatban volt". /9/ A feudális bir-
tok bevonása'az áru- ós pénzviszonyokba a feudális termelési 
mód legmagasabb fejlődésiéiokán, a feudális birtok felbomlá-
sának kezdetét jelentette- Az áru-1 és pénzviszonyok beveze-
tése a feudális rendszer alapsejtjébe a feudális elnyomás fo-
kozódását és a~jobbágy-parasztság osztályharcának kiéleződé-
sét eredményezte. 
A feudalizmus későbbi fejlődési szakaszában az eladásra szánt" 
mezőgazdasági cikkek, főleg a gabona termelése megnövekedett. 
Eme termékek jelentős része az országon belül urálkodó natu-
rális gazdálkodás miatt a külföldi piacra került. 
A jobbágyparasztság fokozatos bekapcsolódása az'áru- és pénz-
viszonyokba igen nagy mért ókben'bef oly ásolta az orosz falu 
társadalmi-gazdasági viszonyait. Az árutermelés növekedésével 
az orosz parasztság fokozza a harcot a gazdasági önállóságért, 
a faluban növekszik a verseny.; a: termelés a kisebbség kezé-
ben összpontosul, /lo/ A tárgyalt időszakban különösen nagy-
jelentőségű volt a gazdasági önállóságért vivott harc, amely 
attól függően hogy milyen mértékben kapcsolódtak be az áru-
termelésbe a dolgozók kizsákmányolt tömegei, az osztályharc 
olyan alacsonyabb formáiból /a szolgáltatások teljesítésének 
megtagadása, a parasztok ós jobbágyok elszökóse", bujdosása, 
"utonállásai", a feudális urak legyilkolása/ antifeudális~pa-
rasztháborúkba nőtt át. A népmozgalmak azt a harcot juttat-
ták kifejezósre,"amelyet a parasztok a fokozódó feudális el-
nyomás ellen vívtak. A parasztmegmozdulások intenzitása at-
tól függött, hogy milyen mértékben zsákmányolták ki a parasz-
tokat ós kapcsolták be őket az'áru- és pénzviszohyokba. 

A feudalizmusban a jobb ágyparasztság és a kiváltságos föld-
birtokosok voltak a fő antagonisztikus osztályok, amelyek ak-
koriban "külön rendek is voltak", /il/ A parasztság szociális 
differenciálódása csak a jobbágyság eltörlése után kezdődött, 
amikor û paraszti osztály falusi burzsoáziára ég falusi pro-
letariátusra bomlott fel. Lenin ebből azt a következtetést von-

9/ Lenin; A kapitalizmus fejlődése Oroszországban, 
Bpest-y 1949.-182.1. 

lo/L.U.o. 157.1. 
11/Lenin müvei, 6. köt .Bpe st, 1953 • lo7 • 1 • 



ja le, hogy "a jobbágyrendszer idején az egész paraszti tö-
meg hareolt elnyomói, a földesurak osztálya ellen, akiket a 
cári kormány oltalmazott, védelmezett és támogatott." /12/ 

A' parasztháborúk legmagasábbrendű megnyilvánulásai voltak a 
parasztok osztályharcának. A parasztfelkelések azzal, hogy 
megrendítették a rothadt feudális pilléreket, objektive elő-
segítették azty hogy az ország gyorsabb ütemben térjen át a 
kapitalizmusra."És ez annak^ellenére történt, hogy a paraszt-
háborúk kudarcot szenvedtek. "Az elaprózott, egyénenkénti,kis 
keretekben folyó kizsákmányolás - irta Lenin -, helyhez köti 
a dolgozókat, elválasztja őket egymástól, nem teszi nekik le-
hetővé, hogy megértsók az osztály szolidaritást, nem"ad nekik? 
módot arra, hogy egyesüljenek, még ha már meg is értették, 
hogy elnyomásuk oka"nem ez vagy az az egyén, hanem az egész 
gazdasági rendszer". / 1 3 / 

Emil Ludwiggal folytatott'beszélgetésében"I.V.Sztálin ugy jel-
lemzi az elnyomott parasztság harcát, mint az "ösztönös fel-
háborodás", az "ösztönös lázadás" /14/ megnyilvánulását, azok 
'cárpárti jellegére utalva feltárja a parasztfelkelések ideoló-
giájának lényegét, megjegyzi azok "rabló" jellegét ós szerve-
zetlenségét, ami Razin felkelésére nézve volt különösen jelleg 
zetes." Az antifeudali s parasztmozgalmakat, melyek jellegüket 
tekintve objektive"forradalmiak"voltak, ugyanakkor nem vilá-
gította meg a politikai öntudat. Ezért mondotta V.I.Lenin, 
hogy "Oroszország először 1825-ben látott forradalmi"mozgal-
mat a cárizmus ellen" /15/ a dekabristák személyében. 

A parasztfelkelések sikertelenségének legfőbb okát Lenin ójs 
Sztálin"abban látták, hogy a felkelőknek nem volt és nem is 
lehetett akkoriban olyan forradalmi vezérük, mint a munkás-
osztály. /16/ 

Az alap és a felépítmény által a társadalom életében betöl-
•tött szerep helyes felfogása lehetővé teszi, hogy tisztázzuk 
az antifeudális parasztháborúk kitörésének és kudarcának okait 
sajátosságaikat, következményeiket, stb. Helytelen olyan fel-
építményi jelenségek működésében látni a parasztok antifeudá-
lis harca kudarcának legfőbb okát, mint a feudális állam fegy-
veres ereje, a. jog, az egyház. Valójában a kizsákmányoló ki-
sebbség azért tartja hatalmában a kizsákmányolt"többséget, 
mert gazdaságilag uralkodik. A felépítmény segítségével ez az 
uralom csak megszilárdul ós fennmarad. 

Másfelől nem Szabad lebecsülnünk azt a tényleges szerepet, ame 
lyet a felópitmény a népmozgalmak keletkezésekor ós elnyomása-

12/ Uo. 440.1. 
13/ Lenin Müvei, l.köt. Bpest,1951. 31-4.1. 
14/ Sztálin Müvei, 13.köt. Bpest,1951- 118.1. 
15/ Lenin Müvei, 23-köt.-Bpost, 1951. 262.1. 
16/ Lás3, "'Lenifi Müvei, 6.köt.44o.1.; Sztálin Müvei, 8.kot. 

152.1.; 13.köt. 118.1. 



kor j li; szőtt". ., feudalizmus kocának osztályharc át tanulmá-
nyozó szovjet történészek, köz;ük jelen cikk szerzője is, az 
oroszországi antifeudális parasztháborúk kitörése okainak 
elemzésekor, lebecsülték a helyi népfelkeléseknek antifeudá-
lis háborúba való átnövését megkönnyítő olyan tényezőt, mint 
a feudális állam meggyengülését" annak következtében, hogy fő-
funkciójának - a kizsákmányolt többség fékentartásának - tel-
jesítésétől különböző okok elvonták erőit. 

Azok a marxista-leninista tételek, melyek a feudalizmusban 
"alkalmazott gazdaságonkivüli kényszer, a feudalizmus idősza-
kában az árutermelés szerepének és helyének, a termelési vi-
szonyok és a termelőerők jellege közötti kötelező összhang 
"I .V. Sztálin által a "Marxizmus-, és nyelvtudomány" és nA szo-
cializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban" c. munkái-
ban konkretizált ós továbbfejlesztett törvényének kérdésével 
kapcsolatosak, a"parasztháborúk tanulmányozására nézve óriá-
si jelentőségűek. 

A parasztháborúk tárgyalásában eddig a következő súlyos hi-
bák tapasztalhatók: 
1. A feudális"társadalomban folyó osztályharcot csak~igen ke-
"Véssé tárgyalták a termelőerők fejlődésével kapcsolatban, sőt 
attól elszakítva, ós azt sem vizsgálták, hogy a termelőerők-
nek mennyiben felel meg az emiitett társadalom termelési vi-
szonyainak jellege. Ez a súlyos módszertani hiba azt ered-
ményezte, hogy az osztályharcot abszolutummá, a termelőerők 
és a termelési viszonyok fejlődósének döntő erejévé tették. 

2. A feudális államot, amêly a feudális alapot kiszolgáló fel-
építmény, a feudális alaptól elszakítva vizsgálták. Ennek 
eredményeként tévesen a gazdaságonkivüli kényszer fokozódá-
sát tartják az antifeudális parasztháborúk legfőbb okának. 
Valójában pedig a gazdaságonkivüli kényszer fokozódása a 
feudalizmusban a~nópfelkelések különböző időszakokban való 
kezdetén'ek közvetlen oka csupán, a'legfőbb ok pedig az, hogy 
a XVIII. század második felében a termelőerők ós az azoknak, 
megfelelő termelési viszonyok további•megváltozása-következ-
tében fejlődött és elmélyült a feudális-jobbágytartó'rend-
szer válsága. 
3. Számos munka, köztük a szerzőnek ezzel a kérdéssel foglal-
kozó több.cikke is elszakad a termelőerőknek és a termelési 
viszonyoknak a tárgyalt időszakban végbement fejlődésétől, 
nem veszi figyelembe az országban"a feudalizmusnak a különbö-
ző felkeléseket megelőző konkrét történelmi fejlődési sajá-
tosságait; általános frázisokkal jellemzi azoknak a különbö-
ző felkeléseknek az előfeltételeit, melyek a XVII-XV'III. szá-
zad folyamán Oroszországban végbementek. 

Ezek a hibák" abból erednek, hogy az antifeudális paraszthá-
borúk kimenetelében eltúlozták a gazdaságonkivüli kényszer, 
a felépítmény körébe vágó tényezők szerepét és lebecsülték 
az alap körébe vágó jelenségeket. 

Néhány történész helytelenül értékelte a XVII-ZVIII. századi 
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orpszórszági parasztháborúk szociális jellegét, amikor ezeket 
mi-nt "kispolgáriakat" határozta meg, hiszen valójában csak a 
.kapitalizmus korában öltöttek ilyen jelleget. Ez a zavar lé-
nyegében abból ered, hogy a történészek egy része a kapita-
lista" termelés olyan primitiv szakaszának tartotta áz áruter-
melést," melynek önfejlődésében feltétlenül a kapitalizmushoz 
kellett vezetnie. Valójában az árutermelés csak bizonyos "fel-
tételek mellett vezet a kapitalizmushoz és az árutermelést 
nem lehet a tőkés termeléssel azonosítani. 

-Razin, pugacsov ós mások felkeléseinek fő'hajtóerői a fokoza-
tosan árutermelőkké váló. parasztok voltak. Amikor résztvettek 
-.a felkelésekben, kétségtelenül nemcsak a feudális ki zsákmá-
nyul, ás ellen és~a földórt harcoltak, hanem, bár szubjektive 
nem voltak tudatában,-a kistermelés és ä forgalom szabad fej-
lődésének útjáért is, ami a növekvő árutermelés ós forgalom 
körülményei közt végeredményben az árutermelés fejlődóséért 
vivott harcot jelentette. 
Ilyképpen Razin, Pugacsov és mások felkeléseinek objektiv je-
lentősége a kisárütermelő fejlődésének a"feudális béklyók-
tól szabad útjáért vivott harcból állott. "A maguk földjón 
maguk gazdálkodó parasztok szabad tulajdona - irta Marx, -
nyilvánvalóan 5 földtulajdon legnormálisabb.formája a kis-
üzem számára... Szükségszerű átmeneti fok a mezőgazdaság fej-
lődésében". /17/ 

A parasztháborúk kispolgári - jellegéről beszélő történészek 
megfeledkeznek arról,~hogy" az árutermelés a kapitalista föld-
művelési rendszer megteremtésének egyik .előfeltétele, ámde 
a kapitalista termelés"nem lehetséges egy másik előfeltétel 
nélkül. A kapitalista termelés akkor jelentkezik, amikor áru-
vá válik a munkaerő. Az antifeudalis paraszthaboruk, jellegü-
ket tekintve nem lévén kispolgáriak, olyan elemek fejlődését 
segítették elő mint az árutermelés ós az áruforgalom és ez-
zel "előkészítették azt, hogy országunkban a feudális formá-
ciót a haladóbb - kapitalista formáció váltsa fel. 
Oroszországban akkor zajlottak, le a legnagyobb parasztmeg-
mozdulások, amikor az áru- és pónzviszonyok ós a kapitaliz-
mus elemei* megszületésének különböző~szakaszain keresztül a 
feudalizmus átmenet a~kapitalizmusba. Ebben az időszakban a„ 
földbirtokosok megtartják a földhöz való jogaikat és gazda-
ságuk továbbra is foudális jellegű. A parasztság"ösztönös 
megmozdulásaiban objektive a feudális-jobbágytartó rendszer"" 
ellen, a kistermelő és a kisárütermelő szabadságáért harcol. 

A feudális jobB'ágytartó-rendszer akadályozta a parasztgazda-
ság fejlődésót. Sajátos vonása volt az oroszországi paraszt-
háborúknak, hogyaz orosz parasztság oldalán "'a helyi nemzeti-
ségek is resztvettek a harcban A XVII-XVIII. századi felke-
lésekben résztvettek a zaporezsjei kozákok, az ukrán parasz-
tok, a Volgamellék ős az Ural nemzetiségei. Másfelől a nemze-
tiségek feudális urai az orosz feudális urakkal közösen igye-

17/ I£arx, A tőke, III.köt. Bpest,l951- 874.1. 
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keztek elnyomni a mozgalmat. A feudalizmusból a kapitaliz-
musba való átmenet időszakába.i az antifeudális mozgakmakban 
részt vettek a termelőeszközöktől"megfosztott plebe jus»aiç- " 
• mek különböző csoportjai /haj óvontat ók,' teherhordók, stb./is. 

A 'Don, aJ Volga és a Dnyeper mentén rengeteg szökött paraszt 
és városi plebejus gyüleKezett. A plebs és a kozákság jelen-
léte elmosta a parasztmozgalmak helyi jellegét, a felkelés 
területét kiszélesítette. •• 

A felkelő parasztok között ott voltak a tönkrement mezőváro-
si kisemberek, az alsópapság képviselői stb. A középkori tár-

' s a dalom tarkasága az antifeudális paras ztmö'zgalmak részvevői-
nek összetefelén is megmutatkozott. A XVII. századbeli anti-
feudális városi ffelkelés,eket, amelyek a plebejus elemek aktiv 
megmozdulásai voltak, - mint az I65ó-i pszkovi felkelés - a 

••környékbeli parasztság is támogatta. 

A legnagyobbarányú antifeudális mozgalmak története megcá-
folja azt a plehanovi"értékelést, amely szerint ezek a moz-
galmak reakciósak voltak. Lenin "szörnyen renegátnak" tar-
totta a mensevikeknsk a parasztmozgalmak reakciós jellegére 
vonatkozó véleményét. 

A XVII-XVIII. század anti feudális parasztháborúi a feudaliz-
mus~különböző szakaszaiban törtek ki; szervezetük, formáik és 
hajtóerőik különbözőek voltak. 

Az orosz állam gazdasági életében fontos változások mentek 
végbe a XVI. szazad második felében. Ezek a változások az 
árutermelés és az árucsere megnövekedéseben, az "összorosz-
piao" csiráinak jelentkezésében rejlettek. Ebben az időszak-
ban gyors ütemben fejlődött a társadalmi munkamegosztás,"ami 
a kézműipar és a városok fejlődésében jutott kifejezésre. 
Mindez uj feltóteleket teremtett a gazdasági fejlődés számá-
ra és erősen megmutatkozott a feudalis~"családi nagybirtok 
gazdaságán is. Ezek a gazdasagok a XVI. század folyamán nö-
velni igyekeznek" a parasztoktól feudális járadék alakjában 
kapott anyagi értékek mennyiségét és a paraszti munka ered-
ményesebb kizsákmányolása céljából a feudális kötelezettsé-
gek 'jellegének megváltoztatására törekednek. A feudális, urak 
földbirtokainak megnövelése és a parasztok jobbágyi függősé-
géhek fökozá.'sa együttjárt a fekete állami paraszti földek 
csökkenésével, és csaknem telje"s eltűnésével. Ezek a földek 
csupán Oroszország északi területein maradtak meg. Egyúttal 
magán a birtokön belül is megnövekedett'a majorsági föld, 
ami ""a földbirtokost a szántóterület kiterjesztésében, a ga-
bonatermelés fokozásában érdekeltté" tevő árutermelés és bel-
ső piac növekedéséről tanúskodott./18/ 

E körülmények következtében a parasztság tömegesen menekült 
a központi kerületekből az orösz állam déli végeire, keleti 
körzeteibe^és a Volgáméllékre. Ez a jelenség kierőszakolta 
a parasztság végleges röghözkötésére irányuló rendszabályo-

18/ B.D.G-rekov: Az oroszországi jobbágyrénctszer fejlődésének 
legfőbb szakaszai, Moszkva, 1940. 77.1. Oroszul. 



kat az 1581-i törvényt. a "tiltot,t évekről", az 1597-i tör-
vényt az elmenekült parasztok öt éven belüli felkutatásáréi/. 
Ezek a törvények megalapozták a jobbágyre.ndszer -jogszabályok-
ba'foglalását. Egyúttal a végletekig kiélezték a falusi ösz-
tályellentéteket, melyek a parasztság nyilt harcában - I. Bo-
lotnyikov-felkelésében robbantak ki. A felkelés kitörését, 
lendületét és rendkívüli erejét elősegítette az állami fel-
építmény, valamint a feudális urak táborának meggyengülése, 
amely az emiitett táboron belüli éles ellentéteknek és a 
lengyel-litván intervenciénak volt köszönhető. 

A Bolotnyikov által vezetett parasztháború az"orosz állam 
délvidékein indult meg7 ahol rengeteg menekült paraszt és 
jobbágy gyűlt össze /A.Palicin tanúsága szerint több,'mint 
2o ëzer/. A mözgalom elején a komaricki járás parasztjai al-
kották a magot. Az"állami közigazgatási apparátus itt jóval 
gyengébb volt, mint az ország központjában. A parasztháború 
rövidesen az egész Moszkván tuli vidékre kiterjedt. Orosz és 
ukrán parasztok .és jobbágyok alkották a felkelők zömét. A 
felkelésben részt vettek a plebejusok - a volgai szegénység 
is, ólén Pjotr álcáreviccsel. Amig a Volga melléken a parasz-
tok'csupán a"helyi központot - Nyizsnyij Novgorodot - igye-
keztek elfoglalni és nem gondoltak arra, hogy Moszkva ellen 
vonuljanak, addig a volgai szegénynép bizonyos mértékben le-
küzdötte a helyi korlátozottságot és a Volgától a"Don felé 
és az északi Donyecen keresztül Tula felé tartott. A Bolot-
nyikov által vezetett parasztháború a feudális"osztályra és 
államapparátusára, gyakorolt hatásával meggyorsította az állam 
központosítását, csökkentette az egyes földek feudális el-
szigeteltségét és ezaltal az orszagban a termelés es a forga-
lom továbbfejlődését segítette elő. 

Az országban fellendült a mezőgazdaság, a kézműiparok ós a 
manufaktúrák fejlődése a lengyel-litván területrablók kiűzé-
se után. A XVII. században fokozatosan kialakult az össz-
oroSz piac, amely hatókörébe vonta a feudális földbirtokoso-
kat. 

Az 164-9-i Szobornoje Ulözsenije /Törvénykönyv/ lerögzítette 
az akkorra megszilárdult jobbágyrendszert és a földesúri 
jobbágyki zsákmányolás még nagyobbarányú fokozását ós a feuda-
lizmus alapját~jelento"feudális földbirtoklés megszilárdítá-
sát jelentette. A XVII. század második felében széles körben 
elterjedt a szolgálati birtokok öröklése, a szolgálati birtok-
nak családi hitbizománykónt való adományozásét; fokozódott a 
határvidékek gyarmatosítása; a feudális földbirtokok terüle-
te általában megnövekedett. A feudális uralkodó osztály ha-
talmának kiterjesztésére megkezdte a. nemorosz nemzetiségek gyar-
matosítását. Ezek a nemzetiségek, kettős elnyomás alatt nyög-
ve, az orosz parasztság szövetségesei lettek a cár és a föl-
de surak_e lien vivott harcban. 
A tárgyalt.időszakban a mezővárosi kisemberek helyzete is erő-
sen megromlott, ami a XVII. század negyvenes-hatvanas éveiben 
lefolyt számos"nagyarányú városi felkelés kitörésének egyik 
fontos oka volt. 
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A dolgozók helyzete számos, mind bel-, mind pedig külpoliti-
kai természetű körülmény folytán tovább romlott; ez jellemez-
te a Razin-felkelést megelőző két évtizedet. A Lengyelország 
és Oroszország közötti hosszú háborúk 1654-1667-ben ós Orosz-
ország háborúi Svédországgal 1656-1661-ben súlyos teherként 
nehezedtek a dolgozó nép vállaira. Nagyarányú sorozásokat haj-
tottak végre, fokozták a'fuvarozási kötelezettségeket és kü-
lönböző rendkívüli adókat vetettek ki. Végül, a háborús kiadá-
sok fedezése céljából elkezdték a rézpénz forgalombahozatalát, 
ami egyik fontos inditék volt a városi néprétegek' felháboro-
dására és az 1662-i moszkvai felkelés kitörésére. 

A városi felkelések elfojtása nem gyengítette meg az elnyo-
mott nép ösztönös tiltakozását, amely a Razin és ataniánja, a 
paraszti tömegek érdekeit kifejező Vaszilij Usz által vezé-" 
tett antifeudális parasztháborúban csakhamar megmutatkozott. 
Ez."alkalommal a Volgamellék lett a felkelés központja. Itt a~ 
katonai és 'a polgári közigazgatás gyengébb, a "földesúri robot 
pedig nagyobb mértékű volt, mint a többi kerületekben. Sok 
földönfutó áramlott ide. 

Ebben a kerületben a felkelés'kitörését ós gyors elterjedését' 
az árutermelés és Sz áruforgalom viszonylag nagymérvű növeke-
dése segítette elő. A kereskedelem ós az ipar fejlődése erő-
sítette a helyi kapcsolatokat. A Razin által vezetett I670-
1671-i parasztháború hatalmas áradatban egyesítette az orosz 
parasztságot és a Volgamellék kizsákmányolt népét. A plebe-
jus elemék - szegénylegények, hajóvontatók, "munkásemberek" -
a parasztmozgalom helyi korlátozottságát leküzdve aktiv sze-
repet játszottak a felkelésben. 

A parasztháború elfojtása nem szüntette meg a jobbágyságra 
V.etett ós egyre inkább elnyomott parasztok zavargásait. A" 
Sztyepan Razin felkelésének befejezésétől eltelt időszakot' 
az osztályharcnak 17o7-17o8-ban történt ujabb fellángolásáig 
az árutermelés"és az áruforgalom továbbfejlődése jellemezte. 
Ámde a tárgyalt időszakban a feudalizmus társadalmi rendsze-
rében az uj gazdasági jelenségek még nem érték el azt a szin-
vonalat, amelynél elkezdődik a konfliktus a növekvő termelő-
erők és az uralkodó feudális viszonyok között. .Az- összorosz 
piac, és a külkereskedelem fejlődésével kapcsolatban az áru-
és pénzviszonyokba egyre jobban bevont földesurak tovább fo-
kozták a jobbágyparasztok kizsákmányolását. 

1692-ben megtiltották, hogy. "hivatalos jegyzékbevétel" női-
kül "jövevényeket ós csavargókat" tartsanak. 1695, 1697, 
1699» 1700 és 17o2-ben megismétlik ezeket & rendelkezéseket. 
Ekkorra világosan jelentkezett az a feladat, hogy Oroszor-
szág "elmaradottságát le kell küzdeni."A feladat teljesítését 
a "póteri abszolutizmus vállalta. I.Péter a parasztság hármas 
elnyomása révén hozzájárult a földesurak és kereskedők nem-
zeti államának megszilárdításához. A nemesek biztosították 
maguknak a szolgálati birtokok tulajdonát ós méginkább fokoz-
tál! a jobb ágyparaszt ok kizsákmányolását. A hosszú ős nehéz 
északi háború egész súlya a dolgozó tömegek vállára neheze-
dett. 



Az osztályharc ebben az időszakban különösen kiéleződött .és 
17o7~17o8-ban tömeges antiféudális mozgalomban robbant ki a 
Don vidékén. Ebben a paraszt-kozák felkelésben kimagasló sze-
repet" ját szőtt ak^Kondrat Bulavin és Kyikita Golij, a paraszt-
csapatok vezérei. A Don mellett megindult mozgalom később át-
csapott a Donmellékre, a VoIgamellékre, Szlobodszkaja"Ukrajná-
ba és számos központi kerületre. A felkelés terjedését az 'a 
.körülmény is elősegítette, hogy a~'külső ellenséggel vivott 
harc lekötötte az állam haderejét. 

Az 17o7-17o8-i mozgalom jellegének eldönté'ge igen bonyolult 
feladat. A paraszti-plebejusi tömegen kivül részt vettek a 
mozgalomban az ideiglenes "útitársak1'1 - jómódú alacsonyrendü 
kozákok is, akik a doni hadsereg "autonómiájának" fenntartá-
sára és arra törekedtek, hogy biztositsák a lovas kozákok"és 
a"szökött parasztok további"kizsákmányolásának lehetőségét. 
K.Bulavin, aki a kozák vezetőrétegből származott, felemás 
álláspontra helyezkedett és csak a paraszti tömegek nyomása 
ra juttatta érvényre követeléseiket. A jobbágyrendszer ellen 
harcoló orosz és ukrán parasztság, a jobbágyok, valamint a 
plebejusok /hajóvontatők, "munkásemberek"/ voltak a felkelés . 
fő "hajtóerői-. Ez a felkelés szintén kudarccal végződött. 
Körülbelül a XVIII. század máűodik felét-ől kezdve bekövetke-
zik országunkban a feudális-jobbágytartó rendszer bomlási • 
időszaka*.. Az árutermelés és az áruforgalom további fqj lőöé- . 
se a. majorsági fold megnövekedését ós a paraszti telkek csök-
kenését p. robot és a természetben teljesített szolgáltatások 
megnövekedését váltotta ki. A jobbágyrendszert az ukrán és 
belorusz földekre is kiterjesztették ős azok a földesurak, 
akik állami parasztokat és földeket kaptak, csakhamar meg-
erősödtek. " 

A feudáli s- j obbágytart ó gazdasági rendszer kezdődő felbomlá- •• 
sának lényeges ismérve volt" a földbirtokosnak az a törekvé-
se, hogy mennél több gabonát dobjon piacra, ami a legfőbb 
termelő - a jóbbág^paraszt még nagyobb mérvű kizsákmányolá-
sára ösztönözte őt. A parasztok áttérése a havi járandóság 
fejében végzett munkára ékesszólóan bizonyította a régi ter-
melési "mód felbomlását: Egyre nagyobb jelentőségre kezdett 
szert tenni a pénzben teljesített jobbágyi szolgáltatás. A 
feudális gazdasági rendszer felbomlásának kezdete a falu 
differene iáiódárán is megmutatkozott,"vagyis azon, hogy nagy-
Számú "gazdagabb" és "hitvány" parasztra tagozódott a falu, 
továbbá abban, hogy a földesúri manufaktura mellett ki fej lő- . 
dött a kereskedői és különösen a paraszti manufaktura, amely • 
szabad bérmunkán alapult. A szolgáltatásokkal tartozó /nem 
robotos/ parasztok a bérmunkaerő jelentős keretét alkották ' 
a kereskedői és különösen a paraszti manufaktúrák számára. 

Ezeknek a tényeknek összességükben mindenképpen elő kellett 
segiteniök ama különböző paraszt zavargások és munkásfelkelé-
sek tucatjait és százaif, amelyek 1773-1775-ben"antifeudális 
háborúvá fejlődtek J.I.Pugacsov vezetése alatt. Ennek a pa-
rasztháborúnak az volt a sajátossága, hogy ez a háború vetet-
te fel a legszabatosabban az agrárkérdést, és a legfőbb hajtó-
ereje az a harc volt, melyet a parasztság a földesuraktól men-



tes földekért folytatott. Pugacsov felkelése Razin mozgalmá-
hoz viszonyítva már kevésbé elszigetelt, mivel az összorosz 
piac kialakulási folyamatának mindenképpen"a lokális'elemek 
fokozatos felszámolásához kellett vezetnie. Ez a mozgalom 
már szervezettebb jellegű volt, mint az'előző felkelések. 
Az uráli üzemek "munkás embereinek" részvétele ' S szervezett-
ség"bizonyoö vonásaival"ruházta fel a mozgalmat. PugacSov 
"katonai kollégiuma" katonai ügyekkel, a felkelők ellátásá-" 
val és polgári biráskodással foglalkozott és manifesztumokat 
adott ki. 

A gyarmati elnyomástól mentes földért harcoltak az orosz pa-
rasztok és "munkásemberek" vezetésével az Uralvidék és a 
Volgamellék elnyomott nemzetiségei. Pugacsov mozgalmának nagy-
szerű vonása az elnyomott nemzetiségek együttműködése az 
orosz parasztokkal és "munkásemberekkel". Pugacsov manifesz-
tumainak nagy szervező szerepük volt a mozgalomban és ponto-
san megfogalmazták a harcoló parasztok legfőbb követeléseit. 

Az elfoglalt üzemekben az uráli "munkásemberek" saját elöl-
járóik vezetésével fegyvereket gyártottak. A felkelés körze-
teibén a lakosság atamánokat és zemsztvo-előljárókat válasz-
tott. A zemsztvo-előljárók irányították a zemsztvo-hivatal 
működését, végezték az adószedóst, az élelmi szerbegyüjtest, 
a menekültek és sebesültek elhelyezését, és más különböző 
funkciókat is elláttak. A zemsztvo-hivatal nemcsak a felke-
lés helyi szervezési központja Volt, hanem a Pugacsov-fél'e 
manifesztumok propagandistája, terjesztője lóvén elősegítet-
te, hogy a felkelés a szomszédos kerületekre is~átterjedjen. 
pugacsov parancsnokokat nevezett ki az elfoglalt városokban, 
pénzt, sót, élelmiszert osztott ki a szegény nép között. 

Ilyenképpen a termelőerők meghatározott fejlődési színvonalá-
tól és a feudális elnyomás mórvétől függően mindegyik paraszt-
háborúnak megvoltak a maga'sajátosságaiMindegyik felkelés 
kitörésével tovább érlelődtek az előfeltételek annak az erő-
nek a forradalmi kirobbanásához, amely a termelőerők tovább-
ié jlődése~és~az uj, burzsoá kapcsolatok megjelenése számára 
megtisztíthatná az utat. 
Az antfféudális parasztháborúknak nagy történelmi jelentősé-
gük volt. Mintegy katalizátorai voltak a termelőerők fejlő-
désének országunkban. A XVII-XVIII. század parasztháborúi a 
XIX. század ama parasztmo'zgalmaihak kirobbanásával folytatód-
tak7"amelyek közvetlenül megelőzték a hatvanas évek.reform-
jait. .Amikor a parasztháborúk m egrenditették a feudalizmus 
pilléreit, elősegítették a feudális elzárkózottság megszűné-
sét, az árutermelés és az árucsere kiterjesztését.Oroszország 
határvidékei fokozott paraszti betelepítésének, amely az anti-
feudális parasztháborúkkal volt kapcsolatos, mindenképpen elő 
kellett segítenie ezeknek az elmaradt vidékeknek rendkívül 
gyors fejlődósét:. Végül, figyelembe kell vennünk azt, hogy áz 
általunk tárgyalt népi megmozdulások mindegyike után gyarapod-
tak a néptömegek forradalmi hagyományai. Az egyes antifeudális 
parasztháborúkban résztvevő néptömegek valamilyen mértékben 
figyelembe vették elődeik tapasztalatait. A parasztmozgalmak-
nak egyúttal hatalmas befolyásuk volt" az orosz forradalmi fel-
szabadító gondolkodás-fejlőd-ósére-ia. - - « 

TT TT 6179. 



G. V. ASZTAFJEV: 

A kínai nép fel szabaditőrharcának befejező 
szakasza. 

/Voproszi Isztorii 1954. lo.sz./ 

A hitlerista Németország és a militarista Japán szétzúzása a 
második világháborúban az egész világon gyökeresen megvál-
toztatta az erőviszonyokat, igy a ^ávol-Keleten is, és el-" 
mélyítette az imperializmus gyarmati rendszerének válságát. 
A kinai népnek a kommunista párt által vezetett demokrati-
kus erői a háború után kialakult kedvező helyzetet arra 
használták fel, hogy az ország teljes felszabadítása érdeké-
ben kiterjesszék a harcot, hogy Kínát független egységes, 
erős, demokratikus állammá változtassák. Kina Kommunista 
pártja a hatalmas felszabadított körzetekre és az egész or-
szágban kiterjedt demokratikus mozgalomra támaszkodva arra 
törekedett, hogy békés uton szabályozza a megérett politikai 
problémákat - felszámolja a kuomintang reakciós diktatúráját 
ós az országnak az imperializmustól való ezzel kapcsolatos 
függőségét, megvalósítsa a demokratikus átalakulást és biz-
tosítsa a nép létfeltételeinek megjavítását. 

Az uralkodó kuomintang klikk és imperialista urai, akik arra 
törekedtek, hogy"fenntartsák uralmiakat Kínában, leigázzák az 
egész kinai népet és ebből a célból ujabb polgárháborút és 
fegyveres imperialista intervenciót készítsenek elő, az or-
szágban kibontakozott általános demokratikus fellendülés kö-
zepette kénytelenek voltak idónként hazug politikai mester-
kedésekkel leplezni igazi szándékaikat. 1945» szeptember ele-
jén a Csang-Kâi-sek"kormány politikai tárgyalásokat kezdett 
Kina Kommunista Pártjával. A kommunista párt delegációjának 
-/a küldöttség élén Mao Ce-tung állt/ erőfeszítései következ-
tében 1945.október lo-én megállapodást kötöttek arra vonat-
kozólag, hogy intézkedni kell a hadmüveletek beszüntetésére 
ós az ország politikai berendezkedésének demokratizálására. 
A megállapodás célul tűzte ki, hogy mielőbb véget kell vetni 
a Kuomintang egypárt-diktaturájának, össze kell hivni a nem-
zetgyűlést, demokratikus alkotmányt kell szerkeszteni és al-
kotmányos kormányt kell alakítani. Elhatározták, hogy a szük-
séges intézkedések foganatosítására és a vitás kérdések meg-
oldására Politikai Tanácskozó Konferenciát hivnak össze és 
valamennyi párt Képviselőinek részvételével koalíciós kor-
mányt alakítanak. 

A Csang Kai-sek klikk azonban az amerikai imperialisták köz-
vetlen támogatásával, akik hatalmas kuomintang hadsereget 
dobtak át az ország keleti körzeteibe és amerikai csapatokat 
tettek partra, rögtön megszegte a megállapodást ős újból 
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polgárháborut robbantott ki. A kuomintang hadseregnek a"ja-
pán és az amerikai csapatok támogatásával a felszabadult kör-
zetek ellen intézett támadása az egész kinai népből óriási 
felháborodást váltott" ki , és miután a Népi Felszabadító Had-
sereg és a felszabadított körzetek lakossága határozottan 
szembeszállt•à támadókkal, a megrohanás kudarccal járt. A 
kuomintang-klikk 1945 végén ismét kénytelen volt politikai 
tárgyalásokat kezdeni a kommunista párttal. 
A Szovjetunió sürgetésére 1945 decemberében összehívták a 
Szovjetunió, Anglia és"az USA külügyminisztereinek moszkvai 
tanácskozását, ahol határozatokat hoztak Kina egyesíté-
séről és demokratizálásáról, a polgárháborúnak az országban 
való beszüntetéséről ós a demokratikus elemeknek a kinai kor-
mány"összes szerveibe - történő.széleskörű bevonásáról. 
1946.januárjában a kommunista'párt és a kuomintang megálla-
podást kötött, amely' szerint beszüntetik a hadmüveleteket és 
össehivják a politikai Tanácskozó'Konferenciát. Az országnak 
a kommunista párt által vezetett demokratikus erői a reakció 
ellenállása ellenére elérték, hogy a konferencián az ország 
politikai e.gyesitésére ós demokratizálására irányuló határo-
zatokat hoztak. :. : 

Hamarosan kitűnt azonban, hogy a reakciós kuomintang vezető 
körök egyáltalán nem szándékoznak végrehajtani ezéket a hatá-
rozatokat, bár ezeket'maga Csáng Kai-sek irta alá. A Csang 
Kai-sek-klikk előkészítette á polgárháborút, ebben támogatta 
őket az amerikai szoldateszka, amely azzal az ürüggyel, hogy 
Marshall "közvetít" a kommunista párt és a kuomintang.közöt-
ti tárgyalásokban, nagy sietséggel szerelte fel:és tanította 
be a kuomintang hadsereget. 1946 márciusában a Csang Kai-sek 
klikk"megindította a támadást iszakkelet-Kina felszabadított 
körzetei irányában ós június Végén, valamint j-ulius- elején 

. általános támadást- intézett a felszabadított körzetek ellen 
és ezzel Kínát példátlan méretű polgárháborúba taszította. 

1946 .második felében a kuomintang hadsereg"óriási ember- és 
anyagáldozattal elfoglalta"' a felszabadított terület egy ré-
szét , . amelyet a Népi- Felszabadító. Hadsereg kiürített, mivel 
taktikája az ellenfél emberanyagának megsemmisítése volt. A 
kuomintang csapatok sikere azonban, csak átmeneti volt, • a - had-
műveletek során nagy veszteségeket /szenvedtek, frontvonalaik 
ós utánpótlási vonalaik, amelyekre a lakosság között .kibonta-
kozott partizánmozga'lom nagy.csapásokat mért, .nagy mértékben 
széthúzódtak, 1946 végen a.z "'általános kuomintang támadás vég-
érvényesen kudarcba fulladt. 1947 tavaszán a Népi :Felszabadi-
tó'Hadsereg részleges ellentámadást indított és - számos -körze-
tet szabadított fel a' kuomintang csapatok uralma' alól. Ez a 
tény arról tanúskodott7 hogy a polgárháború frontján az erő-
viszonyok megváltoztak. 

Ezzel egyidejűleg az egész ország tekintetében is-megváltoztak 
az erőviszonyok. A háború második évének elején /1947 junius/ 
nyilvánvalóvá vált, hogy a kuomintang. reakció :tábora meggyön-
gült. A kuomintang ellenőrzése alatt álló területeken egyre 
súlyosbodott a népi tömegek gazdasági helyzete a bürokratikus 
tőke és az amerikai monopoliumok rablásai következtében, 'és 



hihetetlen méreteket öltött a .láborus infláció. Mindez azt 
eredményezte, hogy , e gyre fokozódott a nép széles tömegeinek 
- munkásoknak, parasztoknak, városi szegénységnek, kispolgár-
ságnak - a Csang Kai-sek rendszer elleni harca. 1947-ben a 
kuomintang kezében"'lévő területeken több mint háromezer 
sztrájk zajlott le. A 17 tartományra kiterjedő fegyveres pa-
raszti felkelésekben több mint egymillióan vettek részt. Öriá 
si méreteket öltitt az egyetemisták mozgalma a Beké érdekében 
a polgárháború és az amerikai beavatkozás ellen* A városi 
szegénység ösztönös harca /az u.n. rizs-felkelések formájá-
ban/ az ország összes nagyvárosaira árharapézötto 

Az amerikai monopoltőke arcátlan garázdálkodása Kínában a 
kuomintang ellenőrzése alatt lévő területeken hanyatlásba és 
pusztulásba vitte a nemzeti ipart és kereskedelmet, a kommu-
nista párt 'pedig leleplezte a kuomintang-klikk politikai mes-
terkedéseit. Ennek eredményeképpen gyors ütemben foszlottak 
szét a közbenső rétegek - a nemzeti burzsoázia és a kispolgá-
ri értelmiség velük.kapcsolatban álló felső rétegének - béke-
illuziői. Ezek-a rétegek arra számítottak, hogy az USA közve-
títésével békés megegyezés jön létre a ̂ cuomintanggal a hata-
lom megosztásáról, felszámolják a kuomintang egypárt-dikta^ 
túráját"és Kína áttér a burzsoá parlamentáris rendszerre. 
Ehelyett mindenki előtt világossá"vált, hogyha a reakció to-
vábbra- is hatalmon marad, előbb-utóbb egész Kína amerikai 
gyarmattá válik. 
EgóS'zen másként"alakult a helyzet Kína felszabadult körzetei-
ben. A kommunista párt"helyes politikája arra irányult, hogy 
megvpdje a nép érdekeit, demokratikus jogait és nemzeti füg-
getlenséget. Mindég a kommunista párt köré tömöritette a szó-
les népi tömegeket. Elkobozták a földesurak birtokait ós át-
adták azokat a parasztságnak, ezzel következetesen megoldot-
ták az agrárkérdést, felbomlasztották a reakciós erőket és 
megerősítették a munkásosztálynak a parasztsággal való szö-
vetségét a munkásosztály vezetése alatt. A áemzeti iparnak a 
ós a kereskedelemnek az ösztönzése, ami megfelelt a kis- ós 
középburzsoázia érdekeinek, a nép oldalára vonta ezeket a" ré-
tegeket. A felszabadított körzetek lakosságának minden réte-
ge szorosan a kommunista párt köré tömörült és határozottan 
viímányai védelmére kelt a reakció támadásával szemben. 

Az 1947 derekára az erőviszonyokban az egész ország tekinte-
tében beállott változások megteremtették a feltételeket ahhoz 
hogy a demokrácia tábora döntő támadást indíthasson a reakció 
tábora ellen. Kina Kommunista Pártja már 1947 eleje óta elő-
készítette erre a kinai népet, rámutatva arra, hogy a támadás 
ra már iíiegértek éaz összes szükséges nemzetközi és belső fel-
tételek. 
1947•augusztusában" a Népi Felszabadító Hadsereg általános 
stratégiai támadást indított a kuomintang hadsereg ellen. Két 
hatalmasatámadó hadműveletet szervezett és ezeket győzelemre 
is vitte. Az első a központi alföldre /a Huang-ho és a Jang-
ce folyók köze/ való áttörés,"a második pedig az Északkeleti 
Kina elleni őszi támadás volt. 1947 második felének.hat hó-
napja alatt a Népi Felszabadító Hadsereg támadó hadműveletei-
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vel több mint 75o.ooo kuomintang katonát pusztított el, ré-
szekre szaggatta az ellenfél arcvonalát és egyes pontokon vé-
dekezésbe szoritotta az ellenséget, /l/ 

A Népi Felszabaditó Hadsereg általános támadásra való áttéré-
se a harmadik forradalmi polgárháború és az"egész kinai for-
radalom során gyökeres fordulatot teremtett. Mindez azt jelen-
tette, hogy a kinai nép bizonyos körülmények között aránylag 
rövid idő alatt ki tudja vivni teljes felszabadulását., meg 
tűdja dönteni a gyűlölt CsSng Kai-sek rendszert és le tudja 
rázni az imperialista igát. Kina Kommunista pártja e nagy cél 
érdekében mozgósította a kinai«nép összes erőit, főleg a pa-
rasztságot ós a Népi Felszabadító Hadsereg támSdása mellett 
politikai támadást îs inditott a reakció ellen. Október lo-én 
a Népi Felszabadító Hadsereg főparancsnoksága egy Csu Teh és 
Peng Teh-huaj által aláirt kiáltványt adott ki, amelyben ki-
fejtette a kinai nép elodázhatatlan követeléseit: az összes 
elnyomott rétegek egyesítését és egységes nemzeti front létre-
hozását; a reakciós Csang Kai-sek diktatúra megdöntését;- a 
háborús bűnösök ós elsősorban Csang Kai-sek törvényszék elé ' 
állítását; demokratikus koalíciós kormány megalakítását; a 
bürokratikus tőke elkobzását; egyenlősítő agrárreform végre-
hajtását; egyenlő jogokat és autonomiát az összes nemzeti ki-
sebbségek számára; a hazaáruló nemzetközi szerződések érvény-
telenítését ós független külpolitikát./2/ Ugyanaznap adták ki 
a'z Összkinai földbirtokrendezési konferencia döntéseit és Kína 
Kommunista Pártja Központi Bizottságának határozatát a föld-
reform kifejlesztéséről, amely kimondta, hogy fel kell számol-
ni a földesurak földtulajdonát és a földet egyenlően szót kell 
osztani a földnélküli és kevés földdel rendelkező parasztok 
között. Ezek a határozatok rendkívül nagy szerepet játszóttak 
a parasztságnak a földért való harcában, nemcsak a felszaba-
'ditott ~körzetekb en, hanem a kuomintang kezében lévő területe-
ken is. 

A kommunista párt által a reakció ellen inditott politikai tá-
mad ás "Kínában nagymértékben meggyorsította az események fejlő-
dését. Megteremtette a feltételeket ahhö'z, hogy a reakciót arány-
lag rövid idő alatt teljesen szétzúzzák. A" népi' demokratikus 
forradalom győzelméhez a nemzetközi helyzet is hozzájárult. A 
kinai népet döntő támadásra buzdította a reakció ellen az a 
tény, hogy a Szovjetunió gazdasági hatalmának ós tekintélyének 
nagyaránya megnövekedése és egyes európai országokban a népi 
demokratikus rendszer megerősödése, valamint az ázsiai felsza-
badító mozgalom fokozódása következtében megerősödött a béke, 
demokrácia ős szocializmus tábora. 

1/ "A iiépi felszabadító háború három évének katonai sikerei. 
/194-6 julius - 1949 junius/". A Kinai Népi Felszabadító 
Hadsereg vezérkara, 1949 julius /kinaiul/. -

2/ A Népi Felszabadító Hadsereg nyilatkozata, 1947.^.lo. 
"A kinai nép felszabadító háborújának legü'tolsó idősza-
kára vonatkozó legfontosabb dokumentumok". Gyűjtemény. 
Harbin. 1948. 
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l948~második felében a Népi Felszabadít^ Hadsereg több egy-
másutáni csapással semmisítette meg a kuomintang hadsereg zö-
mét, a kuomintang hadsereg majdnem egész technikai felszerelé-
sét kezébe"kerítette és a háború egész menetét a maga javára 
fordította. Már 1948.novemberében, az északkeleti vidék fel-
szabadításáért folyó harc befejezése után, a Népi Felszabadí-
tó Hadsereg katonáinak száma több mint hárommillió főre rú-
gott, a"Kuomintang hadsereg létszáma viszont 2,9cc.cco főre 
csökkent./3/ A következő két hadművelet-- • /a huaj-haji és 
északkinai/ során, 1949. elejéig, a'kuomintang hadsereg 
több mint egymillió katonát veszített. A Népi Felszabadító 
Hadsereg teljesen felszabadította Északkelet-Kinát, majdnem 
az egész Eszak-Kinát /Peiping /Peking/, Tien-csin, Ta-tung 
ós Taj-jüan városok kivételével/ és egészen a Jang-ce folyó-
ig hatolt előre,"a kuomintang hadsereget tehát a végpusztulás 
szólére juttatta. 

A Csang Kai-sek klikk kiutat keresett ós minden reményét az 
amerikai imperializmusba vetette, teljesen annak járszalag-
jához szegődött. A kuomintang hatóságok ellenőrzése alatt le-
vő területen gyakorlatilag az USA képviselői garázdálkodtak. 
Az USA kongresszusa 1948.ápri lis 2—an törvényt hozott Kína 
"megsegítésérőlamelynek értelmében a kuomintang kormány 
15 hónap alatt 275 millió amerikai dolláréértékü élelmiszert, 
üzemanyagot és egyéb termékeket kaphatott. Ezenkívül 125 mil-
lió amerikai dollárt utaltak ki felszerelésre és hadianyagra. 
1948-ban e törvény alapján - valamint korábbi megállapodások 
alapján - a kuomintang klikk 1.14o millió dollár értékű árut 
/ebből 857 millió értékű fegyvert és katonai felszerelést/ ka-
pott az USA-t ól. Az USA 1948-ban annyi fegyvert szállított a 
kuomintang klikknek^ amennyi hét hadsereg felfegyverzésére is ; 
elég lett volna /4/. 
Az USA katonai missziója Kínában 5-6oo főre duzzadt. Ez a 
misszió szervezte meg a kuomintang csapatok felszerelését,sőt 
a Bél-Kinában és Taivan szigetén felállított öt oktató köz-
pontban ki is képezte őket, sőt ezenkívül operatív "tanácsok", 
valamint "nem-hivatalos és bizalmas" javaslatok utján még a 
hadmüveléteket is irányította. A misszió feje, Barr tábornok 
és., munkát ár sai nemcsak stratégiai irányelveket adtak ós az ál-
talános hadműveleti terveket dolgozták ki-j hanem még a kuonin-
tang főparancsnokság operativ tevékenységét is irány itották./5/ 

3/ Kína Kommunista Pártj'a Központi Bizottsága felelős képvise-
lőjének nyilatkozata. ""A győzelem már az egész ország te-
kintetében közel van". 1948.JLI.4,~"A káderek oktatása" c. 
folyóirat.1.sz.1948.nov./kínaiul/. 

4/ Egyedül az 1948-ban kötött szerződősek alapján az USA 21,4 
millió dollár értékű tüzérségi lövedéket, 34,9 millió dol-
lár értékű repülőgépet ós légi muníciót szállított a Csang 
Kai-sek klikknek. /United States Relations with China, 
Washingt on.1949.973-1./ 

5/ A Fehér Könyvben szemelvényeket ol^shatunk Barr tábornok 
1948-1949 évi beszámolóiból, amelyekből látható, hogy a 
kuomintang nemzetvédelmi minisztériumban tartott"operációs 
tanácskozásokon keresztül gyakorlatilag ő irányította a 
kuomintang hadsereg hadműveleteit, többek között Mukden vé-
delmét /Lásd U.0.325-335-1./ 
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Az USA uralkodó körei továbora is a legnagyobb erővel támo-
gatták a Csang Kai-sek kliküet, de ugyanakkor a~"helyi milita-
rista rendszereket is támogatni kezdték Kinában. Az amerikai 
imperialisták azért támogatták ezeket a reakciós erőket, hogy 
uralmukat - ha részlegesen is - a Csang Kai-sek rezsim bukása 
esefrért' is fenntarthassák. A Kinában állomásozó amerikai kö-
vetség" 194-8. augusztus lo-i levelében az USA külügyminiszté-
riumának à következő tervet javasolta: "Ha az események mener 
te odavezetne, hogy valamilyen megegyezés jönne létre a kinai 
kommunistákkal, az amerikai befolyás^'réven ar'r\a "2e"ílx t*oreTíé"d-
ni, hogy széttagolt terület-ü széleskörű föderáció alapján ér-
jék el a hadmüveletek megszüntetését, aminek eredményeképpen 
Kina területének minél nagyobb része maradjon olyan kormány 
vagy kormányok kezében, amelyekben nincsenek kommunisták... 
Ha Kina Visszatérne a. helyi széttagoltság rendszerére /Az alá-
húzás tőlem - a cikkiró megj./ amerikai gazdasagi segítséget 
kell nyújtani, hogy megerősítsük a helyi kormányokat, hogy mi-
nél jobban megszilárduljanak a kommunistaellenes kinai'-elemek 
és ennek megfe'lelőleg ezzel gyengitsük a kommunisták iránti 
együttérzést-". /7/.; : 

Ezzel a céllal kezdték előtérbe tolni áz amerikai imperialis-
ták Li Cung-zsen kuang-hszi-i klikkjét. Ebben az időben-Csang, • 
Kai-'sek'már- nem-élvezte a nemzeti burzsoázia bizalmát, mivel 
az USA foönopolistákkal -való nyílt kapcsolatokkal kompromittál-
ta magát.. Számbavették azt a körülményt' is, hogy -Cöang Kái-sek 
"személyes" c s a p af a ijná k, z öme- már megsemmisült, ugyanakkor'vi-
szont á kuang-hsái-i klikk kétszázezer főnyi csapatai még-ügy--
szólván Semmi veszteséget sem szenvedtek a polgárháborúban. 
A kuomintang reakció táborában- Li Cung-zsen fontos szerepet 
kezdett'játszani. Ó vállalta a kuomintang reakció "bókéo'ffön*-
zivájának" kezdeményezését. • • • 

1948.decemberében Li Cung-zsen és paj Csung-hszi azt javasol-
ták 'Csang" Kai-seknfek, hogy vessenek-véget a . polgárháborúnak-
és kezdjenek béketárgyalásokat a komiauni'sta~párttal, arra szá-
mítva, hogy kezükbe ragadjak- a- hatalmat /8/* Hasonló j.avasXa-
tokkal jöttek'a kuomintang-többi' reakciós vezetői, valamint az 
maerikai követ, Stuart is. Csang Kai-sek nem akadta, hogy a 
"békeoffenziva" élére hatalmi versenytársai kerüljenek. Arra 
törekedett,, hogy időt nyerjen, uj csapatokat készítsen elő és 
a jáng-ce folyónál megszervezze a védelmet, ezért elhatározta7 
hogy ismét a "béke"-tárgyalások hamis taktikájához folyamodik, 
Az egész kuomintang ,sajtóban kampány indul-t a háború befejezé-
séért. ós a békekötésért, 

1949. január 1-ón Csang Kai-sek javaslatot, tett a" béketárgya-
lások megindítására, öt előzetes feltételt állapított meg,ame-
lyek varról tanúskodtak, hogy javaslata merő demagógia, amely-
nek nem a megegyezés -a célja, hanem, az, hogy becsapja a közvé-
leményt és időt nyerjen a demokratikus erők szétzúzására. Fel-
tételeinek elfogadása azt jelentette volna, hogy a reakciós 

7/ U.0.-279.1. •' . * • • ' • : 
8/ Liao Kai-lung "A~Kina£ Népi" Felszabadító-Hadsereg rövid tör-

ténete", Sanghaj.1951-94.1. /kínaiul/ 
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kuomintang uralom fennmarad és "a népi demokratikus forrada-
lom összes vívmányai elvesznek. 
Kina Kommunista pártja leleplezte Csang Kai-sek reakciós mes-
terkedéseit. A reakció "békeoffenziváról" szóló demagógiájá-
val szemben egy igazán demokratikus béke elérésének politikai 
programját fejtette ki, amely meghozza a népi demokratikus 
forradalom győzedelmes betetőzését. 3z a program célként tűz-
te ki a nemzeti egységfront megerősítését, a demokratikus tá-
bor szorosabb összéfogását,/beleértve a nemzeti burzsoáziát 
és a kispolgári értelmiség felső rétegét is/, hogy maximális-
ra fokozza a reakciós tábor széthullási folyamatát, mozgósít-
sa a nép összes erőit a népi demokratikus forradalom'győzel-
mes befejezése érdekében. 

Az adott helyzet fő politikai feladatait Kina Kommunista párt-
ja három igen fontos dokumentumban Szögezte le: 1/ a kommu-
nista párt képviselőjének""eszmecseréje a háborús bűnösök kér-
désében /1948.december 25-/; 2/ a Hszin-hua 'ügynökségnek"""Vi-
gyük. végig a forradalmat" c.újévi vezércikke /1949.jan.1.; 
3/ A párt "Központi Bizottsága elnökének, Mao Ce-tung ó'lvtárs-
nak, 1949.január 14-i nyilatkozata "A mai helyzetről". 

Az első dokumentumban a kommunista párt felelős képviselője 
nyilvánosságra hozta a kuomintang uralkodó köreiben és a laká-
jaik között megbúvó 43 háborús bűnös névsorát. A kuomintang 
másodrangú vezetői és egyszerű tagjai tömegének szembeállítása 
a kisszámú reakciós felső réteggel siettette.a reakció táborá-
nak széthullását. A fő háborús bőnösök listájának közzététele 
azt jelentette, hogy szó sem lehet a Kuomintang reakciós fel-
ső rétegével kötendő kompromisszumról. 

A második dokumentum - a Hszin-hua ügynökség "Vigyük végig a 
forradalmat" c. vezércikke - leleplezte az amerikai imperia-
lizmus éS a kuomintang reakció politikai manővereinek igazi 
értelmét. A"kínai nép eliensegei látván, hogy fegyverrel nem 
tudnak gátat vetni a népi forradalom győzelmének, politikai 
eszközökhöz folyamodtak. A vezércikk rámutatott arra, hogy 
Kina egységes, erős, független állammá válhat és S későbbiek 
során áttérhet a szocialista társadalom építésére. Határozot-
tan ós teljesen meg kell semmisíteni az összes reakciós erő-
ket, megdönteni a kuomintang reakciós uralmát, és felépíteni 
a népi demokratikus diktatúra köztársaságát, amely a munkás-
osztály es a parasztság szövetségén alapuljon a proletariátus 
vezetése alatt. A cikk azt a feladatot tűzte ki a Népi Fel-
szabadító Hadsereg elé, hogy 1949-ben törjön"előre a Jang-ce-
től délre és szabadítsa fel az egész országot. 

A «ikkben kifejezésre jutott a kommunista pártnak az a rendít-
hetetlen eltökéltsége, hogy a demokratikus forradalmat végig-
viszi. Az a kijelentés, hogy a forradalom győzelme után ala-
kítandó demokratikus koalíciós kormányba be fogják venni a 
burzsoá és kispolgári pártok képviselőit is, megcáfolta a 
kuomintang és amerikai propagandának azt a hazug hírverését, 
hogy a kommunista párt nem hajlandó együttműködni ezekkel a 
pártokkal és ezzel elősegítette a kuomintang reakciós felső 
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köreinek politikai elszigetelődését. /S/. 
Az araerikai imperializmus ós a kuomintang reakció politikai 
mestérkedéseire komoly csapást mért Mao Ce-tung elvtársnak 
1949. január 14-ón "A mai helyzetről" adott nyilatkozata. 
Mao Ce-tung rámutatott arra, hogy a kommunista párt a lehe-
tő legnagyobb erőfeszitést fejtette ki, hogy"megakadályozza 
a.polgárháborúnak Kinában való kirobbantását. Ezért a hábo-
rúért a kuomintang kormányt terheli a felelősség. Az 1948-
ban az országban fennálló erőviszonyok gyökeres megváltozá-
sáról szólva Mao Ce-tung a következőket állapi tot ta meg: 
"A jelenlegi helyzet teljesen tisztán áll előttünk. A Képi 
Felszabadító Hadseregnek csak néhány nagyobb támadást kell 
intéznie a megmaradt kuomintang csapatok éllen és a kuomin-
tang reakció egész kormányzó apparátusa porrá hull szét, 
semmivé válik." 

Mao Ce-tüng a kommunista párt nevében az igazi béke elérésé-
nek nyolc feltételét sorolta fel. Rámutatott arra, hogy a 
Népi Felszabadító Hadsereg elég erővel rendelkezik ahhoz, 
hogy viszonylag rövid idő alatt teljesen megsemmisítse a kuo-. 
mintang reakció fegyveres erőinek maradványait, de a háború 
mielőbbi befejezésének és a nép szenvedéseinek csökkentése• 
érdekében a kommunista párt hajlandó béketárgyalásokba bocsát-
kozni' a nankingi kuomintang kormánnyal a következő feltételek, 
mellett: "1/ a háborús bűnösök megbüntetése 2/ a bábalkot.-
mány eltörlése; 3/ a báb-jogszolgáltatási rendszer/törvények/ 
eltörlése; 4/ az' össze reakciós csapatok átszervezése demo-
kratikus alapelvek szerint; 5/ a b ÜX OiLP cl tikus tőke .elkobzása ; 
6/ az agrárrendszer reformja;' 7/ az áruló szerződések érvény-
telenítés e; 8/ a Politikai Tanácskozó Konferencia összehivása 
a reakciós elemek részvétele nélkül, demokratikus.koalíciós, 
kormány alakítása, a reakciós nankingi kuomintang kormány és 
a neki alárendelt különböző fokozatú kormányok politikai ha- . 
talmának megázüntetése "/lo/. .-..', 

A kommunista párt felsorolt politikai dokumentumainak' a kínai 
nép felszabadító harcának befe-jező szakasza szempontjából 
nagy jelentősége volt. Ezek a dokumentumok elősegítették a 
népi tömegek mozgór'tását a forradalomnak a.teljes.győzelemig 
váló vitelére, megmutatták, hogy a népi hatalom felállítása 
érdekében teljesen szét ke.ll zúzni a-kuomintang reakciót, le-
leplezték a Csang Kái-sek-féle "békçof fenziva". hazug jellegét, 
hozzájárultak ahhoz, hogy a.nemzeti burzsoázia és a kispoleife-
ri értelmiség felső rétege felszámolja,ingadozását és végleg 
a. kommunista"párt által vezetett egységes nemzeti fronthoz 
csatlakozzék'. . , 

Az USA imperialisták a Kinn belügyeibe való külső beavatkó'zás-
sál is megpróbálták elhárítani a kuomintang reakció pusztulá-
sát, és ennek a beavatkozásnak"az imperialista jellegét a ~ 
Szovjetunió részvételével akarták leplezni. 1949- január 3-án 

9/ "Vigyük .végig a forradalmat" gyűjtemény. Peking. 1949? c 
lts.12.1. ./kínaiul/. • 

lo/ U.o. 21-22.1. ' "' 
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a kuomintang kormány a Szovjetunió, Anglia, Franciaország és 
az. USA kormányához fordult azzal a kéréssel, hogy közvetít-
senek a kínai polgárháború beszüntetése ügyében. A Szovjet-
unió változatlanul ahhoz az elvhez ragaszkodott, hogy nem 
avatkozik be más országok belügyeibe és ezért megtagadta a 
közvetítésben való részvételt. Kijelentette, hogy Kína -mint 
demokratikus ós békeszerető állam - egységének helyreállítása 
a kinai nép ügye és ezt a célt ugy lehet a leghamarabb elér-
ni, ha Kína belső erői közvetlen tárgyalások utján> külföldi 
beavatkozás nélkül oldják meg azt. /II/ 

Az~imperialisták és kuomintang kiszolgálóik manővereiből te-
hát semmi sem lett.- Ekkor elhatározták, hogy az Egyesült Nem-
zetek Szervezetét használják fel a kuomintang uralom megmen-
tésére 1949. februáráj ában Evatt ausztráliai külügyminiszter 
javaslatot nyújtott be az ENSZ-hez a Kina ügyeibe való be-~ 
avatkozás kérdésében. Ezt a javaslatot az Amerikai Egyesült 
.Államok Sugalmazták ós a kuomintang klikk felkarolta azt. A 
kommunista párt ós Kína demokratikus erői azonban leleplez-
ték ennek a manővernek imperialista értelmét és a javaslat 
kudarcot is vallott. / I 2 / . Anglia és Franciaország nem tudta 
rászánni magát, hogy közvetlenül avatkozzék be Kina belügyei-
. be". 

E.z.alatt Kínában a katonai-politikai helyzet egyre kevésbé ked-
... vezett' Csang Kai-sek reakciós" köréinek. 1949-január derekán a 
Népi Felszabadító Hadsereg 2. ós 3;t'âb'ori seregének élcsapa-
tai'az ellenség hszü-csoui összevont erőinek szétzúzása u,tán 
Nanking térségében elérték a jang-ce északi partját. Ez nagy 
pánikot keltett a kuomintang klikk és amerikai ..urai körében. 
Ilyen körülmények között a Végrehajtó Jüan 1949.január 19-én 
azt a határozatot hozta, hogy tárgyalásokba kell bocsátkózrii 
a kommunista párttal a"háború haladéktalan^-feltétel - nélküli 
beszüntetése érdekében. Ezzel a határozattal a kuomintang"ve-
zető körei feladták a Csang Kai-sék által kikötött öt felté-
telt', egy füst alatt azonban a' kommunista párt által szabott 
nyolc feltételt is el akarták kerülni". A kommunista párt le-
leplezte ezt a mesterkedést és rámutatott arra, hogy a Vógré-
,hajtó Jüan határozata nem arról tanúskodik, mintha a reakció-
nak őszinte kívánsága lenne a megegyezés.elérése, hiszen elő-
zetes feltételt szab - mégpedig azt, hogy szüntessék be a 
hadmüveleteket. 

1949.január 21-én Nankingban nyilatkozatot adtak ki, amely-
nek értelmében Csang Kai-sek távozik az elnöki tisztről Ós 
funkcióját Li Cung-zserire, az alelnökre ruházza. A Kuang-
"hszi-i csoport vezetője, Li Cung-zsen azonnal kijelentette, 
hogy a kormány hajlandó a kommunista párt nyolc pontja alap-
ján megkezdeni a tárgyalásokat / 1 3 A 

A.tárgyalásokra egy öttagú küldöttséget jelöltek ki. 

11/ Lásd: Pravda, 1949- jan.18-.sz. , -
12/ "Vigyük végig a forradalmat" gyüjtemény.9ö-91•1• 
13/ Liao Kaj-lung,id.m.98.1. 
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A kommunista párt halandó volt a nyolc feltétel alapján tár-
gyalásokba bocsátkozni, de kijelentette, hogy a reakciós 
kuomintang kormányt nem tartja a kinai nép képviselőjének és 
csak azért hajlandó ezzel a kormánnyal tárgyalni, mert ennek 
kezében még van.némi fegyveres erő, A nép szenvedéseinek 
csökkentése érdekében a kérdés békés megoldása hasznos lenne 
a kinai nép felszabadításának ügyére nézve. A kommunista párt 
válaszában rámutatott arra, ellenőrizni kell, hogy a reakció 
valóban hajlandó-e teljesíteni a Mao Ce-tung által kikötött 
nyolc feltételt.' Ami a tárgyalások idejét és helyét illeti, a 
kommunista párt ezt Pekingben jelölte meg, de véglegesen csak 
a város teljes felszabadítása után határozhatják meg. 

A Hszln-hua ügynökség 1949•január 26-i vezércikkében feltárta 
az amerikai imperialisták és"a kuomintang ';reakció mesterke-
déseinek lényegét. Megvilágította, hogy Csang Kai-sek lemon-
dása ée Li Cung-ásen kinevezése csak annyit jelent^ hogy"meg-
osztották a feladatokat. Csang"Kai-seknek, aki eltávozott a -
veszélyes Nànkihgból és megtartotta a hadseregparancsnokságöt, 
az':á feladat jutott, hogy készítse elő a jang-cetőr délre eső 
terület védelmét és itt építsen ki védelmi vonalat. Li Cung-
zsennek az volt a szerepe, hogy Nankingban maradva bókeszónok-
ïâtaival leplezze a"katönai erők átcsoportosítását ós a véde-
lembe való előkészítését. Ezért nyilatkozott ugy, hogy kész'a. 
nyolc feltétel "tárgyalási alapként való elfogadására. A vezére-
cikk rámutatott arra, hogy Li Cung-zsen csak azzal bizonyíthat-
ná be szándékainak őszinteségét, ha letartóztatja és átadja a-
nép kezébe a legnagyobb háborús bűnösöket: Csang Kai-seket, 
Szung Cevent, Csèn Li-fut, Ku- Cseng-kangot, stb. - és ilyen 
módon teljesítené a kommunista párt nyolc feltételének egyi-'• 
két,"hiszen csak így tehetik jóvá bünüket és nyerhetnek bocsá-
natot. a néptől Li Cung-zsen ós Szun Po, akik maguk is háborús 
főbünösök, valamint Sao Li-ce és Csang Cse-csung, akik segí-
tették Csang Kai-seket. /14/ ' ' V " 

A "'kommunista párt még a Li Cung-zsennel való tárgyalások meg-
indulása előtt is nagy erőfeszítést tett, hogy a nyolc pont 
alapján békésüton oldja meg Tioncsin és Peking felszabadítá-
sának kérdését. A kommunista párt álláspontja szerint a leg-
fontosabb központokat, Tiencsint és főleg Pekinget,-meg kell" 
óvni a pusztülástól ós lakosságukat meg kell menteni a háború 
borzalmaitól. A kommunista párt minden erőfeszítése ezeknek a 
városoknak békés felszabadítására irányult. 1948.decemberében 
a negyedik hadsereg parancsnoka Lin~piao a Demokratikus Liga 
vezetőinek közvetítésével tárgyalást kezdett a kapitulációról 
a Pekinget védő Fu Co-ji kuomintangista tábornökkal. Kezdet-
ben ezek a tárgyalások nem vezettek eredményre. Fu Co-ji Csang 
Kai-sek parancsára folytatta az ellenállást. Arra számított, 
hogy csapataival kiutat talál a bekerítésből és egyesülhet a -
Taijüanban,Szuijüanban vagy Csingtaóban állomásozó kuomintang 
csapatokkal. Az ő parancsára történj, hogy Tiencsin védelmé-
nek parancsnoka, Csen Csang-ce nem volt hajlandó letenni a 
fegyvert, bár erről-a Képi Felszabadító Hadsereg parancsnoksá-
ga és a város lakosságának képviselői között már előzetes meg-

14/ "Vigyük végig a forradalmat" gyűjtemény. 48-51.1. 
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egyëzés jött letre. A Népi Felszabadító Hadsereg kénytelen 
volt megrohamozni Tiencsint. A Népi Felszabadító Hadsereg csa-
patai 29 órás csata után január 15-én felszabadították mien-
csin városát, ezenkívül megsemmisítették a Hszinpäoang és 
Kalgan térségében bekerített kuomintang egységeket. Ugyanek-
kor szétzúzták az ellenfél hszü-csou-i nagy, összevont csa-
pategységeit. Mindez megtörte Fu Co-ji makacsságát. 

január 16-án a Népi Felszabadító Hadsereg delegációja talál-
kozott Fu .Co-ji delegátusaival és megegyeztek a kuomintang 
csapatok kapitulációjának részleteiről. A következő napokban 
megegyezés jött létre a Peking átadásával kapcsolatos egyéb 
kérdésekben^ A megegyezés értelmében Fu Co-ji csapatai elhagy-
ják a'várost és à~Népi Felszabadító Hadsereg csapategységeivé 
alakítják át őketT Peking igazgatására az átmeneti időszakban 
ideiglenes egyesitett bizottságot alakitanaky amely a ". 4.tá-
bori hadsereg parancsnokának van alárendelve ., A bizottságba 
a Népi Felszabadító Hadsereg négy tagot, Fu Co-ji pedig három 
tagot delegált. 

Peking felszabadításának békés szabályozása azoknak a kuomin-
tang tiszteknek és katonáknak, akik nem akartak az idegen im-
perialisták és a belső reakció érdekeiért harcolni"megmutat-
ta" a"zsákutcából való kiutat." Fu Co-ji ezzel a tettével bocsá-
natot érdemelt előbbi bűneiért éá" példája a kuomintang felső 
rétegéire is"mély benyomást tett, Peking felszabadítása szem-
léltetően mutatta be azt, hogy van mód a polgárháború békés 
befejezésére ós ez megerősítette a békés egyezségre való tö-
rekvést a még kuomintang hatóságok ellenőrzése alatt lévő kör-
zetekben, de magában a kuomintángban, valamint annak kormány-
apparátusában. és hadseregében is. 

Amikor a kuomintang reakció megkezdte "bókeof fenziváját " azt 
az illúziót akarta a tömegekben"kelteni, mintha a demokratikus 
rendet akarná felállítani. 1949•január 25-án Li Cung-zsen nyi-
latkozatot adott ki, "mely szerint eltörlik a politikai pártok 
működésével kapcsolatos korlátozásokat, javaslatot nyújtott be 
a Végrehajtó Jüanba, hogy a kommunisták elnyomására alakított 
vezérkarokat rendes katonai szervekké kell átalakítani, meg 
kell szüntetni a hadi állapotot, a haditörvényszék és a titkos 
rendőrség' működését ós a törvénytelen letartóztatásokat, sza-
badon kell engedni a politikai elitélteket, fel kell oldani 
a hát óságok által betiltott újságok és egyéb kiadványok tilal-
mát. Ezeknek a javaslatoknak a célja olyan hangulat keltése 
volt'j mintha- a kuomintang feladta- volna a terror és .a háború 
politikáját. Ezek a manőverek azt célozták,- hogy a Népi Fel-
szabadító Hadsereg előny omul ását a Jáng-cetől délre eső v:í dó-
kén megállítsák ós a reakciós kuomintang rendszert megmentsék 
a pusztulástól. 

\ --

A kuang-hszi-i"klikk az ellenőrzése alatt álló H.unan, Hupej, 
Kuang-hszi tartományokban, vaiar / nt Szecsufì'nban ős Jünnanban 
ugyanilyen célból "békemozgalmat" indított. Li Cung-zsen meg-
kísérelte, hogy a "békeoffenzívára" megnyerje a Demokratikus 
Liga állandó bizottságának Sanghajban lévő tagjait - Çsang-
Lant, Lo Lung-csit, Huang Jah-pejt, ós Szun jat-szen özvegyét; 
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Szung Csing-linget. Ezek a politikusok azonban nem voltak 
hajlandók Uankingba menni és együttműködni Li Cung-zsennel. 
A kuang-hszi-i klikk céljainak elérésére Sanghaj kereskedő-
iparos köreit és kis pártjait is fel akarta használni. Ezek-
nek a képviselőiből társadalmi "béke"-delegaciót alakított 
azért, hogy utazzanak Eszak-Kinába és folytassanak tárgyalá-
sokat a"kommunista párttal, a bizottságba pedig saját kép-
viselőit is bevonta.A kommunista•párt vezetősége fogadta a 
sanghaji lakosság képviselőit, de nem volt hajlandó tárgyal-
ni Li Cung-zsen ügynökeivel, -'."sanghaji delegátusok egy ré-
sze találkozott Mao"Ce-tunggal. Ez a találkozás hozzájárult 
ahhoz^ hogy a nemzeti burzsoázia széles körei és a kispolgá-
ri értelmiség felsőbb rétegei előtt lehulljék a lepel Li Cung-
zsen "béke "-manővereiről, úgyhogy ezek -a"rétegek mind erő-
sebben fordultak el a reakciós kuomintangtól. 

Csang Kai-sek lemondása egyszerű szemfényvesztés volt, hiszen 
továbbra is parancsnoka maradt a hadseregnek, változatlanul 
a kuomintang párt elén állt, valamint szSbadon rendelkezett a 
ko ír/lány pénzével ós egyéb erőforrásaival. Az USA-t ól kapott 
katönaf segély nagy részét továbbra is rendelkezésére bocsá-
tották. Csang" Kai-sek Li Cung-zsên kezében hagyta azt a terü-
letet; amelyet a Népi Felszabadító Hadsereg közvetlenül fe-
nyegetett, ő maga pedig működése központját Dél-Kinába és 
Tajvan szigetére tette át. Meg akarta tartani a hatalmat Dél-
Ki nában és időt akart nyerni arra, hogy az USA segítségével"' 
uj nagy hadsereget toborozzon, szereljen fel és képezzen ki. 
Csang Kai-sek valamennyi hozzá hü csapatot magával vitte a 
déli körzetekbe, a jang-ce vonal védelmét pedig a kuang-hszi-i 
klikkre bizta. A: haditengerészeti ós kereskedelmi flotta tá-
maszpontjait Amojba, Fucsouba és Tajvan szigetére helyezték 
át. A légierő állomáshelyét is Tajvanon állították fel. A Vég-
rehajtó Jüant /elén Szun Foval/, a Törvényhozó és Ellenőrző 
jüan tagjainak zömét és az összes fontosabb minisztériumok ' 
székhelyét Kantonba vittek, tehát kivonták Li Cung-zsen ha-
tásköre alól. A valutatartalékokat, a katonai készleteket ós 
egyéb javakat a leggyorsabb ütemben szállították át Tajvan 
szigotőre. 

A kuomintang reakciós felső rétege ezekre az"'orőforrásokra 
támaszkodva felkészült a háború folytatására. A kuomintang 
hadsereg maradék erőinek átképzése ős újrafelfegyverzésé" mel-
lett kényszersorozással sietve, uj katonákat toboroztak. Az 
amerikai imperializmus mind Li Cung-zsen politikai machiná-
cióit, mind Csang Kai-sek katonai manővereit támogatta." 1949 
január-februárjában az USA kongresszusában ismét felvetették" 
a kérdést, hogy emelni kellene"ff kuomintang klikknek nyújtott 
katonai és gazdasági támogatást./15/ Bullit azt javasolta, 
hogy küldjenek nagyszámú amerikai repülőt és tisztet" Kinába 
a hadműveletekben való közvetlen részvétel céljából. Az'USA 
uralkodó körei a demokratikus tábor egyre növekvő erejét te-"" 
kintetbe vóvO nem mertek rászánni'"magákat, hogy Kínában nyílt 
fegyveres intervenciót indítsanak. 1949-januárjában az USA 
•kormánya csapatait ős flottáját kénytelen volt kivonni Csing-
taóból ós katonai missziójának létszámát jelentős mértékbon 

15/ United States Relations with China, 2S'9-3oo.l. 
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esökkentette Kínában. Az US' légierőinek, flc tájának és ka-
tonai tanácsadóinak székhel. ét Tajvanra helyezték át. Tovább-
ra is segítették azonban a Kuomintang klikket fegyverrel es. 
hadianyaggal egyaránt./16/ Ettől fogva az amerikai fegyvere-
ket főképpen a Tajvan szigetén fekvő kikötőkbe szállították. 
1949.január-áprilisában az ujabb fegyverszállítmányok 25,4 
millió dollárra rúgtak ki./17/- ' -

1949.márciusában az USA nyomására lemondott.a kantoni"Szun 
Fo kormány és a Végrehajtó Jüan elnökévé Ho Jing-cint nevez-
ték ki"f Nankingban pedig összehívták a .Törvényhozó Jüan ülés-
szakát": L'i Cung-zsen"melló az"USA körmánya pénzügyi ós kor-
mányzati tanácsadókat küldött. 1949.február Végén Truman és 
Li Cung-zsen üzenetet váltottak, amelyben azt az óhajukat fe-
jezték."ki, hogy megőrzik a kinai és az USA kormány "baráti" 
kapcsolatait /18/. Mindennek az volt a célja, hogy tüntessen 
a reakció táborában uralkodó "egységgel" és Befolyást gyako-
roljon a nemzeti burzsoázia állasfoglalására. 
A valóságban a reakciós erők között semmilyen egység sem volt. 
Peking békés uton történt felszabadítása, a Népi Felszabadító 
Hadsereg főerőinek kijutása a Jang-ce folyó partjára, a tel-
jes gazdasági csőd, a népi elégedetlenség óriási fokozódása 
a kuomintang hátországában,"egytől-egyig meggyorsították a 
reakciós tábor széthullását. 1949.márciusában Stuart amerikai 
követ kifejtette a kuomintang főtitkárának,az amerikaiakat 
nyugtalanítja az a tény, hogy nincs meg az egység a kuomintang 
kormányon bélül és hogy ez a kormány: nem élvezi a társadalom 
támogatását. 

Az az. erőltetett.ütemű katonai felkészülés, amelyet a Csang 
Kai-sek klikk az USA támogatásával folytatott, továbbá az 
amerikaiak beavatkozása Kina belügyeibe nyilvánvalóvá tették 
a kinai nép előtt, hogy a "békeoffenzíva" és a reformigéretek 
nem egyebek, mint hazug politikai mesterkedések. Az amerikai 
imperi ali s ták "nyomás ára 1949.februárjában szabadon engedték" 
ós visszaküldték Japánba a japán háborús bűnösök egy csoport-
ját, élükön Okaçiura táboritokkal~ aki a Kínában harcoló japán 
csapatok parancsnoka volt. 1949.áprilisában a Li Cung-zsen. 
klikk véres megtorlást alkalmazott a nankingi diáktüntetés "• . 
miatt, mivel'ez" a megmozdulás az igazi, demokratikus"békéért 
való harcot tűzte zászlajára. A rendőrség a legkegyetlenebb 
eszközökkel fojtotta el a nép minden kísérletét, amely jogai-

16/ Ezt az a levél is megerősíti, amelyet a külügyminisztérium 
február 9-ón a kantoni követség egyik tanácsadójához inté-
zett. /A levél szövegét megtalálhatjuk a Fehér Könyvben./ 
A kantoni kuomintang-kormány képviselője, Csen Taj-csu 
olyan nyilatkozatot kért, hogy âz USA kormánya továbbra is 
támogatja a kuomintang rendszert, sőt akkor is támogatni 
fogja, ha~a béketárgyalások kudarcot vallanak. Az USA kül-
ügyminisztériuma a következőket válaszolta: Mivel a Kíná-
nak nyújtott segítségről szóló" törvényt ugyanúgy foganatosít-
ják, mint azelőtt, nehéz megérteni azt a feltevést,mintha 
az USA kormánynak nem lenne érde'ke äz"t hogy K kuomintang 
tovább folytassa az ellenállást. /U.o. 295-1./ 

17/ U-o~ 5o2^3o5, 952-969.1. 
18/ U.o. 297.1. 
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nak megvédésére és helyzetének megjavítására irányult. 194'9. 
januárjában elfojtották a sanghaji rizszendüléseket, 1949. 
februárjában pedig a kuomintang rendőrség belelőtt a kunmingi 
éhező tömegbe. Sanghajban sztrájkoló munkásokat lőttek agyon 
/19/. 
A reakciós kuomintang által urait városok és körzetek'lakos-
sága fokozott harccal válaszolt a terrorra. Egyre nőtt a fal-
vak- partizánmozgalma. 1949.elejére Kina déli részén a kommu-
nisták által vezetë'tt partizánosztagok mintegy száz járást 
tartottak kezükben. Kuang-tung"tartományban a Népi Felszaba-
dító-Hadsereg és "a"" partizánosztagok a járásoknak több mint 
feléf felszabadították. Fucsien és Csöcsien tartományokban 
1949-májusában már körülbelül hatvanezer partizán tevékeny-
kedett. A nemzeti burzsoázia ós a kispolgárság között egyre 
nőtt az. igazi demokratikus békéért "való mozgalom, amely a 
reakciós hatalom megdöntót igényelte. A vidéki kuomintang kö-
rökben egyre erősebb szervezkedés folyt a kommunista párt ál-
tal kitűzött nyolc pont alapján történő békés szabályozásért. 

Ilyen körülmények között a kommunisták által vezetett demo-
kratikus kinai"erők közelebb próbáltak jutni a kérdés békés 
elrendezéséhez. Kina Kommunista Párt ja.Központi Bizottságá-
nak plénuma 1949-március 26-i határozata alapján ä párt kép-
viselői közölték a nankingi kormánnyal, hogy 1949.április 1-
én hajlandók megkezdeni Pekingben a béketárgyalásokat. A kül-
döttség tagjai Csou En-laj /a delegáció feje/, Lin Po-csü, 
Lin Piao, Je Csien-jüng és Li Vej-han volt'ak. A nankingi kor-
mány delegációját Csang Cse-csung vezette. A béketárgyalások 
15 napig tartottak, E tárgyalásokkal a kommunisták elérték a 
kinai nép és a kinai föld békés ütőn való teljes felszabadí-
tását felesleges vérontás nélkül, 

l . 
A tárgyalások azzal fejeződtek be, hogy kidolgozták ""A~belső 
békéről szóló megállapodás végleges javított tervezetét", 
amelyben lefektették a kommunista párt által szábott"nyolc 
pont teljesítésére vonatkozó konkrét rendszabályokat. A ter-
vezet .a. következőket vette fel programjába: az egész ország 
békés felszabadítása,, a háborús bűnösök megbüntetése, a 
reakciós alkotmány ós a reakciós törvények eltörlése, igazán 
demokratikus állami intézmények felállítása, a bürokratikus 
tőke ë^ész tulajdonának elkobzása és""a népi állam tulajdoná-
ba való átadása, a földreform fokozatos megvalósítása, a kül-
földi államokkal kötött, Kina jogait"sértő szerződések hatály-
talanítása. A háborús bűnösök megbüntetéséről szóló pontnál 
felvették azt a kitételt, hogy amennyiben az illető háborús 
bűnös őszintén megbánja bűnét ós segítséget nyújt a kinai nép 
felszabadításában és a békés"rendezésben, akkor az ellene 
szóló vád visszavonható /2o/. 
Ez a tervezet lehetőséget nyújtott a nankingi kormánynak a 
kérdés békés szabályozására. Li Cung-zsen azonban nem volt 

19/ Liao Kaj-lung,id.m. 99-1. 
2o/ "A belső békéről szóló megálla.podás végleges javított ter-

vezete". Lásd: "Vigyük végig a forradalmat" gyűjtemény. 
183-196.1. 
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hajlandó aláírni' a megállapodás és ezzel leleplezte azt,hogy-
függ az USI imperializmustól és szoros kapcsolatban áll Csang 
Kai-sekkel. Ezekután a kinai nép minden rétege előtt világos-
sá vált, hogy a nankingi kormány "béke "-javaslatai álszentek 
ós pusztán az volt a céljuk, hogy tovább hüzzék a háborút az 
amerikai imperialisták és ügynökeik javára. 

1949.április 29-én Kina Népi-Forradalmi Katonai Bizottságá-
nak elnöke, Mao Ce-tung és a Népi Felszabadító Hadsereg főpa-
ranosnoka, Csu Teh tábornok kiadták a parancsot az általános 
támadás megindítására. A parancs kimondta, hogy a csapatok 
határozottan és bátran törjenek előre, teljesen semmisítsék 
meg a Kínában még ellenállni merészelő reakciós kuomintang 
klikkét, szabadítsák fél az egész ország népét, védjék meg 
Kína területének függetlenségét és szuverenitását. 

A parancsot az egész kinai nép forró lelkesedéssel üdvözölte. 
194b.április 21-én a felszabadított területek 16 népi szerve-
zete /többek "között: Az Összkinai Szakszervezeti Szövetség, 
A Felszabadított Területek Egyesült Ifjúsági Szövetségé, Az 
Összkinai Egyesült Diákszövetség, a Nők Egyesült összkinai 
Demokratikus Szövetsége, a Kínai Tudósok Társulata, stb./ ki-, 
jelentette, hogy kész teljes erejéből"támogatni a Népi Fel-
szabadító Hadsereg tevékenységét /2l/. 
Április 23-án kilenc demokratikus párt és csoport: vezetője /a . 
Kuomintang Forradalmi Bizottságának elnöke, Li Csu-sen,a 
Demokratikus Liga Állandó Bizottságának tagjai, Sen Csün-zsu 
ós Csang Po-csiung, a Demokratikus Államépités Szövetsége Ál-
landó Bizottságának elnöke, Huan Jan-pej, a Kinai Demokrácia 
Elősegítésére alakult Szövetség Állandó Bizottságának elnöke, 
Ma Hsziu-ling, és mások/ adott ki közös nyilatkozatot, amely 
szerint""teljes mértékben helyeslik Mao Ce-tung ós Csu Teh pa-
rancsát. /22/. 

Az április" 2o-ról 21-re virradó éjjel a Népi Felszabadító Had-
sereg széles fronton átkelt"Kina legnagyobb folyóján, a Jang-
cén: Döntő támadásba ment át~és rövid idő, hót Kónap, alatt 
szétverte a kuomintang"csapatokat, amelyek 1949-" elején még 
több mint kétmillió főt számláltak és az ország területének 
több mint hetven százalékát /melyen a lakosság hatvan százalé-
ka élt/ ellenőrizték. 1949 végére az ország egész szárazföldi 
részét /Tibet kivételével/ 'felszabadították a feudális reakció 
és a külföldi imperializmus uralma alól. 
1949.október 1-én a Népi Politikai Tanácskozó Testület első 
ülésszakának határozatával kikiáltották a Kinai Népköztársasá-
got. 
A kinai népi forradalom győzelme "a reakciós kuomintang klikk 
felett nemcsak a Népi Felszabadító Hadsereg katonai fölényével 
magyarázható, hanem azzal is, hogy Kina Kommunista Pártja~már 
jóval a reakció teljes veresége előtt politikailag el tudta 
szigetelni" és szót tudta zuv.vì « -^pkc'ót 'ós áz ország felsza- -
baditásáert való határc-^uG és aktiv harcra tudta mozgósítani 
a kinai^nóp zömét. " 

21/ uro" 2oo-2oirrr 
22/ U.o. 202-204.1. 



A.J. MANUSZEVICS: 

Az agrárviszonyok forradalmi-demokratikus átalakítása 
Lengyelországban az 1944-1945.években. 

/Voproszi Isztorii, 1954. 7.sz./ 

Tiz évvel ezélőtt 1944 július 22-én indult meg Lengyelország 
népi demokratikus államként val<5 épitése. Ezen a napon a Len-
gyel Nemzeti Felszabadítási Bizottság "A lengyel néphez" c. 
kiáltványában kitűzte az ország gyökeres át alakítására, .irányu-
ló rendszabályokat. Ezek közül az első széleskörű agrárreform 
végrehajtása volt. A reform természetes következménye volt 
Lengyelország egész gazdasági fejlődésének, megfelelt a parasz-
tok életbevágó érdekeinek és a társadalom forradalmi átalakí-
tása terén fennálló feladatoknak. Az első feladat volt a feu-
dalizmus számos maradványának .- • á^fiagyb irt oknak és a mezőgaz-
dasági cselédek és a dolgözó parasztok féljobbágyi kizsákmá-
nyolásának - felszámolása. r; 

A burzsoá-földesuri Lengyelországban a földnélküli és,törpe-
birtokos parasztok millióival a nagybirtokosok maroknyi cso-
portja állt szemben. Az 1921.évi agrárösszeírás adatai sze-
rint a háború előtti Lengyelországban - Felso-Szilézia és 
Vilno-környéke kivételével - 2.1o9.ooo 5 hektárGxx aluli, pa-
rasztgazdaságra a magántulajdoiiban lévő föld l4»9.$-a esett, 
mig a 18,000 loo hektáron felüli földdel rendelkező .földesúr 
összesen 13*5 millió hektár "földet, azaz a magántulajdonban 
lévő föld 44,8 fi-át birtokplta. /!/ lié g nagyobb volt a nagy«, 
birtok' részesedése Lengyelország-volt keleti vajdaságainak 
területén - a lengyel imperialisták által elrabolt nyugatuk-
rán, nyugatbelorusz és déllitván földeken."Itt terültek el a 
leggazdagabb lengyel arisztokraták birtokai. A vilnai, novogne-
di, polesszjei, és volhiniai vajdaságokban övék volt a föl£ 
54 °/t-a. A burzsoá-földesúri Lengyelország keleti határvidékein 
a társadalmi elnyomás a helyi lakosság tekintetében szorosan 
összefonódott a nemzeti elnyomással. V' 

1931-ben az úgynevezett Ó-Lengyelország területén - azaz a há-
ború előtti Lengyelország határain belül - az 1939-ben az 
Ukrán és Belorussz SzSzK-lioz és Litvániához vi'sszacsatolt• uk-
'rán, belorussz és litván földeken kivül, az 1.784.ooo paraszt-
gazdaság közül 377.800 2 hektáron aluli félproletár törpegaz-
daság volt; a 2 - 5 hektár közötti kisparaszti birtok 6 3 8 , 5 0 0 
volt. A szegényparaszti gazdaságok két csoport ja.az össfces 
gazdaságok 60,8. 5'í-át tette ki. A földtulajdon másik pólusán 

1/ Gldwny urzad statystyczny Rzecgypospö'litej Polskiéj. 
Maly rocznik statystyczny.1934.Varsó.1934. 24.1. 
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lo.9oo 5o hektáron fallili 'nagybirtok állt./2/ 

A pánök Lengye1országának húszéves fennállása után a burzsoá 
földesúri agrárreform során valamivel több mint 2,5 millió 
hektár földesúri földet parcelláztak fel /3/. A parcellázás-
nak az volt a cél ja, hogy ide kulakokat ültessenek be és meg-
erősítsék a kulákságot. A kulákság megerősítésének egy másik 
módja volt a "tagosítás" - azas hogy felszámolják a birtok-
részek szétszórtságát a falusi gazdagparasztok érdekében. A 
földbirtokosok és kulákok érdekét szolgálta ugyancsak az u.n. 
serwitutyk felszámolása Lengyelországban, azaz megszüntették 
a parasztoknak azt a szolgalmi jogát, hogy'részben használhas-
sák a"földesurak által tőlük elvett erdőket, réteket és lege-
lőket. 

A nagy magánföldtulajdon volt a földbirtokos osztálynak - a 
politikai reakció fő hordozójának - anyagi létbázisa. A föld-
birtokosok gazdasági és politikai érdekei szorosan egybefonód-
tak a nagytőkések ós külföldi imperialisták érdekeivel, akik 
a pánok Lengyelországában a gazdasági csucspozici ókat kezük-
ben tartották. 

A földesúri nagybirtok akadályozta a termelőerők fejlődését a 
mezőgazdaságban és" az iparban és nyomorra Ítélte a falusi és 
Városi dolgozókat. A dolgozó parasztok földinsége és az erede-
tét tekintve feudális földtulajdon monopoliuma lehetővé tet-
ték, hogy a földbirtokosok és a burzsoá-földesuri állam szé-
leskörben alkalmazzák a kizsákmányolás félig jobbágyi módsze-
reit, a ledolgozást, a részesbórletet, a szarv/arkot /az út-
építési robotmunkát/,"középkori jellegű"illetékeket és adókat 
szedjenek be /hídpénzt, kapuvámot,/ stb. Falun virágzott az 
uzsöra és a földesurak és ""a kulákok"guzsbakötő feltételek mel-
lett adták berbera földet. A fasiszta "szanációs" rendszer se-
gítséget nyújtott a földbirtokosoknak, kulákoknak és városi 
tőkéseknek a parasztok kirablásában. Az állam óriási adókat 
préselt ki a parasztokból, ;az adóbevétel nagyrészét pedig a 
külföldi kölcsönök törlesztésére, a földesurak és tőkések 
szubvencionálására óS" az élősdi , népellenes államgépezet fenn-
tartására fordította. Az ipari kartellek mestersége sen feltor-
nászták az iparcikkek árát, igyekeztek leszorítani a mezőgaz-
dasági termékek árát és óriási hasznot húztak a falusi fogyasz-
tók kizsákmányolásából. A parasztok eladósodásának szakadatlan 
fokozódása és & parasztgazdaságok jövedelmezőségének csökkené-
se volt a mezőgazdaság fejlődósének jellemző vonása a burzsoá-
földesuri Lengyelországban. A lengyel falu a fólfeudális és 
kapitalista kizsákmányolás terhe alatt görnyedezett. A mező-
gazdaság elsatnyult, a föld hozama csökkent. 

Az 1951-os összeiráé adataiból láthatjuk, hogy a nagybirtoko-
sok maroknyi csoportjára ós a I20.000 kisbirtokosra és kulák-

2/ Glówny urzad statystyczny Rzeczypöspolitej Polskiej. Rocz-
nik statystyczny 1947. Varsó.1947. 33.1. 

3/ Glówny urzad statystyczny "'Rzeczypospolí' to j"Polskié j . Maly 
rocznik statystyczny.1939. Varsó, 1939- 76.1. 
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ra a pánok Lengydlorszagában kb. "3 millió mezőgazdasági mun-
kás esett /4/. Lengyelország volt fasiszta uralkodókörei kény-
telenek voltak beismerni, hogy a világgazdasági válság év.ei- • 
ben a lengyel faluban 6-9 millió "nincstelen" volt, azaz~olyan 
ember, aki minden létfenntartási eszköztől meg volt forbiva., 
/5/. Ha számításba vesszük azt, hogy a burzsoá-fölces ri Len-
gyelországban az öntevékeny "lakosságnak több mint 72 >'-a a 
mezőgazdasággal foglalkozott /6/, hogy a falusi lakosság t j.1-
nyomó"része nyomorgott, mert nthányezer földesúr birtokolta a 
földet és osztotta meg a hatalmat egy maroknyi tőkéssel, ak-
kor világossá válik, hogy a pánok Lengyelországét marcangoló 
fő ellentétek az agrárkérdéssel álltak kapcsolatban. Az agrár-
kérdés területén fennálló ellentmondások összefonódtak a mun-
káskérdés és a nemzeti kérdés területén fennálló ellentmondá-
sokkal. Az ëzen ellentmondásoknak a dolgozók érdekében való 
megoldásáért vivott harcban a munkásosztály és marxista-leni 
ni sta pártja vezetése alatt megerősödött a munkásosztály ós 
a parasztság szövetsége. 

+ + + 

1939 szeptemberében a német imperialisták elfoglalták Lengyel-
országot és a lengyel földesurak, a kulákság egy része és más 
reakciósok segítségével megkezdték a lengyel nép kiirtásának 
politikáját, el akarták németesiteni és a német junkerek, tő-
kések, kulákok és telepesek rabszolgáivá akarták tenni őket.; 
A parasztok tízezreit elűzték a német imperialisták által a 
"Reich"-hez csatolt területen fekvő földjeikről, valamintaz ok 
ról a földekről, mint pl."a zamojski területen, amelyet telje-
sen kisajátítottak a német telepítés részére. A parasztok- száz 
ezreit hurcolták rabszolgaságba gyermekeikkel együtt Németor-
szágba, és még több paraszt pusztult el aközött a 6 millió-
lengyel állampolgár között," akiket a megszállók elpusztítot-
tak. A megszállók több mint 353-ooo parasztportát semmisítet-
tek meg /2 millióból/; egyes vajdaságokban az" egészen vagy 
részben elpusztított parasztporták száma elérte a 42 >D-ot; a 
megszállók nSgy"pusztítást vittek végbe az állatállományban: 
5 millió sertést; 3.900.000 szarvasmarhát, 1.900.000 lovat, 
800.000 juhot irtottak ki; a Lengyelország-mezőgazdagágának 
okozott kár háború előtti értékének 35 fS-át tette ki./7/ 
A megszállók óriási kényszerbe szolgáltatásokat"követeitek a 
parasztgazdaságoktól7 aminek zöme a közép- és törpebirtokos 
rétegekre nehezedett. 

Lengyelországnak a német imperializmus gyarmatává való degra-
dátása a lengyel nép elé azt a"feladatot állította, hogy har-
coljon nemzeti függetlenségéért. Sz a feladat-szorosan össze-

4/ Wies- w 1-ic-zbach. Instytut er. on orni ki rolnej . Varsó. 1952.8.1. 
5/ U.o. 28.1. 
-6/ Glówny urzad statystyczny "Rzeczypospolí te j PolskiéJ. Líaly 

rooznik...1931.Varsó.1931.I0.I. 
7/ Lengyelország hároméves"gazdasági"helyreállítási tervének 

teljesítése, Varsó,195o. lo-ll.-l. /oroszul/ 
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kapcsolódott aszal a 'feladatta' , hogy harcoljon a hitlerista 
leigázókkal lepaktált lengyel reakció uralma alóli társadal-
mi felszabadulásért. A lengyel nép nemzeti és társadalmi fel-
szabadításáért vivott harcának élére a munkásosztály és párt-
ja -állt. A Lengyel Munkáspárt első dokumentuma - az 1942.ja-
nuár 15-én "A munkásokhoz, parasztokhoz, értelmiségiekhez, 
minden lengyel hazafihoz""intézett kiáltvány -"felhívta a 
lengyel népet, hogy alakítsanak nemzeti frontot a Lengyelor-
szág szabadságáért "és függetlenségéért való harcra. A kiált-
vány nagy figyelmet szentelt a parasztok életbevágó érdekéi-
nek. A párt, amikör a szabad és független Lengyelországért 
való harcra szólította fel a népet, megmagyarázta, hogy az 
uj Lengyelországban nem lesz helye a fasizmusnak, a földes-
úri elnyomásnak, az éhínségnek, a nyomornak ós a munkanélkü-
liségnek: az uj, népi Lengyelországban a lengyel föld a len-
gyel paraszté lesz /8/. A Lengyel Munkáspártnak- 1943 második 
felében kiadott "Miért harcolunk" c. programdeklarációja' rá-
mutatott arra, hogy a hatalomnak a leendő szabad és függet-
len Lengyelországban"a munkásosztály vezette dolgozó tömegek 
kezébe kell kerülnie. Az uj, független Lengyelország társa-
dalmi rendszerének alapja a föld lesz, amelyet majd kisajátí-
tanak a földbirtokosoktól és.odaadnak a parasztoknak, továb-
bá az államosított nagyipar, közlekedés és bankok. 

A Lengyel Munkáspárt a marxizmus-leninizmus tanítását követ-
ve és a SZKP ós a lengyel forradalmi mozgalom tapasztalatai-
ra támaszkodva konkrét tervet dolgozott ki az antiimperi alis-

, : ta és antifeudális feladatok teljesítésére, amelyek arra irá-
nyultak, hogy Lengyelországban kifejlesszék a népi forradal-
mat és ennek során megvalósítsák ä forradalmi-demokratikus 
és' szocialista átalakításokat. • , 
A Lengyel"Munkáspárt abból indult ki, hogy a lengyel mezőgaz-
daságban a feudalizmus" számos maradványa mellett mindenesetre 
elég magas a kapitalista viszonyok színvonala, hogy a parasz-
toknál még megvan a földmagántulajdonra való "hagyományos tö-
rekvés, és a föld egy része régóta paraszti"tulajdonban volt, 
ezért a fennálló körülmények között nem tartotta lehetséges-
nek, hogy a parasztoknak a fola naciohalizálását•javasolja. 
A lengyel falu fejlődési"sajátosságai alapján a párt olyan 
agrárprogram kidolgozását tartotta szükségesnek, amely leg-
jobban elősegíti a munkásosztály vezetése alatt a munkás-pa-
raszt szövetség létrejöttét, amely mind a proletariátus szocia-
lista" törekvése it, mind a parasztság magántulajdonosi óhajait 
tekintetbe veszi. 
Ilyen körülmények között az a megoldás felelt meg legjobban, 
hogy felszámolják a földesurak osztályát ós földejeiket fel-
osztok a dolgozó"parasztok között. Ezek az alapelvek képez-
ték azoknak az agrárátalakításoknak az alapját, ameiyeket a 
Lengyel Nemzeti .Felszabaditási Bizottság 1944. julius 22-én 
kihirdetett. Ennek megvalósítása azt jelentette, 'hogy megsem-
misítik a földbirtokosok hatalmának anyagi alapjait és meg-

8/ ^ KX£V rocznice Wielkiéj PazdziernikOwej rewolucji 
socjalistycznej, Varsó.1952. 475-477-1. 
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gyengltik a velük szoros kapcsolatban álló nagytőkések pozí-
cióit. Az agrárátalakulások Lengyelországban a munkásosztály 
vezetése alatt mentek végbe és a lengyel demokrácia számára 
kedvező körülmények között, mertTaz ország területén ott vol-
tak a Szovjetunió fegyveres erői. Ezek a körülmények biztosí-
tották azt a lehetőséget, hogy gyökeres újrafelosztást tud-
janak megvalósítani a földtulajdonban a földnélküli és törpe-. 
birtokos parasztság, a mezőgazdasági munkások ós a középpa-
rásztok érdekében. A földbirtokososztály kisajátítása, még" 
olyan körülményék között Is, hogy fenntartják a föld-magántu-
lajdont, elősegíthette és a munkásosztály ós pártja helyes 
politikája esetén elő~is segítette a munkás-paraszt szövetség 
megerősítését, a kapitalizmus fejlődésének korlátozását a me-
zőgazdaságban ós kedvező* feltóteleket teremtett a mezőgazda-
ság ezt követő szocialista átalakításához. 

1944.augusztus 15-én Lublinban /amely Varsó felszabadulásáig 
Lengyelország ideiglenes fővárosa volt/ összegyűlt az Országos 
Nemzeti Tanács /Krajdowa Rada Narodowa/ ülése. A Tanács a Len-
gyel Nemzeti Felszabadítás! Bizottsággal közösen tartott ple-
náris ülésén dekretumot hozott, hogy meg kell alakítani a vaj-
dasági és járási földosztó bizottságokat - az agrárreform köz-
vetlen megvalósításának helyi szerveit;. /9/. 

1944.augusztus 18-án a Lengyel Nemzeti Felszabaditási Bizott-
ság dekrétumot hozott arról, hogy mennyi gabonát és burgonyát 
kötelesek a földtulajdonosok beadni 1944-45-re az államnak./lo/ 
Rögtön ezután, augusztus 22-én"dekrétumot hoztak hus, tej és 
széna kötelező beadásáról /ll/~. Mindkét dekrétumot az diktálta, 
hogy élelmiszeralapot kellett teremteni a munkások és az egész-
városi lakosság szervezett ellátásának biztosítására,, valamint 
a hadsereg szükségleteinek kielégítésére. Ez a beadási kötele-
zettség lényegesen alacsonyabb volt, mint amennyit 1943-44-ben 
a német-fasiszta megszállók kipréseltek a lengyel mezőgazdaság-
ból: gabonában egynegyede, burgonyában az egyharmada volt an-
nak, tejben 7o $-kal, húsban 30 fr-kai volt kisebb. A beadási 
kötelezettség különböző volt a földtulajdonosok különböző cso-
portjai szerint. A beadási norma csökkentése egyáltalában nem 
vonatkozott a földbirtokosokra. A több mint 5o hold szántóval 
rendelkező gazdaságoknak minden termésüket be kellett szolgál-
tatniuk, kivéve a személyes szükségletet, a mnfíkások fizetésé-
re szolgáló fejadagot és a vetőmagszükségletet. 

A kötelező beadásról szóló dekrétumokban kifejezésre jutott a 
népi-demokratikus államnak az agrárkérdésben követett'osztály-
politikája; amelynek az volt a célja, hogy megerősítse a mun-
kás-paraszt szövetséget, felszámolja a földbirtokosok osztá-
lyát és korlátozza a kulákokat. 

A földesurak nyilt szabótázzsal válaszoltak a dekrétumokra, A 
népi hatalom megkísérelte, hogy kényszer utján hajtsa be a föld 

9/ ^olna polska, 1944.augusztus 26.sa-
lo/ Rzeczpospolita, 1-944.augusztus 19. sz . 
11/ Nowe zycie, 1944.augusztus 27.sz. 



birtokosok-e ól a gabonát év egyéb termékedet, amire ezek ter-
rorista és egyéb reakciós csele idényekkel válaszoltak, arra 
spekulálván, hogy polgárháborút robbantanak iti.. A jföldbift-O- f-' 
kosoknak a népi demokratikus állammal s'zemben tanu'áított mar. 
gatartása megfelelt a hitlerista rablók /akik Lengyelország-
nak még jelentős részeit tartották igájukban/ és a többi im™, , , 
perialisták érdekeinek. A kulákság is minden eszközzel igye-
kezett kivonni magát az' állami beadások kötelezettsége alól,,. 

Egész máskép'fogadták a ""köt eleső beadásokról szóló dekrétumo-
kat a dolgozó parasztok. • ők megértették, a rendeletek osztály-, 
tartalmát és azt, "hogy ezeket az ország általános gazdasági', 
és. katonai1 helyzetének létszükségletei diktálták. A felszáp'g-.;; 
düjifr "terület sok' járásában a parasztok még a dekrétumban ' 
állapított'határi dő elő̂ -t szolgáltatták, be terményéiket'. . A 
nincste'lé'n • és a~ törpebirtokos szegényparasztok"teljesitétték, 
sít gyakran túlteljesítették a kötelező beadást, és ezzel, is 
taníftság o;é • t e 11 e k növekedő politikai aktivitásukról, a népi 
hatalom iránti bizalmukról. Azt akarták, hogy minél előbb meg-"" 
valósuljon a földesúri földek felosztását célzó kormányprogram. 

A"f'öïdreform végrehajtása az ellenséges osztá'iyerők el^eserg-,'^ 
de t't:-ellenállásába ütközött. A néppártiak csatlakozták' Jghf:^. 
gye 1 - Munkáspárt által vezetett antifeudáli santiimpériális.t.'á. 
és;:' änii fasiszta blokkhoz, de a jobboldali néppártiak egy ' cso'f : 
portja A.Witos-szal az élükön arra törököd tek', 'hogy megakád'á-' 
lyozzák a földreform végrehajtását, akadályoz,ták a szükséges,y , 
előkészítő rendszabályok végrehajtását, a Lengyel Nemzeti''Fel-" 
szäB'ädit ási Bizottság kiáltványából folyó törvények;.kiüölgózá-;p 
sátT' A jobboldali néppártiak egy másik része továbbra is földr-
alatti tevékenységet fejtett-ki és a többi ellenforradalmi erők-
kel meg próbálta dönteni a munkás-paraszt hatalmat..A teügyöj,-^ 
Munkáspárt;'leküzdötte azoknak a jobboldali .elemeknek az"Ql^e'n-
állását, amelyek ideiglenesen csatlakoztak az antifasiszta*., 
antifeudális és antiimporialista blokkhoz és haladéktalanul'XI^ 
hozzálátott ;'a földeáun osztály felszámolására és földjeiknek:.^; 
a parasztok közötti felosztására irányuló politikájának végre-X' 
hajtásához. 19^4. szeptember 6-án a Lengyel Nemzeti Felszabadi-., 
tási Bizottság dekrétumot hozott a. földreformról /12/'. A'.dçkré-' 
tum bevezetőjében rámutattak arra, hogy a földreform,,állami' 
és 'gazdasági szükségesség, ős hogy" a rendeletet"a társadalmi 
erők részvételével a Lengyel Nemzeti Felszabadítás! Bizottság ---
kiáltványában foglalt alapelveknek megfelelően-fogják végre- vi ' 
haj-tani; hogy Lengyelországban a birtokrendszer'az erős, egész-
séges, ""nagytermelékenységű, magántula jdonban lévő földekre -5fog 
épülni. Kifejtették, hogy a földreform célja, hogy a falusi pa-
rasztgazdaságok területét 5 hektárra egészítsék'fen a földnél-
küli mezőgazdasági munkások és , cselédek és a kisbérlők •számába.• 
uj önálló parasztgazdaságokat teremtsenek; a városok cs ipari 
központok közelében öntözéses kertgazdaságokat.hozzanak létre; 
földet tartalékoljanak a mezőgazdaság fellendítését szorgalma-
zó iskolák és intézmények részére ; városépítésre.'; ;„stb . . 

12/ W dziesiata rocznice p o w s — • Peltri .ej partii roböthícsc j . 
Materialy i dokumenty. Varsó. 1952.4o2~4-ö5.1. 
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A dekrétum értelmében létrejött az állami földalap. Ibbe e 
következő fajta földtulajdonok kerültek /épületeikkel, állat-
állományukkal és ingő állagukkal együtt/: az államkincstár 
tulajdona, német állampolgárok és német nemzetiségű lengyel 
állampolgárok tulajdona, hazaárulásért, a megszállóknak nyúj-
tott segítségért és más súlyos bűnökért elitélt személyek bir 
toka, a loo hektáron ill. szántó esetében 5o hektáron felüli 
birtökrészek, a poznani, pomerániai és sziléziai vajdaság te-
rületén pedig /a szántóterület nagyságától függetlenül/ a loo 
hektáron felüli birtökrészek. 1 ivételt tettek a katolikus egy 
ház vagy más egyházi közösség ingatlanai tekintetében; ezek-" 
nek az ingatlanoknak a jogállapotát később' szabályozták /13/. 
A kisajátitás alá eső földek minden megváltás nélkül beleke-
rültek az állami földalapba. Az újonnan alakított, vagy meg-
növelt gazdaságok területe a rendelet értelmében a talaj minő 
sógétől^ a helyi szükségletektől és a meglévő-földtartaléktól 
függött". A rendelet a földroform végrehajtását összekötötte 
az egós2 ország /beleértve a nyugati lengyel földeket is/ fel 
szabaditásával ós kimondta, hogy azok a személyek, akik föld 
hiányában nem kaptak telket, átköltözhetnek a nyugati földek-
re . 

Az állami földalapból az uj tulajdonosok a földet minden adós 
ságtói" ős tehertől mentősen kapták. A kisajátított birtokosok 
választhattak, hogy vagy kapnak földet önálló megművelésre, 
vagy havi járadékot kapnak egy VI. fizetési "usztályba tartozó 
állami hivatalnok fizetésének mérvében. 
A rendelet meghatározta azoknak a személyeknek a körét, akik-
nek joguk van földre és megállapította, hogy az uj tulajdono-
soknak a földért nem a regi tulajdonosoknak, hanem az állam-
nak kell fizetniük. Maga az a tény, hogy a megkapott földőrt 
fizettek, azt mutatta, hogy a földet nem nacionalizálták, ha-
nem az az illető parasztok tulajdonába ment at. A föld ellen-
értékét rendkívül alacsonyan - az átengedett föld átlagos 
rozstermésónek megfelelő értékben - állapították meg. Ezt az 
összeget "az uj tulajdonos akár természetben, akár pénzben~'fi-
zethette. átlagtermésnek hektáronként 15 q.-át számítottak. A 
föl d~ellenórt ékét "a háboruelői ti földárak 1/12 - l/17-ében 
szabták meg. /14-/. A föld átadásakor az ár lo ^-át kellett 
lefizetni, a földnélküli parasztok viszont az első részletre 
3 óvi haladékot kaphattak; a többi 9o .^ot pedig lo-2o óv le-

13/ Később, 195o.március 2o-án, adtak ki egy kormányrendele-
tet a katolikus egyház ős más vallási közössegek birtoká-
ban lévő birtokok Racionalizálásáról, kivéve a plébáno-
sok földjeit, ha azok nem haladták meg az 5o héfkfárf. 
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 195o.9.sz. 

14/ A háború előtti Lengyelországban a 3o-as ővek súlyos ag-
rárválsága idején Ri.eszőw körzetében 1 ha föld ára 130-
170 q. rozs árának felelt meg, mi g I ha átlaghozama rozs-
ból alig tett ki többet, mint lo q. Tehát I ha földórt a 
parasztnak 15 óv teljes termését' ke lieft odaadni?:. "/Lásd: 
J.Michalowski, Wies niema pracy. Varsó. 1935- 13•!*/ 
Ugyanoz volt a helyzet az egcsz országban. 
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forgása alatt kell lefizetni. A föld ellenértékeképpen be-
folyt összeget a mezőgazdaság terén foganatosítandó rendsza-
bályok finanszírozására szántán, tehát, lényegében, ez az . 
összeg visszakerült a parasztokhoz, 

A rendelet megtiltotta, hogy a kapott' földet ezután elosszák, 
elidegenitsék, bérbeadják, elzálogosítsák, hogy ezáltal meg-
szilárdítsák az uj tulajdonosok helyzetét, -ne engedjék a föl-
det a' kúlákság kezébe kerülni ós hogy megkönnyítsék a továb-
bi";öí?;óp.í.alis:ta átalakítások végrehajtását. Ilyen eljárást : 

csak'a járási .hernzeti tanács engedélyezhetett kjilönps esetek-
ben. ... Az ,'v állami földalapba került főid és ingóság egy részét 
nem osztották...fel a parasztok között, .hanem arra szánták,hogy 
állami 'mintagazdaságokat, " mezőgazdasági iskolákat, stb .'"léte-
sítsenek. A felszabadult területeken az egéSz föld 1944.de-
cember 2o-ig a parasztok-tulajdohába .került. -Ilyen volt énnek' 
a történelmidokumentumnak a fő tartalma,,.amely megfelelt a 
lengyel dolgozó nép.vágyainak. ; 
Amikor ezt ..a rendeletet hozták, a Szovjet Hadsereg. Ós a Len-
gyel Hadseregnek velei"együttműködő, csapatai kb . loo.ooo négy-
zetkilométer területet szabadítottak fel a fasiszta'r'ab.lók 
Siói - lényegében a Visztulától keletre eső földéket.. Szén a* 
területen 7 millió ember élt./15/.» • \ - • ' y ' "' 

A dekretumot .örömmel fogadta a falusi szegériység és. a törpó-
birtpkos parasztság; a földesurak, a tőkések"ós a kulákok vi-' 
szont .a" legellensógesebb ,érzülettel fogadták. Jól látták,hogy' 
a dekrétum, a burzsoá-földesuri rend egyik .fő támaszának fel-
számolására irányul 0ß :i'gy fokozták . ki sórietelket1 a forradal-
mi népi hatalom megdöntésére. A harcoló szovjet seregek háta 
mögött; Lengyelország felszabadított területén egyre gyákorib-
ba'k lettek a terrorcselekmények és diverziós próbálkozások, 
amelyek a népi-demokratikus rend és képviselői ellen irányül* 
takV 'Az ellenforradalmi erők arra törekedtek, hogy megfélem-'.••;.< 
listók a parasztokat, megbénítsák a földesúri földek birtok- -
bavetelóre ç.s- felosztáséra irányuló akaratukat,, de z organ íz al-' 
ják á ne.pi hatalmat és Visszaállítsák az országban a földes-
urad ós tőkések uralmát. v . 1 

Emellétt.a Földművelési' és Földreform-hivatal - amelynek ólén 
a jobbbldali' néppárti A.Witos állt - szemet hunyt a földesurak 
üzelmei felett. A kulákok és földesurak kihasználták azt a 
körülményt, hçgy a földreformrendelet értelmében a középparas.z 
tok ném részesültek a- földe s ori földekből, és arra törekedtek; 
hogy ~*ä középparasztságot elszakitsák~a szegény paraszt s ággal ós 
a munkáéosztállyal való szövetsógtől. A munkásosztály elkese-
redett osztályharc, közepette, a szegényparasztságra támaszkod-
va Ós è középparasztsággal való szövetség megerősítésére töre-
kedve •harcra szervezte a dolgozó parasztságot a földesúri"bir-
tekok felszámolásáért és a parasztok közötti felosztásáért.; " 

1944.szeptember 24-ón a Lengyel Munkáspárt Központi Bizottsá-
ga utasítást dolgozott ki a földreform vegreha tt ás ár ól. Sbben 
az utasításban megmagyarázta, a reform végrehajtásának .rendjét, 

15/ A népi Lengyelország öt éve. M.195Î.60.1. 
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leleplezte a földreform végrehajtásával megbizott szerveknek 
azt a törekvését, hogy elhúzzák a reform végrehajtását és 
meghatározta a földért való harcban a pártszervezetekre váró " 
feladatokat. A Lengyel Munkáspárt Központi Bizottsága kiemel-
te, hogy milyen nagy felelősség hárul.a reform végrehajtásá-
ban a pártszervezetekre és a párttagokra. A Központi Bizott-
ság felhívta őket arra, hogy még jobban kiterjesszék a parasz-
ti tömegek kezdeményezését. /16/ A Lengyel Munkáspárt,Közpon-
ti "Bizottságának utmutatásai fokozták a helyi pártszervezetek 
aktivitását, úgyhogy ezek ugy léptek fel, mint a szegélypa-
rasztság és a középparasztság közvetlen szervezői és vezetői 
'a földesúri földek elkobzásáért és felosztásáért való: harc-
ban.' • - '- •. 

Le a földosztóblz ott ságokba befurakodott ellenséges elemek, 
szabotázsa következtében, .a földreform végrehajtásának előké-
szitő munkáját"nem tudták a kitűzött időpontra befejezni."Az 
Országos Nemzeti Tanács és a'Lengyel Felszabaditási Bizott-
ság megállapította ezeket a tényeket, és 1944.október 9-én 
eltávolította Witost a Földiíiüvelési. és Földreformbizottség 
éléről. A Lengyel Munkáspárt Központi Bizottsága október lo-
11-éfL összehívta a párt járási bizottságainak és a vajdasági 
aktivának~az értekezletét, hogy megbeszéljék az"agrárreform 
megvalósítását. Az értekezleten helyrehozták azt a hibát,hogy 
a földreförmrendelet megfeledkezett a középparasztról, és~az 
értekezlet' ugy határozott, hogy a földnélküli és törpebirto-
kos parasztok és a mezőgazdasági munkások mellett a le'gna-" 
gyobb szükségben lévő"; 5-lo ha-os RÖzépgarasztok is részesül-
jenek" a földesúri birtokokból /17/. Október 16-án a Lerigyei 
Nemzeti Felszabadítási Bizottság-utasítást adott' ki "£ .föld-
reform végrehajtásának meggyorsított rendjéről". A Felszábádi-
tási Bizottság ebben az utasításában felállította a reform" 
végrehajtását végző bizottság vajdasági és járási megbizottai-
nak~tisztét; ez olyan ideiglenes forradalmi szerv volt, ame-
lyet a földreform végrehajtásában teljhatalommal ruháztak fel. 
A földosztás közvetlen végrehajtását földosztó albizottságok-
ra bizták, amelyeket minden járásban a mezőgazdasági munkások" 
és földre igény j <b£o suit összes parasztok képviselőiből keilett 
megalakítani. A föld kiosztásával egyidejűleg minden uj tulaj-
donodnak egy "Tulaj donigazolási okmányt" kellett átnyújtani. 
/is/. 
A Lengyel Munkáspárt a földesúri birtokok kisajátításában és 
felosztásában a parasztságnak segitségül"'párttagokat ós pár-
tonkívüli munkásaktivákat küldött falura. A párttagok a falu-
si szegénységet és"'a középparasztságot tömöritették a földes-
urak elleni harcra. A munkásosztály a reakciós bandákkal való 
fegyveres» összeütközésektől ki sért elkeseredett har.cb,an a dol-
gozó parasztsággal való szövetségben" egymásután felszámolta 
a földesúri birtokokat; a föld átment a parasztság kezébe. 

16/ 71 dziesiata_rocznica. ., 4o6-4o£.l.. 
17/ Rzeœpospolita, 194-4-október 13-sz. 

18/ Rzeczpospolita,1944.október 15-sz. 



Az amërikai ós angol imperialisták minden eszközzel arra tö-
rekedtek) hogy felszámolják a Lengyel Nemzeti Felszabaditási 
Bizottságot és megakadályozzák az agrárkérdés forradalmi-de-
mokratikus megoldását. De a"külföldi imperialistáknak Lengyel-
ország belügyeibe való nyilt beavatkozási kisérletei a Szov-
jetunió által támogatott lengyel nép határozott ellenállásá-
ba ütköztek és teljes kudarcot vallottak. A"lengyel demokrá-
ciának a földbirtokok felszámolásáért vivott eredményes har-
cában nagysegítséget jelentett az, hogy Lengyelország fel-
szabadított területein'ott voltak a szovjet fegyveres erők," 
amelyek erős kézzel letörték a*fasiszta bandák aknamunkáját. 
A Lengyel Fe.ls zab adi tási Nemzeti Bizottság a szilárd forra-
dalmi rend fenntartása érdekében 1944.október"3o-án rendele-
tét hozott "Az állam védelméről", amelynek ertelmében~az ag-
rárreform elleni vétségeket a legsúlyosabb állami büntettek 
közé sorolták,"amit többéves börtönnel vagy halálbüntetéssel 
sújtottak./19/. 

+ + 

'Ì$44.3écember 2o~ra ,/ez volt;ass a határidő, amelyet a Lengyel 
Nemzeti Felszabadítési Bizottság "rendeletével megállapított/ 
á refoiroot a felszabadított területeken úgyszólván teljesen 
Végrehajtottak. ArparasztoK. között 1.412 birtokból 200.383 
hektár földet osztottak ki. Földet kaptak: 17-321 volt mező-?áz das ági munkás családja", 16 ."736 földnélküli" paraszt, 69.328 
ö.rpebirtokos párásét, 4.o49 középparaszt, 1.934' hadirokkant 

c s á l á dja, valamint 6 . 0 0 0 munkáscsalád kapott háztáji telket; 
37*155;hektár földet kisérleti gazdaságoknak, mezőgazdasági 
iskoláknak, stb. juttattak /2o/. 

.Tëàîntettel: arra, hogy a felszabadított területeken korláto-
zóit földalappal- rendelkeztek és mivel rendkívül- sok volt a 
földnélküli és törpebirtokos paraszt, .igy nem tudták telje-
sen ellátni földdel az összes földre jogosultakat. A reform 
végrehajtása idején mezőgazdasági munkások ós földnélküli pa-
rasztok nemegyszer azt követelték, hogy teljes .5 hektáros 
;földet kapjanak; ugyanakkor a törpebirtokos parasztok és a 
középpararsz tok azt akarták, hogy egyenlő módon osszák fel a 
földesúri: birtokokat, úgyhogy mindén jogosult egyformán, e'gy-
két hektár földet kapjon..A földesurak ügynökei a felmerült 
nehézségeket arra akarták felhasználni, hogy összeugrasszák a 
párasát ok különböző rétegéit, .hogy harcira keljenek egymás el-
len és ezzel bonyolultabba tegyék árpolitikái helyzetet ós 
megnehezítsék a reform végrehajtását". A munkásbrigádok és a-

Lengyel Munkáspárt irányítása alatt a földreformot végrehajtó 
egész aktíva megmagyarázta nekik, hogy a földbirtokok egyen-
lősdi módon való felosztása esetén "a falusi lakosok legszogé-~ 
nyebb része a földnélküli" parasztok - kerülnek"a legkedvezőt-
lenebb helyzetbe, ha viszont teljes norma"szerint osztják ki 
a földeket, akkor a földnélküli7 törpebirtokos ós középparasz^ 
tok egy rősze egyáltalán népi jut földhöz. A Lengyel Munkáspárt 
ugy látta, hogy ebből a .helyzetből az egyedüli kint az, hogy 
a nyugati ilengyel föl deket., i s felszabadítsák :a hitleri sta 

19/ Dziennik Ustaw Rze.c-zy pas pali tej Polskiej, 1944.lo.sz. 
2o/ Wolna pol ska, 1945-jon.21.sz. 



megszállói? alól, csatolják vissza Lengyelországhoz ós sajá-
títsák ki. A Szovjetunió- segítsége és Lengyelország területén 
a földbirtokosok ós kapitalisták uralmának felszámolása biz-
tosította ennek a feladatnak sikeres végrehajtását. 

A földdel egyptfsok paraszt - elsősorban a""földnélküli pa-
rasztok - állatot és felszerelést is kapott. De a felszere-
lés egy része, a mezőgazdasági termények feldolgozását végző 
sok üzem és a földesúri tulajdon több más fajtája nem Került 
felosztásra, hanem az állam teljes tulajdonába ment át. En-
nek äz államosított vagyonnak"egy részét àz állam közös hasz-
nálatra átadta a parasztoknak. ^ 

A reform vógréhajtásával 'kapcsolatban sok~helyen ujtipusu pa-
rasztszervezetek jöttek létre, amelyek azt a feladatot tűz-
ték maguk elé, hogy"tömöritsék a dolgozó parasztságot a~re-
form végrehajtásáért folyó harcra, hogy segítséget nyújtsa-" 
nak a szegény parasztságnak a kulák-kizsákmányolás ellen, kul-
turális felvilágosító rendszabályokat"valósítsanak meg, és 
"megszervezzék a társadalmi ellenőrzést a szövetkezetek munká-
ja felett. így jött létre a parasztság pártonkívüli tömege-
szervezete - a Parasztok Kölcsönös Segélynyújtási Szövetsége. 
Ezek a földviszönyok terén megvalósított rendkívül fontos for-
radalmi-demokratikus" átalakulások Lengyelországban a népi de-
mokratikus . állam ópitésével egyidőbén és ezzel elszaki thatat-

: -lari kapcsolatban zajlottak le. 1944.november végén Prága 
/Varsó jobbparti része/, Lublin, Krosno és más felszabadult 
városok "munkásai, azt követelték, hogy a Lengyel Nemzeti~Fel-
szabaditási" Bizottság Ideiglenes Kormánnyá alakuljon át". Ezt 
a követelést'a dolgozó parasztság is egyhangúlag"támogat ta. 
Ennek a követelésnek a parasztság részéről való támogatása 
arról tanúskodott, hogy mennyire megszilárdult a munkás-pa-
raszt szövetség, amely" a munkásosztály vezetésé alatt törté-
nő földosztás végrehajtása során erősödött meg. 

December második felében összeültek a"felszabadult területek 
parasztjainak kongresszusai, amelyeket a LV3bliftban"1944. de-
cember 3o-31-efl tartott parasztkongresszus'*zárt le. A kongreSz-
szusokon megvitatták a földreform végrehajtásának eredményeit. 
A'kongresszusok jóváhagyták"a Parasztok Kölcsönös Segélynyúj-
tási Szövetségének megalakítását és rendszabályokat állapítot-
tak meg a mezőgazdaság termelékenységének és kultúrájának eme-
lésére. Helyeselték a munkás-paraszt szövetség politikáját, 
amely a földbirtökos-oSztály felszámolásához vezetett. A 
A kongresszusok támogatták a munkásoknak"azt a követelését, 
hogy a Lengyel Pelszabaditási Bizottságot alakítsák át Ideig-
lenes Kormánnyá; A kongresszusok legmélyebb hálágukat fejezték 
ki :a felszabadító Szovjet Hadseregnek. 

Az Ideiglenes Kormánynak 1944 december 31-én bekövetkezett 
megalakulását a felszabadított területek dolgozói ugy tekin-
tették, mint a népi forradalom során megszerzett forradalmi 
vívmányok"megszilárdítását, mint az uj társadalmi rend meg-' 
ingathatatlanságának zálogát, mint Lengyelország teljes fel-
szabadításának előhírnökét. 
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Az 1944-ben a felszabadított lengyel területeken foganatosí-
tott agrár-átalaki tásokat közvetlenül a " Szovjet Hadsereg 
ujabb hatalmas előnyomulása előtt fejezték be,"A szovjet csa-
patok I945.január"12-én ujabb támadást indítottak ős rövid 
idő alatt megtisztították a német rablokföl az"úgynevezett 
^-Lengyelország egész területét, ős felszabadították a nyuga-
ti lengyel földeket a sok évszázados német iga alél. itt nem 
voltak olyan nagy földesúri latifundiumok, mint Lengyelország 
keleti "részén, de - különösen a'poznani és pomorzei vajdaság 
területén - sokkal magasabb volt a kulákbirtok arányszáma, 
és kevésbé maradtak fenn a jki-sákmányolás félfeudális mód-
szerei; a felosztásra kerülő föld viszont sokszorosán felül-
múlta itt az 1944 őszén felosztott földek területét. 

1945.január 17"őn a hősi Varsó felszabadítása napján a minisz-
tertanács /az Ideiglenes Kormány/ rendeletet hozott arról, 
hogy egeSz Lengyelország területén végre kell hajtani a föld-
reformot. Ennél tekintetbe vették a reform első szakaszának 
tapasztalatait és a lengyel állam teljes felszabadulása ka-~ 
vetkeztében előállott uj felt ételeket7 úgyhogy ez a rendelet 
számos változtatást "'észközölt az 1944. ".szeptember 6-i, előző 
rendelettel szemben. Ez az uj rendelet" is, mint a Lengyel 
Nemzeti Felszabadítás! Bizottság 1944.október 16-n keltű uta-
sítása, kimondta, hogy a középparasztságnak is joga van föld-
re. A szeptember 6-i rendelet kiegészítéseképpen az állami 
földalapba kerültek azoknak a személyeknek a birtokai is,aki-
ket azért ítéltek el, mert dezertáltak, kivonták magukat a 
katonai szolgálat alól, valamint azoknak' a személyeknek a 
birtokai, akiket az államvédelmi rendelet alapján Ítéltek el. 
Ugyanakkor a nyugati földek lengyel lakosságának érdekében az 
állami földalapba csak akkor utalták a német állampolgárok 
birtokait? lia a föld tulajdonosa"nem volt lengyel származású. 
Az "állami földalapból földhöz jutott személyeknek, többek kö-
zött a közópparasztoknak is; az ellenérték első részletének" 
kifizetésére 3 évi haladékot' adtak; a fennmaradó részt föld-
nélkülieknek 2o óv, törpebirtokosoknak ós közSpparasztoknak 
ío év leforgása alatt kellett letörleszteniük. Megváltoztat-
ták az előző rendeletnek azt az intézkedését, hogy munkások, 
tisztviselők és iparosok is kaphatnak földet azzal a kivétel-
lel, hogy a városok közelében kert-, illetve veteménygaz.dálko-
dásra ők is kaphattak telket. 
Az előző tulajdonosoknak megtiltották, hogy azokban a járások-
ban éljenek, ahol.előzőleg birtokuk volt. A földbirtokosok is 
kaphattak földet önálló'"megmüvelósre, de csak ezen járások ha-
tárain -kívül." A rendelet értelmében a földesuraktól elkobzott 
állatállományt és felszerelést csak akkor osztották fel a pa-
rasztok között, miután az állami mintagazöaságok, mezőgazdasá-
gi és általános iskolák, stb. szükségletét kielégitették./,21/. 
A munkásosztály az agrárviszonyok terén megvalósított átalaku-
lásokkal egyidőben az ipar terén is hajtott végre átalakításo-
kat. A nehézipar, a bankok, "a közelekedős átmentek a népi de-
mokratikus állam kezelésébe. Ez gyakorlatilag államosítást je-
lentett, amely időben jóval megelőzte a megfelelő törvényeket, 

21/ Rzeozpospolita, 1945.jan.19.sz. 



-7'i-
mégpedig már nem"általános demokratikus,"hanem szocialista 
jellegű államosítást. Ez szoros kapcsolatban állt a földbir-
tokos osztály felszámolásának politikájával és miután felsza-
badította a parasztokat az ipari monopóliumok és bankok igá-
jából, elősegítette a munkás-paraszt szövetség további meg-
szilárdítását . 

1945 tavaszán a lengyelországi parasztok először vetettek a 
földbirtokosoktól megszabadult földekre. A termés kimenete-
létől függött .nagymértékben az élelmezési probléma megoldá-
sa, a városi lakosság ellátása, a város és falu közötti áru-
forgalom megszervezése. De a felszabadult faluban akkor igen 
nagy hiány volt vetőmagban, trágyában, állatban, felszerelés-
ben és~munkaerőben. Ilyen körülmények között a Lengyel Mun-
káspárt jelentős segítséget szervezett a falunak, a Lengyel 
Munkáspárt, a Lengyel Szocialista párt tagjaiból és párton-
kívüli munkásokból összeállított sokszáz munkásbrigádot küld-
tek le hozzájuk. 

1945.március végére a munkásosztály és a dolgozó parasztság 
befejezte a földesúri birtokok felosztását a krakkói vajda-
ságban, ahol 60.000 hektár föld került a parasztok kezébe./22/. 
Rögtön ezután befejezték a birtokfelosztást a varsói vajda-
ságban, kivéve azokat a területeit, amelyeket még nem tisztí-
tottak meg az aknáktól./23/. A Varsói vajdaság plocki járásá-
ban a felosztott birtokok között volt a kozlowöi uradalom is, 
amely arról nevezetes, hogy 1918-ban a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom hatására, itt alakították meg az első major-
sági bizottságot /a mezőgazdasági munkások bizottságát/. A 
birtokfelosztás résztvevői kegyelettel áldoztak a mezőgazda-
sági munkások 1918.évi szervezőjének", TToj'ciech Jazienskinek, 
aki egy földbirtokos golyójától esett el./24/ 
A hitleristák által otthonukból elűzött sokszázezer paraSzt 
térf most vissza házába. Egyedül ä poznani vajdaságba kb. 
200.000 ember tért vissza. A hazatérő parasztok látták,hogy 
a megszállók nagyrészt elpusztították gazdaságalkat, üresek 
az istállók, és áz ólak, megsérültek hazaik és tönkre van té-
ve felszerelésük. Nekfk ós az uj tulajdonosoknak nagy segít-
séget szerveztek./25/. 

A falu átalakulása a vetéssel egyidőben fejeződött be. A" vető-
mag jelentős részét a Szovjetunió adta Lengyelországnak. A 
Szovjetunió sok traktort is juttatott a lengyel mezőgazdaság-
nak^ Annak ellenére, hogy a hadmüveletek a hitlerista Német-
ország végleges szétzúzásáért még folytak, a Szovjet Hadsereg 
750.000 hektáron segített vetni Lengyelországban. /26/. 
A Szovjet Hadsereg katonái hoztak helyre a parasztok mezőgaz-
dasági felszerelését és házait. A lengyel parasztok a Szovjet 

22/ Wolnose, 194-5.máj..2-3.&z. 
23/ Pravda, 194-5-ápr.5.sa.. - -
24/ Rzeozpospolita, 1945.ápr.7.sz. 
25/ Pravda, 1945-ápr~5~sz». 
26/ Pravda, 1945-máj.9.sz. 
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Kadseregben" nemcsak felszabadítóját látta, hanem" a segítőtár-
sat, a barátot, aki a dolgozó nép érdekeinek vártáján áll. 

A lengyel parasztság nagy lelkesedéssel fogadta a tavaszt és 
a népi kezdeményezés széles arányokban bontakozott"ki. A pa-
rasztok, miután saját földjükön befejezték a vetést, segít-
ségül siettek szomszédaikhoz és kölcsönadták a szomszéd fal-
vaknak megmaradt vetőmagvaikat. Sok helyen, ahol nem volt 
földmérő és igy a mezei munkák előtt nem tudták"fel osztani a 
földet, a parasztok közösen vetették be a földet és utána osz-
tottâk'fël. 1945.március'3o-án a népi demokratikus kormány ha-
tározatot hozott állami traktor- és mezőgazdasági gép válla-
lat létrehozására. Lz az állami szervezet, amely I . 5 0 0 üzem-
képes traktorral rendelkezett ós traktorparkját a Szovjet-
unióból érkezett traktorokkal egészítette ki, nagy segitséget 
nyújtott a mezei munkák elvégzésében. A varsói Központi Mező-
gazdasági Bank és a Rzeszówi, kattowicei,"lódzi, lublini és 
toruni mezőgazdasági bankok nagy hiteleket nyújtottak a parasz-
toknak vetőmag, mezőgazdasági felszerelés és műtrágya beszerzé-
sére. 

A kormány arra törekedett, hogy"maximális arányban használják 
fel"a vetésterületeket, és ezért elrendelte, hogy abban az 
esetben, ha a fold tulajdonosa nem tudja, vagy nem akarja 
földjét megművelni, a földet a faluközösségnek kell megművel-
nie. A földművelési és földreform-minisztérium a paFasztrság 
élenj áró~rétegeinek kezdeményezését támogatva, 1945 ."ápr .11-én 
a parasztgazdaságoknál bevezette a szomszédok közötti kötelező 
kölcsönös segélynyújtást. Az összes parasztgazdaságok, amelyek 
igásállattal, ^mezőgazdasági' felszereléssel, vágy munkáskézzel 
rendelkeztek, kötelesek voltak segitséget nyújtani az"újonnan 
alakult, elpusztult, vagy egyéb gazdaságoknak. A segítségnyúj-
tásért bizonyos ellenszolgáltatást állapítottak meg. A szom-
szédok" közötti kölcsönös segélynyújtásról szóló rendelkezés, 
amelyet később a kormány más rendeleteivel is megerősítettek, 
volt az egyik"segitő intézkedés, amelyet a munkásosztály a 
szegényparasztságnak nyújtott. -

1945 ű-yarára ő-Lengyelország területén-több mint 300.000 csa-"" 
ládot, azaz kb. egy és félmillió embert iktattak be az azelőtt 
földesúri tulajdonban lévő földek tulajdonába. Míg 1944.decem-
ber 2o-ig 17.000 volt mezőgazdasági munkás kapott földet, ad-
dig 1945-májusáig már 72.000. A földhözjutótt földnélküli"pa-
raszt ok~"száma 16.ooo-ről 5o-rooo-re,"a törpebirtokosoké 69.000-
ről 126.000-re, a kôzéçparasztoké 4.o'oo-ről 2o.oöo-re emelke-
dett. /27/. Az'uj gazdák a többi dolgozó paraszttal együtt se-
rényen fáradoztak a mezőgazdaság helyreállításán."A kormány pon-
tosan körvonalazta a"volt kisbérlők jógi helyzetét is. A ki's-
bórlők földje, ha a terület nein haladta tul a megállapított 
mórtéket, az ő kezükben maradt. 

Lényegesen lassabban állt helyre a háború végén Lengyelország-
hoz visszacsatolt nyugati föld k gazdasága". Az angol-amerikai 
imperialisták és ügynökeik nagy propagandát folytattak az ellen, 

27/ Uo. 



hogy ezekefa földeket lengyelekkel telepítsék be. A paraszt-
ság, amelyet nyugtalanított az ellenséges propaganda, mivel 
még nem volt biztos az uj "„határok véglege s ségóben, :..nem akar-
ta rászánni magát, hogy otthagyja megszokott helyét, és .átköl-
tözzék az Oderához és Neissóhez, holott ezeken a területeken 
rendkívül sok mezőgazdaságilag kiaknázható föld volt". Egyedül 
a szántóterület egész Lengyelország megművelt területének J>o 
$~át tette ki. Ezek a földek, amelyeket a~Szovj~et Hadsereg-
előny omulása elől menekülő"junker földbirtokosok és a német 
lakosság többsége elhagyott, a lengyel dolgozók kezére vártak. 
A Lengyel Munkáspárt és a népi demokratikus állam hatalmas erő-
feszítéseinek eredményeképpen a munkásosztály önfeláldozó se-
gítségével az 1945. évi tavaszi vë'tést Lengyelországban egé-
szében sikeresen bonyolították le. De a felhasznált vetésterü-
let a háboruelőtti vetésterületnek csak 48,5 ^-át, a három fő 
gabonanemü - büza, rozs, árpa - vetésterülete csak 5o,2 t 
tette ki. /28/. így érthető, hogy az árugabona mennyisége még 
legjobb aratás esetén sem elégíthette ki az ország szükségle-
tét. Ehhez még hozzájárult az, hogy az uj földviszonyok létre-
hozása után megnövekedett annak a gabonának .'és egyéb termény-
nek a mennyisége, amelyet maga a parasztság fogyasztott el. 

Mivel jelentéktelen volt az állami gazdaságok- száma, és a kis-
paraszti gazdaságok kevés árut termeltek, a kulákok termelésé 
továbbra is komoly helyet foglalt el a mezőgazdaság életében. 

A burzsoá-földesuri ellenforradalmárök a kulákokkal együt't tá-
madásba akartak menni a népi demokratikus rendszer ellen. Mind 
gyakrabban esett meg, hogy fasiszta földesúri és'kulákbandák 
megtámadták a Lengyel Munkáspárt funkcionáriusait, a falusi 
aktívákat. • • -

A háború befejezése^ Lengyelország felszabadítása és a nyuga-
ti földek visszacsatolása után,"az adott fejlődési szakaszban 
a lengyel"nép előtt álló alapvető nemzeti feladatok teljesí-
tést nyertek. A"Lengyel Szocialista pártban, parasztpártban és 
a Demokrata Párt vezetőségében lévő jobboldali elemek most ar-
ra törekedtek^ hogy megbontsák a^demokratikus pártok blokkját 
és visszaállítsák a burzsoá-uralmat."Megkísérelték megbontani 
a munkás-paraszt "szövetséget és "a két. osztályt egymással szem-
beállítani. 1945-májusában"az I.'Összlengyelorszagi Paraszt-
kongresSzuson a parasztpárt jobboldali elemei mindenképpen azt 
igyekeztek bebizonyítani, hogy a munkásosztálynak és a Lengyel 
Munkáspártnak a földesúri birtokok' felszámolásában játszott' 
forradalmi'szerepe kisebb volt, mint a valóságban, ugy igyekez-
tek feltüntetni a földreformot, ; ho.gy az az ő~ kezük; müve és a 
közeli kollektivizálás perspektívájával ijesztgették a parasz-
tokat es arra sarkaltak őket, hogy különböző követelesekkel 
lépjenek fel az állammal szemben. A Lengyel Munkáspárt akkori 
főtitkára, Gomulka, akinek opportuni sta ós nacionalista irány-
vonalát akkor még nem fedte fel a párt, a kongresszuson mon-
dott felszólalásában a kulákság uszályába szegődött. Rágalma-
kat szórt a kolhozokra és azt bizonygatta, hogy a mezőgazdaság 
szövetkezetesítése állítólag rosszabbá teszi a parasztok hely-
zetét és azt állította, hogy a párt nem'vez6ti"a parasztokat a 
paraszti termelőszövetkezetek felé vezető uton. 

28/ A népi Lengyelország öt éve, 195-1-
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De az ellenség és kiszolgálói minden erőfeszítései ellenére 
is a parasztkongresszuson megnyilvánult az, milyen szilárd a ~ 
falu dolgozóinak a munkásosztállyal való kapcsolata. A paraszt-
küldöttek kifejezték a lengyel nép mély hálqját a Szovjet Had-
sereg iránt, helyeselték a kormány kül- ós belpolitikáját, a 
Szovjetunióval kötött barátsági, szövetségi és kölcsönös se-
gélynyújtási egyezményt és megbélyegezték az emigrációs klikké 
nek és ügynökeinek aknamunkáját /29/, A parasztkongresszus 
küldöttsége meglátogatta az Országos Nemzeti Tanács elnökét, 
.B.Bierutot és beszámolt neki a-lengyel falu eredményeiről és 
szükségeiről. B.Bierut megismertette a delegátusokat a kor-
mánynák a népgazdaság helyreá itására irányuló tevékenységé-
vel és megmagyarázta nekik, hogy a falu felemelkedése közvet-
lenül ""attól függ7 hogyan látja el a falu a várost'mezőgazda-
sági termékekkel. A parasztok a maguk részéről azt kérték a 
kormánytól, hogy biztosítsa a falu biztonságát es számolja 
fel a fasiszta földesúri és kulák bandákat./5o/. 

Mivel lengyelországban a népi forradalom -antiimperi alista 
feladatait megoldották és közeledett az antifeudális felada-
tok befe.jezése, az első helyre a város és a falu, a munkás-
osztály és a parasztság gazdasági összefogásának kérdése ke-
rült. A munkások és a "parasztok közötti viszonyban rendkívül 
nagy jelentőségre tettek szert azok a mozzanatok, hogy tovább-
fejlesszék az árucserét a város és a falu között és helyes 
arányt^hozzanak létre az ipari és mezőgazdasági cikkek árai 
között. 

A kulákság és a városi burzsoáziái felhasználta'a gazdasági 
nehézségeket ós a munkásosztály szocialista érdekei ős a pa-
rasztság tulajdonosi érdekei közötti egynémely ellentmondáso-*" 
kat és még inkább arra törekedett, hogy a. dolgoző parasztságot 
a munkásosztály ellen uszítsa" ős hogy a, középparasztságot a 
munkás-paraszt szövetség politikájától eltántorítsa. A paraszt-
ság^jelentős tömegei -akkor még bíztak a jobboldali néppártiak-
ban. Ilyen körülmények között a Lengyel Munkáspárt belement 
abba, hogy. bevegye a~kormányba Mikolajczykot és más kulák-
burzsoá politikusokat azzal a feltétellel, ha^teljesen maguké-
vá tSSziK a lengyelországi forradalmi-demokratikus átalakuld- • • 
sokat és fenntartják a munkásosztály részére az államhatalom 
fő kulcspozícióit". Arra számítottak, hogy a kormánynak ez az 
ideiglenes kibővítésé megkönnyíti'a•jobboldali néppártiak nép-
ellenes jellegű politikájának leleplezését ós meggyorsítja 
egyes aktuális külpolitikai kérdések megoldását«. A burzsoá ál-
demokratákról, akik szóban a nőp érdekeiért ágáltak, miután 
bekerültek az 1945•június 23-án alakitott Nemzeti Egység. Kor-
mányba, rögtön kitűnt, hogy a valóságban a demokratikus, vívmá-
nyoknak és a lengyel nép nemzeti függetlenségének ellenségei, 
a dolgozók legsúlyosabb kizsákmányolásának politikáját köve-
tik és arra törekednek, hogy az országot a külföldi imperia-
lizmus jármába hajtsák. A dolgozó parasztok saját bőrükön győ-
ződhettek ínég róla, hogy milyen reakciós~'és népellenes" poli-
tikát folytatnak a jobboldali néppártiak. Ez hozzásegítette 

29/ Rzeczpospolita, 1945-május 22-sz-
5o/ Rzeczpospolita, 1945.május 29.sz. 
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a Lengyel Munkáspártot, hogy elszigetelhesse és szétzúzhassa 
a burzsoá-kulák elemeket és biztosithassa a munkásosztály és 
a parasztság forradalmi-demokratikus diktatúrájáról a prole-
tárdiktatúrára való áttérést. 

A Nemzeti Egység Kormányának megalakítása és az a körülmény, 
hogy ez a komány felvette a diplomáciai kapcsolatot Anglia 
és az USA kormányával, azt eredményezte, hogy formális tekin-
tetben felszámolták a reakciós lengyel emigráns "kormányt" és 
az országban"pedig összezsugorodtak a lengyel ellenforrada-
lom pozíciói. A Szovjetunió, az USA ós Anglia vezetőinek ber-
lini konferenciája /1945• jul-aug. / a Szovjetunió javaslatára 
határozatot hozott Lengyelország uj nyugati határainak meg-
erősítéséről . 
Rögtön a Nemzeti Egység Kormányának megalakulása után létre-
hozták a "Polskié stronnictwo ludowe" /PSL/ burzsoá-kulák pár-
tot. Ennek a pártnak a főkolomposa Mikolajczyk, miután beje-
lentette , hogy elismeri a lengyelországi forradalmi átalaku-
lásokat, lehetőséget nyert arra, hogy visszatérjen az ország-
ba és elfoglalhassa a kormányban a miniszterelnök-helyettes 
és földmüvelésügyi miniszter helyét. Mikolajczyk és hivei a 
PSL pártot az ellenforradalom központjává tették, amely a fa-
si szta-földesuri bandák maradványait, a reakciós papokat, a 
városi ós a falusi burzsoáziát tömöritette magába. Mikolajczyk 
és fullajtárjai nyilt kamçànyt indítottak a Lengyel Munkáspárt 
ellen és a párt politikájával szembeállították a maguk politi-
káját, amely a kulákok, a tőkések és a földesurak érdekeiből 
indult ki. 

A nyugati földekre valé tömeges átköltözés megindulásával kap-
csolatban a PSL főkolomposai arra kezdtek törekedni, hogy ott 
20-I00 hektáros gazdaságokat alakítsanak. Az volt a szándékuk, 
hogy a visszacsatolt területeket a kulákság védett területévé 
teszik és~azután visszaállítják a kapitalizmust egész Lengyel-
országban. Belementek még abba is, hogy a nyugati földeket 
visszaadják a német revansistáknak, sot arra törekedtek,hogy 
Lengyelországot megfosszák függetlenségétől, és szovjetelle-
nes hídfővé tegyék. A volt földesurak a PSL vezetőinek népel-
lenes cselekményeitől ösztönözve a biróságok és egyéb szervek 
révén kiharcolták azt, hogy határozatokat hozzanak a parasz-
tok"kizsupolásáról és a földet visszaadják a volt tulajdonosok 
nak. így Jan Gubernat volt földbirtokos a tarnowoi járás 
/Krakkói vajdaság/ a földosztóhivatal munkatársainak segítségé 
vei megkísérelte, hogy elűzze a parasztokat a földosztáskor ka 
pott földjeikről és bezárta a volt házában berendezett iskolát 
amelyben 260 parasztgyerek tanult; ugyanebben a járásban még 
négy hasonló eset történt, ami arra késztette a parasztokat, 
•hogy"a Lengyel Munkáspárt Központi Bizottságához forduljanak 
segitségért /31/. A földosztó bizottságok és bírósági szervek 
a mazowiai Minskben és egyéb helyoken 27 törvénytelen határo-
zatot hoztak a földek visszaadásáról /32/. 

31/ Glos ludu, 194-5-aug-9.sz.-
32/ Glos ludu, 1945-aug.16.sz. 
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Mikolâjczyknak a. földművelésügyi és: földreform ügyi-, miniszte-
ri posztján végzett egyik első ténykedése az volt, hogy még 
pótlólagos, és hozzá elég .c.agas pótdí jat állapított meg a föl-
dek után abban az esetben, Ha ezek bevetett állapotban jutot-
tak az uj tulajdonos kezébe, Ezzel az intézkedéssel azt akar-
ta elérni,, hogy a paraszt kevesebb, hasznot húzzon a jutta-
tott földből, hogy az uj gazda helyzete, ne tudjon megszilár-
dulni és igy elégedetlenséget szítson falun. A földművelési 
és földre form ügyi .miniszteri ufi, .•.valamint hely i ""szerve i és a 
PSL meghiúsították az állami terménybeadásokat. 

A reakció és a külföldi imperialisták egyesült frontjárelleni 
harc terhének zöme a munkásosztály vállaira nehezedett. A 
párt mozgósította a munkásosztály és a falusi szegénység erő-
it az aktivizálódó fasiszta bandák szétzúzására. A párt meg-
magyarázta a széles paraszti' tömegeknek, hogy a PSL Lengyel-
országot arra az útra akarja ve.zetni, hogy visszaállítsák a 
földesurak és tőkések hatalmát, ami .pedig a-nóp nyomorúságá-
nak, jogfosztottságának és nélkülözésének ut ja. 

A Lengyel I.lunkáspár't ós a népi kormány segítségével egyre 
szélesebb körre terjedt kl a paraszti Kölcsönös Segélynyújtá-
si Szövetség tevékenysége. 1945 végóig már több mint 600 .oöo 
tagja volt a szövetségnek, úgyhogy az országban élő paraszti 
családoknak több mint egyötödét ölelte fel./33/ & munkás-
osztály és a parasztság szövetségének további megerősítésében 
fontos szerepet játszott az az 1945-junius 12-én kiadott kor-
mányrendelet , amely arról intézkedett, hogy a termelőszövet-
kezeteknek a tulajdonába kell adni az úgynevezett reszt óv/ki-t 
/a felparcellázott birtokok felosztatlan maradványait - a ta-
vakat,. méheseket, egyes malmokat, kerteket, különböző épüle-
teket, stb./ /34/ A szövetkezeti tulajdon a parasztságnak 
érezhető előnyöket jelentett, es megszilárdította gazdasági és 
politikai helyzetüket. 
1945.július 7-én az igazságügyminisztórium a Lengyel Munkás-
párt kezdeményezésére körlevéllel eltiltotta olyan keresetek 
lefolytatását, amelyeket volt földbirtokosok indítottak föld-
jük visszaszerzése érdekében. /35/ Hamarosan eltörölték a 
földmüvelésügyi és földreformügyi minisztériumnak azt a tör-
vénytelen rendelkezésótj hogy a bevetett földekért pót dijat 
kelljen fizetni. 

A lengyé;! dolgozó parasztság szembeszökően látta, hogy mi a 
Lengyel Munkáspárt által vezetett demokratikus erők politikai 
irányvonala és a PSL által Vezetett reakciós tábor politikai 
irányvonala közti különbség. Természetes, hogy Mikolajczyk ós 
a többi reakciós miniszterek minden intézkedése, a PSL minden 
ténykedése, a fasiszta bandák terror- ós diverzicós akciói, a 
reakciós papság nópellenes prédikációi élénk elégedetlenséget 
váltottak ki a nép széles köreiből. A Lengyel Munkáspárt a 
reakciós tábor támadásával szemben a Lengyel Szocialista Párt 
/PPS/, a Demokrata Párt és a:Parasztpárt baloldali elemeinek 

33/ E.Ocháb, ^ies polska na nowych drogach. Varsóyl946.22•1. 
34/ Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiéj,1945•27.sz. 
35/ Glos ludu, 1945. aug.3.sz. 



segítségével fenntartotta a demokratikus blokkot, sőt növel-
te a blokkban betöltött vezető szerepét. Az éles osztályharc 
révén előállt bonyolult helyzetben a lengyel munkásosztály 
mindig mint a"parasztság hü szövetségese, barátja és vezető-
je lépett fel. A parasztok meggyőződtek arról, hogy Mikolaj-
czyk politikája alá akarja ásni a munkás-paraszt szövetséget, 
és az egész lengyel népet az a veszély fenyegeti, hogy elvesz-
ti 'nagy vívmányait. 

A Lengyel Munkáspárt Központi Bizottságának lapja, a Glos 
ludu, a Lengyel Nemzeti Felszabadítás! .Bizottság által ho-
zott földreform-törvény évfordulójával kapcsolatban, 1945. 
szept. 6-án vezércikket irt a munkás-paraszt szövetség kér-
déséről. • 

A lap rámutatott arra, hogy azé'lőtt a parasztság zöme nem ha-
ladt együtt a munkásosztállyal. Most viszont sikerült létre-
hozni a" munkás-paraszt szövetséget; "A munkásokkal~való szö-
vetség tette lehetővé-, hogy a lengyel paraszt saját kezébe 
vehette a földesúri birtokokat. A munkásokkal való szövetség 
tette lehetővé, hogy a lengyel paraszt a lengyel, falü gazdá-
jává, az újjászületett állam társirányitójává véljék." A mun-
kás-paraszt szövetség eszméje hatotta át a négy demokratikus 
pártnak azt a közös felhívását, amelyet a földreform-rende-
let évfordulóján közzétettek. Ezt hirdette már a felhívás ci-
me is: "A paraszt és a munkás együttműködése - a demokrácia 
teljes győzelmének biztosítéka". A felhívás arra szólította 
fel a népet, hogy erősítsék a lengyel demokrácia egységét, 
szélesítsék ki és mélyítsék el v-vmányait. "A szeptember 6-i 
dekrétumot - igy szólt a felhívás - teljesítettük... de a 
földreform még nincs befejezve. A, földesurak még né'm~tettek 
le arról a reményükről, hogy visszakapják a földet..." Külön 
figyelmet fordit a felhívás a visszacsatolt földek kérdésére: 
"N/ugaton, a visszacsatolt földeken sokmillió hektár föld vár 
a paraszt ekéjére..." 

A Lengyel Munkáspárt 1945.. decemberében tartott I .Kongresszu-
sa a lengyelországi népi demokrácia első szakasza fő"vivmá-
nyának az évszázados földkérdés megoldását említette. A mun-
kásosztály a Lengyel Munkáspárttal az ólén, kivívta magának 
a paraszti tömegek bizalmát, a parasztságot maga köré tömö-
ritette, elnyerte a nép zömének szilárd támogatását és azt a 
lehet őseget y hogy továbbfejleszthesse a népi demokratikus 
forradalmat. A Lengyel. Munkáspárt I.kongresszusa a népi demo-
kratikus" állam épitósóben,elért sikerekre támaszkodva, azt a 
feladatot állította a nép elé, hogy Lengyelországban is fel 
kell építeni a szocializmust,"ós megjelölte azokat a gyakor-
lati" intózkedóseket, amelyeket a legközelebbi időkben ezen 
az uton teljesíteni kell. 

Az agrárviszonyok forradalmi demokratikus átalakulása és az 
iparban bekövetkezett szocialista átalakulások megteremtették 
a politikai és gazdasági feltételeket ahhoz, hogy Lengyelor-
szág á szocializmus utján fejlődjék tovább. 1948 végéig 
5*994.ooo hektár föld jutott a parasztok kezébe. Ezt a földet 
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981.000 parasztcsalád kapta:' ezek közül 49£. ooo család Ó-Len-
gyelország területén és 483-ooo a visszacsatolt földeken. 
Hogy el tudjuk képzelni a -végbement agrárforradalom méreteit, 
elégj ha arra gondolunk, hogy"a háboruelőtti Lengyelország-
ban a dolgozó parasztok 2,84o.ooo gazdaságára /beleértve Nyu-
gat-Belorusszia és Ny ugat-UKrajna parasztjait is/ mindössze 
9 millió hektár föld jutott. Az agrárátalakulások során 
747-000 uj parasztgazdaságot alakítottak ós 233.ooo már fenn-
áll.ó--parasztgazdaság' föld jének területét gyarapították. Az 
újonnan alakított g'ázdaságok a népi Lengyelország paraszt-
gazdaságainak 2 3 f r - ' A t képezték, ez agrárátalakulások követ-
keztében megnagy obb Ltott -gazdaságok pedig 7,3 t./36/ 

Az agrárreform során, elsősorban a mezőgazdasági proletariátus 
és a falusi szegénység kapfcftt földet-. így a mezőgazdasági 
munkások családjai ST - föl dhöZ jut o tt családok összességének 
25,6 %-át tették !-f. A 'f'élo'sZtott földterület 17,8 £-a jutott 
az ő kezükbe./37/ Az agrárátalakulások során a mezőgazdaság-
ban is létrejött a szociálisba szektor,;elsődlegesen állami 
gazdaságok /kísérleti- gazdaságok stb.;/ formájában. 

Az agrárátalakulások mélyreható változásokat eredményeztek a 
falu osztály struktur áj áb-an. Eltűnt a földesúri osztály, és a 
mezőgazdasági proletariátus "részaránya, amely ,a háboruelőtti~ 
Lengyelországban 11,9 5$-ot tett ki j l95o~ig 1,9 frra csökkent, 
a törpebirtokos gazdaságok száma /2 hektárig/ 14,4 f̂ -rói' 7,6 
<p-?a, a kisgazdaságok száma /2~5 hektárig/ 26,5 ^-ról 2o,4 
ra esett, viszont a középparaszti gazdaságok számaránya /5-lo 
hektárig/ 18,9 <£-ró"i 26,8 frra emelkedett /38/. A középparaszt 
tá válás folyamata azt eredményezte, hogy lényegesen csökkent 
a földnélküli és kevés földdelvrendelkező lakosság száma. A 
földeknek a parasztlakosság lélekszámához viszonyított átla-
ga 1938-hoz képest kb. 6o p-kal nőtt. /39/ A középparaszt a 
lengyel falu főalakja lett. 

A népi hatalom létrehozása nemcsak a földesúri elnyomás alól 
szabadította fel a falut, hanem a burzsoá-földesuri állammal, 
a földesurakkal, a bankokkal7 az uzsorásokkal szemben való há-
boruelőtti eladósodottságtól, és az ipari monopóliumok által 
való kizsákmányolástól és felszabadította a falut. A nagy- és 
közópipar, a bankok ós a közlekedési eszközök államosítása 
/amelyet törvényes rendelkezéssel 1946-ban valósítottak meg/, 
a népgazdaság helyreállítása és a meginduló szocialista ipa-
rosodás a dolgozó tömegeket a legsúlyosabb csapásoktól - a 
válságoktól>_ munkanélküliségtől, a falu túlnépesedésétől -
szabadították meg. Az országban létrejött a kapitalizmusról 
a szocializmusra'való átmenet gazdasági időszaka,fimelyben az 
uralkodó szerepet a szocialista szektor játszotta. 

36/ Wies, w liczbach. Instytut ekonomiki rolnej, 16-17-1. 
37/ U^ov- 17,.1. 
38/ U.o. 15-1. - - ~ 
39/ mrybuna ludu, 1954 márc.21.sz. 
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A népi demokratikus rendszer végetvetett a föld adás-vételé-
nek, biztosította a dolgozó paraszti földtulajdon létét, kor-
látozta a kulák-kizsákmányolást, felszámolta a parasztoknak 
a földesurak, külföldi tőkések és ipari monopóliumok által 
történt kizsákmányolását. * • 
A munkásoknak ós parasztoknak a munkásosztály által vezetett 
szövetsége volt a mozgató erő a népi Lengyelországban végbe-
ment összes forradalmi átalakulásokban. Az agrárviszonyok te-
rén létrejött gyökeres forradalmi-demokratikus átalakulások 
azt eredményezték, hogy megerősödött a munkásosztály és a dol-
gozó parasztság szövetsége, fokozódott ebben a ""szövet s égben 
a munkásosztálynak és pártjának vezető szerepe. A népi hata-
lom erre a"szövetsógre~támaszködva, szétzúzta a belső ellen-
forradalmat és a proletárdiktatúra funkcióit a népi demokrá-
cia sajátos formájában megvalósítva, hozzáfogott a szocializ-
mus alapjainak építéséhez. 
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V.P. TYIHOMIROV: 

Az agrárkérdés és a bol^ár mezőgazdaság szocialista 
atalaStásá.:Tak kezdetei7 

/Voproszi Isztorii, 1954. 9.sz./ 

A törökök sokévszázados bulgáriai uralmának az 1877-1878-as 
orosz-török háború vetett véget. A török hadsereggel együtt 
a török földbirtokosok is elmenekültek az országból. Felszá-
molták a török feudális földtulajdont ós megnyilt az ut a ka-
pitalista agrárviszonyok felé. 

A kedvező körülmények között a parasztok kezükbe vették -és 
felosztották a földesurak földjeit. A bolgár kormány az agrár-
forradalom kibontakozásától félve számos törvényt adott ki a 
föld megváltásáról. A bolgár parasztok összesen egymillió 
hektár megművelt földet váltottak meg /l/, de ezzel ujabb 
szolgaságba kerültek. A földek megváltására pánzt kellett fel-
venniük az uzsorásoktól', akik a kölcsönért évi 5o-3oo $-os 
kamatot követeltek /2/. A tönkrement parasztok földjét'az 
uzsorások, kereskedők ós kulákok kaparintották kezükbe. A bol-
gár falun belül megindult a differenciálódás, kialakultak a 
mezőgazdasági proletariátus képviselői. A kapitalista ipar 
fejlődése növelte a mezőgazdasági termékek iránti keresletet. 
A jómódú falusi gazdák földet ós"mezőgazdasági gépeket vásá-
roltak ós napszámosokat fogadtak."19o5-ben Bulgáriában 645 
kapitalista nagygazdaság volt /3/. 

A 2o.század elején a bolgár mezőgazdaságban a külföldi - el-
sősorban az"osztrák-német tőke - foglalt el uralkodó helyet, 
amely arra törekedett;, hogy feltartóztassa a bolgár ipar fej-
lődését ós az országot a maga agrárnyersanyag-függvényévé te-
gye. Az erőszakos külföldi tőke, a dolgozó tömegek alacsony 
vásárlóereje ós a gyenge belső piac gátolták a hazai ipar fej-
lődését. Bulgáriában az~egy-kót münkással dolgozó apró fel-
kézmüve s üzemek voltak túlsúlyban. A mezőgazdaság Bulgáriában 
elmaradott'volt, a szétaprózott kis parasztgazdaság túlsúlya 
érvényesült, a földek szétszórtan terültek el, két- és három-
nyomásos vetésforgót alkalmaztak, a mezőgazdasági növények ho-
zama rehdkivül alacsony volt. A földtulajdon egyre inkább a 
nagybirtokosok kezében összpontosult^ A bolgár parasztság nyo* 
morgott, tagjai "egymásután mentek tönkre, pedig Bulgária la-
kosságának zömét a parasztság tette ki. A,; agrárkérdés jel9j>» 

1/ D.Gandev, Rövid bolgár történelem.Szófia.1947.119.1. 
2/ A Bolgár Kommunista"Párt törtenetére vonatkozó anyagok 

A835-1918/. Szófia. 1952. 5-1.A^lgárul./ 
3/ u.c. 7o.l. 



tette az ország belső életének legfontosabb kérdését. 

A Nagy-Októberi Szocialista Porradalom óriási visszhangot 
váltott ki Bulgáriában. A Forradalom hatása alatt a tömegek 
gyorsan forradalmasodtak és mind határozottabban"szálltak 
harcba égető szükségleteik kielégitóse érdekében:' A bolgár 
munkásosztály Karcát a "szükelvü szocialisták" /tesznyákok/ 
pártja vezette. 1919-ben ez a párt csatlakozott a Kommunis-
ta Internacionáléhoz és uj elnevezést vett fel: Bulgár Kom-
munista Párt /szükelvü szocialisták/. A BKP azonban eleinte 
nem foglalt el helyes álláspontot az agrárkérdésben; a szük-
elvü szocialisták lebecsülték a parasztság forradalmi lehe-
tőségeit és nem értették meg a munkásosztály vezetése alatt 
álló munkás-paraszt szövetség jelentőségét. A Kommunista 
Internacionálé II.kongresszusán az ag.cárkérdséről elfogadott 
tézisekben ez áll: "Azokban az országokban és azokon a vidé-
keken, ahol a nagygazdaságok aránylag jelentéktelen szerepet 
játszanak, ezzel szemben nagy számban élnek törpebirtokosok, 
akik arra törekednek, hogy maguknak tartsák meg a földet; a 
nagybirtokok felosztása a legbiztosabb eszköz arra, hogy a 
parasztságot a forradalom oldalára vonjuk... A proletárgyő-
zelem biztositása és tartóssága - bármilyen körülmények Kö-
zött - ez a proletariátus első és alapvető feladata"./4/. 

Bulgária éppen ilyen ország volt. A nagybirtokok aránylag je-
lentéktelen szerepet játszottak, ellenben nagy volt a törpe-
birtokosok száma, akik arra törekedtek, hogy megtartsák föld-
jeiket, a proletariátus csekély számú volt, tehát S paraszt-
ság támogatása biztosította a forradalom győzelmét. A Bolgár 
Kommunista Párt programja helyesen oldotta meg "a nagybirtok 
kórdósét. "A proletariátus először is kisajátítja a nagy-
birtokot" /5/ - így szélt a program. A program"azt a c é l t ű z -
te ki, hogy"a nagybirtok egy"részét állami birtokká teszi. A 
középparaszthoz való viszonyt azönban a program nem határoz-
ta meg pontosan, sőt"óppen ellentmondóan határozta megö a 
párt a középparasztot falusi burzsoáziának tekintette. A párt 
ugyan előirányozta, hogy további földet juttat a szegónypa-
rasztnak, de"nem vetette fel azt a kérdést, hogy a nagybirto-
kostól bérelt földet is a szegényparaszt kezébe kell adni. 
Ezzel szemben "éppen azt tervezte, hogy az egész nagybirtokot 
átadja kollektiv megművelésre. 

&z első világháború után az ország társadalmi életébén jelen-
tős szerepet játszott a Bolgár Népi Földemüvelőszövetség 
/NFSZ/, amelynek élén Sztambolijszki állt. Sztambolijszkiben 
a parasztság széles tömegei a több évig börtönben szenvedett 
háborúellenes harcost, a parasztok érdekeinek védelmezőjét 
láttákká. BNFSz" e Íny e'r te a parasztság zömének támogatását ós 
győzelmet aratott a parlamenti választásokon. A Földemüvelő-. 
szövetség 1919 augusztusában a reakciós Néppárttal együtt 
résztvett a koalíciós kormányban. 192o-ban Sztamb oli .j-Szki ön-
álló kormányt alakított, amelyben csak a BNFSz tagjai vettek 

4/ A"Komműnist'a"Internacionálé dokumentumai . 1 9 1 9 - 1 9 3 2 . 
Ivi.1933.137.I. /oroszul/ 

5/ A Szociáldemokrata Munkáspárt /szükelvüek/ jelszavai és 
programja.Szófia 1919.62.1. /b0lgárul/ 
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részt. Ez a kormány három évig volt hatalm>n. 
A dolgozó parasztság követeléseinek hatására a Sztamb oli j szki" 
kormány 1921-ben hozzáfogott az agrárreform megvalósításához. 
1921.május 9-én törvényt hoztak a dolgozók földtulajdonáról. 
Ennek első cikkelye igy hangzik: "A föld azé legyen, aki meg-
műveli". "A törvény tartalma azonban nem felelt meg ennek a 
tételnek. A törvény értelmében a földesúri birtoknak nagy- egy 
része került kisájátitás alá, sőt a földért magas megváltási 
árat szabtak meg. A gyakorlatban a dolgozók földtulajdon-
alapjába mindössze 69.ooo hektár területet utaltak, de a re-
form megvalósításának két éve alatt még ez a terület sem ke-
rült teljesen kiosztásra./©/. A szegényparasztok nem vehettek 
részt a föld felosztásában. A reformot lebonyolító hivatal-
noksereg szoros kapcsolatban állt a nagybirtokosokkal és sza-
botálta a reformtörvényt, ezáltal a reform jelentéktelen ered-
ményekkel járt. 
As -1923'j-unius 9-i fasiszta puccs megdöntötte a Sztamboli jszki 
kormányt és'igy ä dolgozók földtulajdonáról hozott törvény ér-
vényét* vesztette. A magánkézben lévő földek eli degeni tóse meg-
szűnt. A földalapból azonban továbbra is adtak el a parasztok-
nak* földet, hogy a parasztokat földhöz Kössék ós olcsó munka-
erőt bizfositsanak a nagybirtok számára. 23 év alatt - 1921-
től 1944".szeptember 9-ig - 422.6oo hektárt - tehát az egész 
megművelt földnek kb. lo fj-át - csatolták a földalaphoz. Ennek 
az alapnak több'mint a felét a közös legelőkből hasították le 
és csak 2~?e> ment a magánbirtokok rovására /'}/.. Ezalatt az"idő"* 
alatt 200.000 parasztcsalád 388.ooo hektár földfet vásárolt/8/. 
Ezért a földért óriási összeget fizettek, amelynek jórészét 
kölcsönvettók. A földalapból való földeladás csak arra kellett, 
hogy ̂"elkendőzze a földtulajdon cent raliz ál ód ás áná'k és a pa-
raszti tömegek zömének elszegényedési folyamatát. A parasztot 
Olyan adósságok terhelték, hogy az esedékes részletek nemfize-
téséért a hitelező bármikor elvehette, földjét. A valóságban a 
bankoknak elzálogosított hatalmas mennyiségű föld tulajdonosai 
tőkéjüket jelzálogba fektető tőkések voltak. 

Az"1926 ós 1934-es összeírások a parasztság bomlásának és pro-
letarizálódásának fokozódását mutatják. Vegyük elő a földek 
adatait nagyság szerint: 
A garasztság_osztálytagozódása_az"1924-;es összeírás adatai_ 

szerint-29Z'" 

Az. összeírás nem ölelte fel a mezőgazdasági munkásokat. Csu-
pán arra mutat rá,, hogy 1934-ben 159-. oöo parasztcsaládnak 
nincs földje, ezek közül több mint 14o.ooo falusi proletár-

6/ Szavremennik, 1946.5-sz. 256.1. 
7/ K.Kozsuharov, A szocialista átalakítás kérdéséhez. Szófia, 

1948. 82.1. /bolgár-ul/ -
8/ Szavremennik, 1946. 5.sz. 257-1.-
9/ Lásd: Sztatiszticseszki godisnik". Szófia"l938. 167,198,223« 

N.GancSev, Aw"földhaSzonBer meghatározása. Agrarni probi emi, 
Szófia. 1945- 3-füz. 13-1. ' 
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család volt. 12o7'ooo parasztos iádnak a földje még az egy hek-
tárt sem érte el. Ezek voltak a földdel biro napszámosok."Ezek-
nek csak 58.000 hektár foldj ült volt» mig a 13.000 nagybirto-
kosnak hatszor ennyi. A nádrágszijfölddel rendelkező napszámo-
sok 77 százalékának nem volt saját igásállatuk. Annak a föld-
nek a 94 százaléka, amelyet ezek a napszámosok megműveltek, 
nem a saját földjük volt, hanem csupán bérbevették. 344.4oo 
egy-négy hektáros "földdel biró paraszt alkotta a szegénypa-
rasztok csoportját. Az összes gazdaságoknak több mint egyhar-
mada főképpen középparaszti volt /négy-tiz hektárig/, ezek. 
csaknem az egész megművelt föld felét tartották kezükben. A 
/tiz-husz hektáros/ főleg kulákgazdaságok 9,1 $-ot tettek ki 
és ezek a megművelt föld 24,3 'százalékát és az igásállatok 
16 százalékát birtokolták. A kulákgazdaságok 34 százalékának 
négy vagy több igásállata volt, és majdnem 3/4 részük vett 
igénybe napszámosmunkát. A husz hektáron felüli nagygazdasá-
gok az összes gazdaságok 1,5 fr-át tették ki, de az ő kezükben 
volt a föld 8,9 százaléka és az igásállatok 4 százaléka. Ezek 
kö^el háromnegyedrésze négy vagy több igásállattal rendelke-
zett, és 88 százalékuk alkalmazott bérmunkást. 

Az 1926-os összeírás adataival való összehasonlítás azt mutat-
ja, hogy ezalatt az idő alatt /1926-1934/ Bulgária mezőgazda-
ságában a következő eltolódások történtek /II"/: 1/ Az igásál-
lat nélküli gazdaságok száma 152.oöo-ről 2oo~.ooo-re nőtt; 
2/ egyre jobban kezdték a teheneket igásállatként használni; 
mig 1926-ban 259•000.tehSnet használtak igásállat gyanánt, 
addig 1934—ben~427•ooo-et; 3/ jelentősen csökkent a négy vagy 
több igásállattal rendelkező gazdaságok száma. Ez azonban hem"~ 
azt jelenti", ' mint ha ~ a ~ kulákgazdaságok s zárna "megcsappant volna. 
Sok kulák lecsökkentette gazdasága területét és igásállatai " 
számát, " Viszont emelte a minőséget".és több gépet ós műtrágyát 
használt. Amellett-; "hogy a mezőgazdaságban megnőtt a bonyo-
lult gépek száma, tovább gyarapodott az egyszerű szerszámok, 
faekék és" a házilag gyártott cséphadarók száma is /12/. A 
komplikált mezőgazdasági gépek a kulákok kezében összpontusul-
tak. 1926-ban a több mint tiz hektárral rendelkező gazdasá-
gokban volt a vetőgépek 79 százaléka, az aratógépek 85 száza-
léka, a cséplőgépek 55 százaléka, a szelelőrosták 56, a trak-
torok 63 százaléka /I3/.A traktorok, cséplőgépek és szelelő-
rosták alacsony koncentrációs százalékának az a magyarázata, 
hogy ezeket a gépéket nem mezei munkákra használták. így 1934— 
ben Bulgáriában 4.5oo traktor volt, de csak l,5oo traktoreke, 
ezeket a traktorokat kevéssé hrs-ználták szántásra, inkább fő-
leg cséplőgépek hajtására. Sokszázezer parasztgazdaság, amely-
nek sem munkaeszköze, som~igásállata nem volt, függött a ku-
lák-kapitalista elemektől. 

A parasztság bomlásának és proletarizálódásának fokozódását a 
mezőgazdasági bérleti viszonyok is igazolják-. Ebben a viszony-

11/ Sztatiszticseszki godisnik, 1933-12o.l.~1938-198-2ol.l. 
12/ Sztatiszticseszki godisnik, 1913-1924.B.rész.68.1. 

1938. 2o4-2o8.1. 
13/ Sztatiszticseszki godisnik, 1933-122.1. 
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ban a feudalizmus"maradványai szorosan összefonódnak a tőkés 
kizsákmányolással. A földet bérlő parasztok szama gyorsabban 
nőtt, mint a parasztgazdaságok száma általában. így 1926-
1934-ig a, parasztgazdaságok száma 18 Çsrkal növekedett, a 
bérlő gazdaságok száma viszont 75 ^kal./14/. 1934-ben a szé-
pitë'tt hivatalos adatok szerint 275-000 paraszt bérelt föl-
det. A bérlők 42 volt szegényparaszt, de ezek a bérelt 
földnek csak 23 $-át birták bérben. Ennél a csoportnál a föl-
det ""túlnyomóan kis parcellánként vették bérbe élelmezési cél-
ból. A bérlők 12 fr-át alkották a kulákok, akik a bérelt föl-
dek 3o fcrát tartották kezükben; ezeknél a bérlet tőkés jelle-
gű volt, mert bérmunka kizsákmányolásán alapult. A bérleti 
viszonyokba a parasztok széles tömege kapcsolódott bele: a 
parasztoknak több mint egyharmada bérelt földet, viszont 
csak 8 százalékuk adott bérbe földet. A bérlet - ós különö-
sen a rövidlejáratú bérlet - széleskörű elterjedése a mező-
gazdaság hanyatlásához vezetett. A bérlők arra törekedtek, 
hogy minél kevesebb pénzt öljenek a megművelt földbe, trágyá-
zásba, úgyhogy igy a földek kimerültek. A talaj termékenysé-
ge csökkent. 

A feudalizmus maradványai a mezőgazdaságban legélesebben a 
bérleti viszonyokban tüzröződtek vissza. A bérlők fele /főleg 
szegény parasztok/ felesben dolgoztak. Széles körben terjedt 
el a ledolgozás is; a bérleti szerződősek 44 fs-át ledolgozás--
ra kötötték; a nagybirtokok egy része csak ledolgozásért adott 
bérbe földet /15/. . 
Bár a~bérleti viszonyban a parasztok nagyrósze résztvett, a 
föld túlnyomó része azért a saját földjén gazdálkodó paraszt 
birtokában maradt. 1934-ben a bőrbeadott föld az összes meg-
művelt területnek mindössze lo $r-át tette ki /16/. A parasz-
ti földek óriási mennyiségű nadrágszíj földre tagozódtak. 
1934-ben Bulgáriában egy gazdaságra átlagban 13 részföld ju-
tott, voltak olyan parasztok, akiknek földje többtucatnyi 
részre tagozódott. A föld~szót darab olódása csak a szegénypa-
rasztoknál következett be, a kulákoknál ezzel szemben a föld 
koncentrációját figyelhetjük meg. Az 1926-1934-ig terjedő idő 
alatt"az öt hektáron aluli gazdaságoknál a parcellák száma 
1.031.öoo-rel nőtt, a több mint Két hektáros gazdaságokban 
viszont ezalatt az idő alatt 808.000-rel csökkent /17A 
;A. kisparaszti földtulajdon túlsúlya a kapitalista rendszer-
ben a d"olgozó parasztság szeles -tömegeinek elnyomorodásához 
ós"proletarizálódásához vezetett. A kis parcellákon rendkí-
vül- nehéz volt az agrotechnika alkalmazása, a talaj kimerült 
és alacsony termést adott. A mezőgazdaság hanyatlása és a pa-
rasztság tönkremenése azt eredményezte, hogy Bulgária, az ag-

14/ Sztatiszticseszki godisnik, 1935-lo8-lo9 - 194o. 194.1. 
15/ Egy pillantás a bolgár mezőgazdáság társadalmi-gazdasági 

szerkezetére. Szófia,1934. 69 • 1. -./bolgárul/ 
16/ Sztatiszticseszki godisnik, 194o~ 194^1^ 
17/' Sztatiszticseszki godisnik, 1938. I67.I. 
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rárország a harmincas évektől kezdve nem exportált többé ga-
bonát és 1941-től, a német megszállók garázdálkodása követ-
keztében, súlyos gabonahiányban szenvedett. 

Különösen ki kell emelnünk a bérmunka széleskörű alkalmazá-
sát Bulgária mezőgazdaságában. Köztudomácu, hogy V.I.Lenin a * 
bérmunka alkalmazását tartotta a mezőgazdaság kapitalista fej. 
lődése fő tünetének /18/. 1934-ben az összes parasztcsaládok-
nak majdnem fele adott parasztot bérmunkára. A parasztgazda-
ságok 41 fo-'à alkalmazott bérmunkát /19/. A több mint husz hek-
tárral rendelkező gazdaságok 86 0-a a mezőgazdasági"idényben 
egyedenként legalább három-három munkást zsákmányolt ki. A 
tiz-husz hektárt"birtokló gazdaságok háromnegyede ä mezőgazda-
sági idényben két vagy több munkást zsákmányolt ki. Az öt-tiz 
hektáros gazdaságoknak csaknem fele alkalmazott munkást. Vé-
gül pedig az öt hektáron aluli gazdaságok is alkalmaztak rö-
videbb' időre munkaerőt, mivel legnagyobbrószük a sürgős mezei 
munkák idején kénytelen volt a bérmunkához folyamodni. 

A bérmunka alkalmazásának fokozódása a bolgár mezőgazdaság-" 
ban végbemenő gyorsütemü kapitalista fejlődésről tanúskodott, 
de egyáltalában nem jelentette a fejlődós magas szinvonalát. 
Az agrárviszonyok sajátságai, a1 mezőgazdaság szétaprózottsá-
ga és elmaradottsága' miatt a.béresmunka Bulgáriában sajátos 
jelleget öltött fel. A parasztok nagyrésze bérmunkást foga-
dott, ugyanakkor azonban családtagjait napszámosmunkára küld-
te- Az első Világháború után Bulgária mezőgazdaságában foko-
zódott a belterjes gazdálkodás. Iliig az 1897 és 1921 között el-
telt 24 év alatt az ipari növények vetésterülete o,7 <£rról 
2,2 cyra nőtt, addig az 1921-t'ől 1938-ig terjedő időszakban 
2,2 ^-ról^ 8,2. fj-ra növekedett. 1926-tól 1938-ig a veteménye«-
sek ós szőlők -területe 3o-5o ?S~kar, a kertek területe pedig 
több mint két szeresére emelkedett. /2o/. Bulgária'mezőgazda-
ságának belterjesebbé válása azonban inkább S változó, mint-
sem az állandó tőke növekedésének köszönhető. Ennek az a ma-
gyar ázat a ̂  hogy a munkaerő olcsó volt, a nagybirtokos és a 
kulák..pedig nem akart nagyobb befektetéseket eszközölni a me-
zőgazdaságba, "ezért'inkább; a légtöbb munkát igénylő különle-
ges növényfajtákat termesztették - dohányt, szőlőt, földiep-
ret, borsot y rózsát, stb. - amelyhez csupán minimáírs ós rend-
szerint rövidlejáratú tőkebefektetésre volt szükség. 

Ha a rendelkezésünkre álló adatokat összegezzük, akkor ebből 
a bolgár parasztságnak a második világháborút megelőző évek-
re vonatkozó rétegződésére a következő következtetést vonhat-
juk le .A bolgár falu"kul'ák-tőkós"rósze az~"összes paraszti gaz-
daságoknak 8-9 £-át tetté ki /kb. 80.000/. Ezzel szemben állt 
a földnélküli -falusi proletárok 14o.ooo családja, a kis föld-
del is rendelkező napszámosok több mint loo.ooo családja és a 
több mint 300 .'oop. szògóny paraszt-család, amelyek a parasztok 
tömegének több mint felét jelentették. A középpáraszti réteg 
a parasztoknak több mint egyharmadát képviselte. 

_ w. U 

18/ Lásd-: Lenin: A kapitalizmus fejlődése Oroszországban,229• 1 • 
19/ Sztatiszticseszki godisnik. 1935.-lo?. 1. ; IS'38-2-23-1. 
2o/ Sztatiszticseszki godisnik, 1941.2o5,266,268.1. 



A szegény- és középparaszti tömegek súlyos helyzetét még su-" 
lyosbitotta a tőkés monopoliuruok által folytatott árpolitika. 
A bolgár élelmiszeripar vezető ágai, amelyek nagymonopoliumok-
ba tömörültek, alacsony monopolárakat diktáltak a mezőgazda-
sági termékekre. Másrészt az ipari monopolîumok magas monopol-
árak ön adták el termékeiket a "'paraszt oknak. Ezért az egész idő 
alatt működött az "agrárolló". Ha a buza és a pamutszövet 
1928. évi árát loo-nak vesszük,.. akkor 1933-ban a búzaár 34,1, 
a pamutszövet pedig 87,5 indexszámot mutat fel /2l/. A monö-
poliumok nagymértékben használták fel a kapitalista államot 
arra, hogy a"válság terheit a munkások ós a parasztok vállai-
ra helyezzék. 193o-ban megalapították a "Hranoiznosz"/"Gabona-
export "/"aliami monopolszervezetet, amely a nagytőke ügynök-
sóge'volt-. Ez~a szervezet a gabonát a külföldön a "piaci ár fe-
léért adta el. A dömpingből származó veszteségeket a belföldi 
fogyaszt ókra"hárították azáltal, hogy a belső piacon felemel-
ték a gabonatermékek árát. /22/ 

A parasztság szolgaságba döntését és kiuzsorázását segítette 
elő a hitelszervezet is. Amint a parasztgazdaság a naturál-
gazdaságról áttért az áruga'z das ágra, egyre jobban eladósodott. 
A szegény parasztok és a középparagztok képezték a jelzálog-
hitel-intézmények adósainak zömét. Ezért amikor azt vizsgál-
tuk, hogy 3.996 parasztgazdaság mennyire adósodott el a Bol-
gár Mezőgazdasági Banknál és a hitelszövetkezeteknél az 1929-
1933-as válság idején, kitűnt, hogy a két hektárhál kisebb 
földdel rendelkező"gazdaságoknál az egy hektárt terhelő adós-
ság huzszorosa volt a több mint harminc hektárral rendelke-
zőkkel szemben. /23/ A két'hektár alatti gazdaságok adóssága 
olyan összeget képviselt, amely az elkövetkező 6,5 év egész 
bevételével volt egyenlő,, a két-öt hektáros gazdaságok adós-
sága 1,3 év,' a husz hektárnál nagyobb gazdaságok adóssága 
csak félévi jövedelmük összegére, rúgott. 1934 végére a parasz-
tok eladósodása olyan összegre szaporodott, Smély~az egész me-
zőgazdaság-évi átlagjövedelmét magasan túlhaladta./24/ A mező-
gazdasági. termékek árának nagymértékű esése miatt a parasztok 
zöme nemhogy nem tudott"kölcsönt törleszteni, de még a kama-

: tot sem tudta kifizetni. 
• -. < ' 

A szegény-" és középparasz.tgazdaságok főképpen rövidlejáratú 
kölcsönöket"kaptak igen" magas kamatra, ós így egyre jobban 
eladósodtak. A"kulák- ós a nagytőkés gazdaságok viszont nagy 
összegeket kaptak leginkább hosszúiéjáratra ós így még az 
1929-1933-as válság dühöngése idején is.rendkívül szilárdak 
maradtak. A válság szótzüllesztette Bulgária gazdaságát és "" 
arjra kényszëritctte a kormányt, hogy"1934—ben egy úgynevezett 
"könnyítő" töryényt hozzon. Ebből"a törvényből ismét a jómó-
dú kulákgazdaságök húztak hasznot. A szegény paraszti tömegek 
helyzete nem vált könnyebbé; a közópparasztöknak és a Szegóny-
parasztoknak csak egy része kapott ha1 ̂ dékot a törlesztésre. 

21/ Agrárproblémák. M.1935- 5-6.fűz. 153-1- -- ~ 
22/ Az agrárkérdés ós a parasztmozgalom.Tájékoztató.M.1932. 

lőo"l. 
23/ U.o. lol.l. 
24/ Agrárproblémák, 5-6.füz. 142.1. 



Az előző hitelezők az összes adósleveleket az állami törlesz-
tési kasszának' adták át, amely ezáltal az összes "könnyítés" 
alá esők hitelezőjévé vált, a kölcsönt pedig a Kassza javára 
az adósok telkére kebelezték be. A KasSza kötelezvényei a hi-
telezők, főként bankok, kezében voltak. A részletek és a ka-
matok nemfizetése egetén az illető gazdaságot elárverezték. 
1935-*1939 között "14. ooo gazdaságnak I2.000 hektár föld jét ár-
verezték el /25/. A "könnyítési" törvény a válság terhét a~ 
hífelező tőkések válláról az adós parasztok vállára helyezte 
át. • 

Az állam adópolitikáját is a monopoltőke érdekeinek rendelték 
alá. 19I8 és 1939 között az egyenes és közvetett adók tizen-
ötszörösre emelkedtek-/26/. A parasztok jövedelmének komoly 
megcsappanása az 1929-1933-as válság idején erősen fokozta az 
adóterheket. 

+ + + 

A dolgozó parasztság számára csak a kommunista párt által ve-
zetett munkásosztály hozhatta meg a monopoliümok, uszorások, 
és a kulákság elnyomása alóli felszabadulást. A Bolgár Kommu-
nista Párt helyrehozta a parasztkérdésben"elkövetett hibáit 
ós a "munkás-paraszt szövetség megszilárdítását tűzte ki cél-
jául^ 
1923.augusztusában a BKP Központi Bizottsága kiadta a munkás-
paraszt kormányért való harc jelszavát és együttműködésre"lé-
pett a BNFSz-tel. A' szeptemberi felkelés idejón~megvalósitot-
ták a munkások ós a parasztok harci szövetségét. Á felkelők 
által létrehozott forradalmi bizottságokban a"kommunisták mel-
lett a BFNSz tagjai is képviseltették magukat. A munkások és 
a parasztok ekkor a munkás-paraszt kormányért, az adóteher., 
könnyítéséért, az állami hitel, megszervezéséért," a szövetké-
zetekért, az állami "külkereskedelmi monopoliumórt" és annak a 
jelszónak megvalósításáórt harcoltak, hogy "A föld azé, aki 
megműveli". Bár a felkelés elbukott, a közös harc összeková-
csolta a munkásokat és parasztokat. Az 1944. szeptember 9-i" 
felkelésig terjedő egész időszakban a Bolgár Kommunista Párt 
illegalitásban dolgozott, a munkás- és paraszttömegekkel való 
kapcsolata azonban"állandóan növekedett. Ezt a kommunista 
párt által javasolt helyes agrárprogram is elősegítette. 

A kommunista"pártnak az agrárkórdósben képviselt főbb követe-
lései 'a következőkben foglalhatók össze: A szegényparasztok-
nak az adó alóli mentesítése és a középparasztok-adóinak ^mér-
séklése; a közszükségleti cikkekre rótt közvetett adók eltör-
lése; a szegényparasztok adósságainak megsemmisítése; a nagy-
birtok elkobzása; az elkobzott földek váltság nélküli, felosz-
tásai földnélküli és csak kis telekkel rendelkező parasztok 
között /27/. A kommunisták megmagyarázták, hogy ezeknek a kö-

25/ Sztatiszticseszki godisnik, 1938. 483-1. - 1941~5o5.1- -
26/ Sztatiszticseszki godisnik, 1913-1922.C rész.17.1. 1941-646.1. 
27/ Az agrárkérdés és a parasztmozgalom. Tájékoztató, lo7«l« 
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vete léseknek a megvalósítása és a dolgozó parasztság anyagi 
jólétének felemelése csak ugy várható, ha a munkásság és a 
parasztság szoros szövetségre lép a munkásosztály vezetése 
alatt. 

A kommunisták, szemben a különböző kispolgári ferdítésekkel 
és felfogásokkal határozott harcot folytattak a marxista-le-
ninista ;agrárelméletért. A burzsoá pártok, a Népi Földműves 
Szövetség jobbszárnya és a "széleselvü" szocialisták /refor-
misták/ 1923 után közös arcvonalat, az úgynevezett agrár-
ökonomizmust alakítottak. Az agrárökonomisták figyelmen kívül 
hagyták az "osztályharcot, à falut és a várost ellenséges 
erőknek tartották, a"parasztságot szembeállították a proleta-
riátussal ős azt hajtogatták, hogy a~munkások "magas" bére 
okozza a parasztság súlyos helyzetét. Az agrárökonomisták a 
kisparaszti gazdaság "szilárdságának" elméletéből indultak ki, 
egyszóval azt vallották, hogy a mezőgazdaságban nem érvénye-
sül a nagyüzemi gazdaság fölénye a kisgazdasággal szemben." 
"Ennek az antimarxista elméletnek csak egy célja van, éspedig: 
a ,.T kapitalista rend dicsőítése és megerősítése" - mondot-
ta I.V.Sztálin./28/. 

Az agrárökonomi sták a kisüzemi gazdálkodás b'elter jesebbé téte-
le és specializálása mellett szálltak síkra. Azt hajtogatták, 
hogy a kisüzemi gazdálkodás előnyösebb a nagyüzeminél. V.l.Le-
nin már régen megcáfolta"ezeket a tételeket /29/. Az agrár-
ökonomi sták azt propagálták, hogy a "munka révén" kell a bel-
terjességre törekedni, másszóval azt, hogy bőventermő gabona-
nemtieket honosítsanak meg a régi mezőgazdasági technika fenn-
tartásával, tehát kizárólag nagyobb munkamennyiség felhaszná-
lásával. A belterjes gazdálkodás azonban nemcsak több munka 
felhasználását kívánta meg, hanem nagyobb tőkebefektetést is 
követelt, mesterséges öntözésre, trágyázásra, üvegházak, szá-
rítók felállítására, stb. és emellett azt eredményezte, hogy 
a falu-jómódú rétegei még jobban kizsákmányolják a mezőgazda-
sági munkásokat ós szegényparasztokat. 

A BNFSz a Sztambolijszki által felvetett rendi elméletet kö-
vette. A Szövetség ideológusai nem látták a parasztság osztály-
különbségeit. A Szövetség soraiban a dolgozó parasztság mel-
lett jelentős és befolyásos kulákróteg~is működött. Ez magya-
rázza a BNFSz politikájának kettősségét, amennyiben számos 
programkövetelés a dolgozó parasztság védelmét szolgálta, a 
harc"azónban, amelyet ezeknek a követeléseknek teljesítésére 
indítottak, igen gyenge Volt. A BNFSz vezetői azt bizonygat-
tákj hogy a közös paraszti érdekek biztosítása a""legfont osabb. 
Elkendőzték a "falun foly ó""osztályharcot és kizárták a munkás-
paraszt szövetség eszme jót, "'úgyhogy a parasztokat gyakorlati-
lag a kulákok alá rendelték. A BNFSz fő követelése az önálló 
paraszthatalom volt. Sztambolijszki azt mondta: "Bulgáriában 
a parasztság alkotja a többséget, a lakó s s ágnak "'80 £-át teszi 
ki, úgyhogy nekik kell kormányozniuk az államot. /3o/ 

28/ Sztálin müvei, 12.köt-162-l. « » 

29/ Lásd: Lenin müvei, 22.köt. 57-58.1-. 

3 0 / Lásd: A Bolgár Kommunista Párt történetére vonatkozó anya-
gok. /1919-I929•/ 22.1. /bolgárul/ 
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A Sztarato olijszki-kormány tapasztalata megmutatta, mennyire 
nem reális az önálló paraszthatalom léte. A Sztamtoolijszki-
kormány^hadat viselt a munkásosztály ellen, nem vezette ki 
az országot a háboruutáni válságbél és a dolgozó parasztság 
érdekében^nem valósította meg az alapvető demokratikus átala-
kulásokat. A Sztambolijszkí által a nagytőke ellen hozott in-
tézkedések nem voltak következetesek, nem érintették a kapi-
talista rendszer alapjait. '• 

G.M.Dimitrov a BNFSz tevékenységének értékelésében a követke-
ző elméleti és gyakorlati hibákat emelte ki: Az önálló pa-
raszthatalom lehetőségének feltevése; az a tétel, mintha a 
parasztok és a munkások között kibékíthetetlen ellentét len-
ne; az a tétel, hogy a BNFSz hivatott valamennyi paraszt ér-
dekeinek védelmére, a Kommunista párt pedig csak a munkások 
érdekeinek védelmére; az a tétel, hogy a parasztok helyzete 
a. szocializmusban "rosszabbá vált"; annak a tételnek a taga-
dása,- hogy a munkások vezetőszerepre hivatottak a munkás-pa-
raszt szövetségben./31/ 

Az agrárkérdés megoldásának fő feltétele nyilván a munkások 
ós "a dolgozó parasztok szövetségének létrehozása és az, hogy 
ezt a szövetséget a munkásosztálynak kell vezetnie. Ennek az 
alapját a feudalizmus maradványai, a nagybirtok elleni harc 
teremtette meg. Csak a monopoltőke uralmának megdöntése és a" 
feudalizmus összes-maradványainak a munkás-paraszt uralom lét-
rehozása révén történő döntő felszámolása hozhatja meg a pa-
rasztságnak a felszabadulást és biztosíthatja a földkérdés 
igazságoö megoldását. A szocialista forradalom feladatai ösz-
szefonódtak S: burzsoá-demokratikus forradalom befejezésének 
feladataival. Mindezt csak a népi demokrácia megteremtésével 
lehetett megoldani. 

Az a körülmény, ""hogy Bulgária a"második világháború idején 
Németország csatlósává"vált, azt eredményezte, hogy a mezőgaz-
daság mélypontra zuhant, rendkívül nagy élelmiszer- ós nyers-
anyaghiány mutatkozott az' országban és még rosszabbá vált a 
dolgozó parasztság helyzete. Amikor Bulgária a fasiszta Német-
ország oldal án~bekerült a haboruba, a bolgár dolgozok a nem-
zeti szuverénitás és a függetlenség jelszava köré tömörültek. 
1942 júliusában hozták nyilvánosságra a Hazafias Arcvonalnak 
a Bolgár Kommunista Párt által' kidolgozott programját. A kom-
munisták "ál tal vezetett Hazafias Arcvonalban, a..következők vet-
tek részt: a BNPSz, a Szociáldemokrata Párt ós a Zveno-Szö-
vetség nagyrósze. Bulgária népi tömegei a Hazafias Arcvonal" 
vezetésével határozott harcot indítottak a fasizmus ós a hit-
leristákkal együttműködő bolgár burzsoázia ellen, a népi demo-
kratikus rendszer megteremtése érdekében. Az ország felszaba-
dításának döntő feltétele a Szovjet Hadsereg csapatainak Bul-
gáriába való benyomulása volt. Az 1944.szeptember 9-i felkelés 

31/ G-IM^Dimitrov beszéde a BNPSz kongresszusán, Szófia, 1948. 
3-1. 
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vetette meg a népi demokratikus Bulgária építésének kezdetét. 

Bulgária népi"demokratikus fejlődésének e^ső szakasza 1944. 
szeptember 9-től 1947 végéig tartott. ~rEz. volt az az időszak, 
amikor létrejött a népi demokrácia, mint az a sajátos forma, 
amelyben a munkásosztály a dolgozo"parasztság^al való szoros 
szövetségben birtokolja a hatalmat. Ebben a szakaszban Bulgá-
ria dolgozói országuk függetlenségéért, a monopoltőke teljes 
felszámolásáért, a háború által tönkretett népgazdaság hely-
reállításáért, az "ország szocialista átalakításának előkészí-
téséért harcoltak. A gyökere s"gazdasági átalakítások kérdése 
akkor még nem volt napirenden. Az ipari nagyüzemek, a bankok 
és a kereskedelem a tőkések kezében maradt. /32/ 1947-ben az 
iparban még mindig a magántőke uralkodott, amely a termelés 
65 5'j-át nyújtotta; az állami szektorra a termelés 24 a 
szövetkezeti szektorra 11 «j-a jutott /33/. 
De már ebben az időszakban megvetették a szocialista ipar és 
közlekedés fejlődésének alapját. Már ekkor megalakultak az 
első mezőgazdaaági termelőszövetkezetek és gép- ós traktor-
állomások. 

A népi demokrácia építésének első időszakában a Kommunista 
part az összes antifasiszta és demokratikus"erők összefogá-
sának és a burzsoázia elszigetelésének politikáját követte. 
Leleplezte az imperialisták ügynökét, Gemetót, aki azt köve-
telte, hogy oszlassák fel"a Hazafias Arcvonalat, adják át a" 
hatalmat a Földművésszövetsógnek és szüntessék meg a háborút 
Németország ellen. Később"- 1947 nyarán - szétzúzták azt az 
ellenzéki blokkot, amelyet a BNFSz jobbszárnyának vezetője, 
Nikola Petkov alakított. Ez volt az egyik legfontosabb fel-
tétel, amely biztosította a népi demokrácia következő fejlő-
dési szakaszára - a szocialista"társadalom alapjainak épi tè-
sero - való áttérés lehetőségét. A népi demokratikus rend-
szer a munkás-paraszt szövetség megerősítésének utján a mun-
kásosztály vezetésével erősödött meg. A,Földmüvesszövetség 
tagjai között sok kulák húzódott meg, akik arra törekedtek, 
hogy a parasztságot szembeállítsák a munkásosztállyal. A 
Kommunista Pártnak sikerült maga köré tömöri tenie a'burzsoá-
ziától és a Szövetség reakciós vezetőségétől elhódított pa-
rasztság zömét. Az 1946 őszén tartott nagy nemzetgyűlési vá-
lasztásokon a falusi választok szavazatainak már több mint a 
fele jutott a kommunistáknak. 
A mezőgazdaság területén a népi demokratikus rendszer első 
szakaszában megvalósított legfontosabb rendszabály az agrár-
reform volt, melyet 1946 márciusában fogadtak el. A törvény 
megvalósitotta"azt a demokratikus elvet, hogy "a föld azé, 
aki megpaüveli". A törvény a földbirtokok területének maximális 
nagyságát husz hektárban, Dél-Dobrudzsa négy megyéje számára 
pedig harminc hektárban rögzitette"meg. A földalapba került 
földeket a földnélküli és kevés földdel rendelkező parasztok 

32/ GIB.Dimitrov be Számolója"a"Bolgár /kommunista/ Munkáspárt 
V.kongresszusáh7 Lásd: G.M.Dimitrov,Válogatott cikkek és 
beszédek, Bpest.1952. 

33/ Rábotnícseszko Delo, 1948. dec.31. 



között"'osztották szét, al ácson.? áron, részletfizetésre. A ki-
osztott föld a parasztok magántulajdönává~vált azzal a kikö-
téssel, hogy tiz éven belül nem adható el. 

Az agrárreformot a paraszti tömegek aktiv részvételével,éles 
osztályharc közepette, demokratikus uton valósították meg. A 
burzsoáziával együtt a kulákság is síkra szállt a reformok-
kal szemben. A kulákok azt követelték, hogy a kisajátított 
földért piaci árat fizessenek és kérték, emeljék' fel a kisa-
játításra nem kerülő birtok minimális területét. A Bolgár 
Kommunista Párt és a népi demokratikus hatalom azonban, a 
munkás-paraszt szövetségre támaszkodva, megtörte a burzsoázia 
és a kulákság ellenállását és sikeresen megvalósította'az 
agrárrő'formot. A reform eredményeképpen 3.I00 magánbirtokos-
tól 50.000 hektár földet és 1.9öo különböző társadalmi szer-
vezettől I80 . 000'"hektárt várásoltak~taeg kényszer utján /34/." 
1948 elejére 127•000 kisparaszt 125-000 hektár földet kapott. 

Más európai népi demokratikus országokban a földesuraktól el-
vett és a dolgozó parasztoknak átadott föld .azt eredményez-
te, hogy felszámolták a földnélküli parasztgazdaságot és erő-
sen csökkent a kevés földdel rendelkező parasztok száma. Bul-
gáriában, ahol a nagybirtok aránylag gyengén fejlődött ki, a 
parasztoknak átadott föld csak a parasztok egy részének szük-
ségletét fedezte, annak ellenére, hogy a magángazdaságban ma-
radt föld"maximális mérvét az"összes népi demokratikus orszá-
gok között Bulgáriában állapították meg a legalacsonyabban 
/husz hektár/. Kbben rejlik a földbirtoklás"és az agrárreform 
eredményeinek egyik sajátossága Bulgáriában. 

1946-ban a népi demokratikus kormány további agrárreformokat 
valósított meg: felére"csökkentette a parasztoknak 1935 ja-
nuár elseje előtt keletkezett jelzálog-adósságait, majdnem a 
felére csökkentette az összes adósságok kamatait, törvényte-
lennek nyilvánította az 1923 jun.9-e után ingatlanban és me-
zőgazdasági gépi felszerelésben történt eladásokat. /36/ A 
Szegényparasztságnak adó- és beadási kedvezményeket biztosí-
tottak,, "es törvényt hoztak a mezőgazdasági munkások munkavé-
delméről. 

A Bulgáriában"végrehajtott agrárreform teljesén felszámolta 
a nagybirtokot és meggyengítette a kulákságot. Megjavította" 
a szegény parasztság jelentős részének- helyzetet, megerősítet-
te a munkások ős dolgozó-parasztok szövetségét és a Kommunis-
ta Párt falusi pozícióit. A reform elősegítette a bolgár mező-
gazdaság helyreállítását ós fejlődésót, valamint termelőszö-" 
vetkezetek alapján való szocialista átalakulásának kezdeteit. 

Az 1946. évi földreform, valamint az ipar és a bankok államo-
sítása 1947 végen tetőzték be- a népi demokrácia fejlődésének 
első szakaszát Bulgáriában és vetették meg a maásoik szakasz 
- a-szocialista társadalom alapjai felépítése szakaszának -
kezdetét. 
34/ Otecsesztven Front, 1948.akt.5.sz. 
35/ Habotnicseszko Delo, 1943.májvl3-.-szv 
36/ zemedelszko zname, 1946.szept.29•sz. 



Erre az időre már megváltozott a BNFSz irányvonala, lemon-
dott a rendi elméletről. A Földművelő Szövetség"szövetségi 
főtanácsának plénuma 1948.novemberben hozott határozatában 
a. következőket fejti ki: "A szövetségi főtanács helyesli, 
hogy a Bolgár Népi Földműves Szövetség feladta a rendi elvet, 
mint amelyet nem igazolt az élet és nem igazoltak a haladó 
társadalmi fejlődés törvényei, ez az elv a valóságban meg-
osztja a város ós a falu dolgozóinak erőit és a falusi reak-
ciós és"kulák-tőkés elemek ezzel takaróznak". /37/ A BNFSz-
be ezentúl csak dolgozó parasztokat vettek fel ós megtisztí-
tották" a szövetséget a kulákoktól. A Szövetség vezetősége 
felhivta tagja.t, hogy a Kommunista Párt vezetésével működje-
nek közre a szocializmus alapjainak építésében Bulgáriában. 
A Szövetség kijelentette, hogy a munkások és parasztok szö-
vetségének álláspontján áll és ezen belül elismeri a munkás-
osztály vezetését. 

A Bolgár Kommunista Párt hozzáfogott a szocializmus alapjai-
nak tervszerű építéséhez és megkez'dte a kulákság korlátozá-
sára és kiszorítására irányuló politikát. 1947 decemberében 
- az ipar államosításával egyidőben - a kulákök kezében lévő 
malmokat, olajütőket ós gyapjukártoló üzemeket is államosí-
tották. /38/ 1948:februárjában ellenérték fizetése"mellett 
kötelezően kisajátították a magántulajdonban lévő traktorokat, 
traktoros ekéket, cséplőgépeket ós egyéb mezőgazdasági gépe-
ket. /39/ 1948-ban bevezették a progresszív jövedelmi adót. A 
mezőgazdasági termékek beadásának javarészét a kulákokra rót-
ták" ki; szigorú ellenőrzés alatt tartották a földbérletet, 
megtiltották'a felesbérletet /4o/, stb. Ezeknek az intézkedé-
seknek a megvalósítása azt eredményezte, hogy a kulákság gaz-
dasági helyzete jelentősen meggyengült. 

Az 1949-1953-évekre szóló népgazdasági ötéves terv, amelyet 
1948 decemberében a Bolgár Kommunista Párt V.kongresszusa jó-
váhagyott, a szocialista gazdaság a-lapjainak lerakására szol-
gált. A tervet határidő előtt - négy év alatt - valósították 
meg. Az^ötéves terv teljesítése révén Bulgária elmaradt agrár-
országból ipari-agrárorSzággá változott, ahol a mezőgazdaóág-
ban a mindjobban gépesített nagyüzemi gazdálkodás került túl-
súlyba. Bulgária a szocialista államoknak a Szovjetunió"által 
vezetett testvéri családjában halad a szocializmus felé. Az ' 
ország ipara a szocialista tábor közös ipari bázisának alkotó-
részekónt fejlődik. A Kommunista párt a népgazdaság tervszerű, 
arányos fejlődési törvényére támaszkodva harcolt Bulgária 
technikai-gazdasági"elmaradottságának felszámolásáért, a szo-~ 
cializmus termelés-technikai bázisának felépítéséért, valamint 
a városi ós falusi dolgozók életszínvonalának emeléséért. Az 
említett feladatok megoldásában rendkívül nagy szerepet ját-
szik a Szovjetunió önzetlen segítsége. A Szovjetunió gépeket 
ós felszerelést /többek között egész gyárak felszerelését/ 
szállítja Bulgáriának, iparvállalatok felépítése céljából, 
valamint a gép- és traktorállomások és mezőgazdasági termelő-
szövetkezetek megsegitősére szakemb.er.eket kölcsönöz. 
37/ Rabotnicseszko Delo,-1948r novv3rsz. 
38/ Novo Vreme,' 1948. lo.szám. 866rl.- -
39/ Otecsesztven Front, 1948.-febr.18.sz. 
4o/ Rabotnicseszko Delo, 1948.nov.14.sz. 
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Az első ötéves terv teljesítése"a- szocialista szektor teljes 
uralmát biztosította az iparban. 1952-ben már az ipari ter-
melés loo fo-a esett a szocialista szektorra, ebből az állami 
szeKtór 89'fo. /4l/ í-íagy, döntő pozíciókat foglalt el a szo-
cialista szektor a mezőgazdaságban is, amely már 1952-ben az 
orsz'ág búzatermésének 62,7 fs-át, a növényi rostok 7o,6 ^-át,. 
az olajt art almu"növények 67,9 t, a cukorrépa 85,5 fa-át ad-
t-a az országnak. /42/ A Bolgár Kommunista Párt 1954 elején 
lezajlott VI .kongresszusa jóváhagyta az 1953-57-es "második 
ötéves terv összeállítására vonatkozó irányelveket. A második 
ötéves terv teljesítésének azt kell eredményeznie, hogy a 
szocializmus az egész népgazdaságban teljes uralomra jut és 
nagymértékben megjavul a dolgozók anyagi és kulturális hely-
zete. /43/ Ezért a"párt különös figyelmet fordít a mezőgazda-
ság fejlesztésére. A mezőgazdasági állami beruházások a máso-
dik ötéves terv éveiben az első ötéves terv beruházásainak 
több mint 2,3-szeresére fognak emelkedni./44/ 

A nóp'gazdaság fejlődésével arányosan növekedik a dolgozók jó-
léte.. 1948-ban a nemzeti jövedelemnek egy~lélekre eső része 
7.205 lova volt, 1952-ben már lo.729 leva. /45/"Áz első ötéves 
terv végére teljesen eltörölték a jegyrendszert. 1952-54-ben 
Bulgáriában négy ízben szállították le az árakat^' ami a dolgo-
zóknak 3,8 milliárd lova megtakarítást jelentett. /46/ A pa-
raszt ok'möst az iparcikkeket alacsonyabb áron vásárolhatják 
és saját termékeiket magasabb árért adják be, a felesleget pe-
dig a szabadpiacon értékesítik". A'Kommunista párt és Bulgária 
népi kormánya azt a feladatot.tűzték"magük elé, hogy a legkö-
zelebbi években teljes mértékben biztosítják a dolgozóknak 
élelmiszerrel és"iparcikkekkel - elsősorban hus, zsir, cukor, 
tej, turò és sajt, valamint ruhával, lábbelivel, bútorral és 
edénnyel - való ellátását. /47/ A parasztok az állami beadás 
terén további kedvezményeket kapnak ami több mint százmillió 
levât jelent számukra./48/ 

A népi demokratikus rendszer fennállása Öta a bolgár mezőgaz-
dasági termelés jelentősen megnövekedett. A mezőgazdasági"ter-
melés volumene 1951-ben 43 £-kal több volt, mint 1939-ben./49/ 

41/ Vlko Cservenkov elvtárs beszámolója a szeptember 9-i fegy-
veres népi felkelés 9. évfordülój án~,~ a Novaja Bolgaria fo-
lyóirat melléklete, 1953.-17-SZ- £.1-

42/ Rabotnicseszko Delo, 1954. márc.2.sz. 

43/ Vlko. Cservenkov elvtárs baszámolójar 16.1. 

44/ Rabotnicseszko Delo, 1954.jan.27•sz. 

45/ Vlko Cservenkov elvtárs beszámolója,... 5.1. 

46/ R. Daifîj an ÖV A"szabad népek sikereinek fohtos for Fását, Pravda, 
1953.nov.4.sz. Rabotnicseszko Delo, 1954.márc,28.sz. 

47/ Vlko Cservenkov elvtárs beszámolója, 19.1. 

48/ U.o. 23.I. 

49/ Voproszi Ekonomiki , 1953- io .sz. 94.1. 



»Pf m 

Az egy hektárról begyűjtött gabonanemü mennyisége 1951-52-ben 
majdnem egyharmadával multa felül az 1939-es évi termést./5o/ 
A mezőgazdaság további fejlesztésére, az állattenyésztés"" el-
maradásának felszámolására sok pénzt fordítanak. A főbb ténye 
zők a mezőgazdaság további gépesítése, a gép- és traktorállo-
mások, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek megerősítése, a 
villamosítás ós az öntözéses gazdálkodás. Jelentősen növek-" 
szik majd az egyénien gazdálkodó parasztoknak nyújtott segít-
ség. Ezek még nagy erőt képviselnek az országban, mert a pa-
rasztgazdaságoknak körülbelül felét teszik ki, a hegyi körze-
tekben pedig a parasztgazdaságok zömét. A bolgár mezőgazdaság 
fejlődése a munkásosztály ós a dolgozó parasztság szövetségé-
nek a kommunista"párt vezette munkásosztály vezetése alatti-
további megerősítése alapján történik. Ez a szövetség a két 
osztály alapvető érdekeinek közösségére,"a szocializmus győ-
zelmében való közös érdekeltségükre épül. A munkásosztály 
általa dolgozó parasztságnak a kulákság korlátozásában ós ki 
szorításában, a parasztság jólétének emelésében nyújtott ha-
talmás segítség, a parasztságnak és a termelőszövetkezeteknek 
traktorokkal, egyéb mezőgazdasági gépekkel, vetőmaggal és ked 
vezményes hitelekkel való-rendszeres ellátása, megerősíti a 
munkás-paraszt szövetséget. 

A bolgár mezőgazdaság szocialista átalakításának és az egész 
mezőgazdasági termelés fellendítésének fő motorjai a mezőgaz-
dasági termelőszövetkezetek, /5l/ amelyek a b'olgár paraszt-
gazdaságoknak több mint a felét fogdák össze. A tsz-ék a dol-
gozó parasztok önkéntes egyesülései. A tsz-ek"a következő ter 
melőeszközöket haszhálják; a/ állami tulajdont /a gép- és 
traktorállomások gépét/' b/ szövetkezeti tulajdont /a szövet-
kezetek tulajdonát képező gépeket, épületeket", állatokat és 
egyéb felszerelést/, c/ magántulaj dont /földet/. Az egyéni pa 
rasztgazdaságoknak szövetkezeti gazdaságokká való átszervezé-
sében a gép- és traktorállomásokat illeti a vezető szerep. 
Ezeken az állomásokon összpontosul a mezőgazdasági gépek na«r 
gyobb része. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek segítséget 
nyújtanak az egyéni gazdálkodóknak a föld megművelésében, a 
termés begyűjtésében, a terméseredmény növelésében, a jövedéi 
mezőség eneleseben, ezzel ösztönzik a parasztokat a szövetke-
zésre, és ezzel hiúsítják meg a kulákok befolyását a falun. -

5o/ R.Domjanov, 2 szabad népek sikereinek fontos forrása, 
Pravda, 1953.nov.4-. sz . . 

51/ Mezőgazdasági termelőszövetkezetek 1939 óta állnak fenn 
Bulgáriában. Az 194-4-. szeptember 9-1 f-elkel és idejéig 
1.677 parasztgazdaság tömörült ilyen szövetkezetekbe. 
Ezek a termelőszövetkezetek osztály jellegüket tekintve, 
a kispolgári szövetkezetek egy válfaját alkották. A jö-
vedelem oroszlánrésze a kulákoknak jutott. Az 1944-szept. 
9-e után a kapitalizmusról a szocializmusra való átme-
net idején alakült'mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
összetételükben, a termelés megszervezésében ós a jöve-
delem elosztásában gyökeresen különböznek a kapitalizmus 
idején fennállt régi mezőgazdasági termelőszövetkezetek-
től. 



A gép- és traktorálIonasok száma és mezőgazdasági gépekkel 
való ellátotts4guk gyors ütemben növekszik. 1952-ben az or-
szágban 14o GTÁ volt 12.295 traktorral -/átszámítva 15 lóerős-
re/ és 1365 kombájnnal. /52/ 1955-ban a crk-ok a tsz-ek mézei 
munkáinak 48,6 fa-át végesték el /könnyű szántásra átszámítva/ 
/53/. " 
Jelentős szerepet játszanak falun az állami gazdaságok. Ezek 
alapos technikai felszereléssel rendelkeznek és segítséget 
nyújtanak a tsz-eknek és az egyénileg dolgozó parasztoknak a 
földek megművelésében, válogatott vetőmaggal, tenyészállatok-
kal facsemetékkel, látják el a parasztokat. 1952-ben Bulgá-
riában- száz állami gazdaság dolgozott 553 traktorból és 143 
kombájnból álló gépparkkal", A gazdaságok vetésterülete meg-
haladta" a loo.ooo hektárt. Az állami gazdaságok a bő termés-
re mutatnak példát, ők kezdeményezik uj növényeknek a terme-
lésbe bevezetését. 

A parasztok, amikor tsz-be tömörülnek, közös tulajdonba adják 
az igásállatot, a haszonállat egy részét, a mezőgazdasági gé-
peket és a gazdasági épületeket, a" földet pedig közös haszná-
latra adják be /személyes használatukban csak a háztáji telek 
maradj amely gabonakörzetekben o,5 ha, belterjes gazdálkodású 
körzetekben o,2 ha/, ez azonbön továbbra is a tsz-be lépő pa-
raszt tuiajdona~marad. A földtulajdonos azonban nem egy meg-
határozott réffzt birtokol a földből,-hanem egy úgynevezett 
földrészvényt'". Ha a paraszt kilép a tsz-ből, földrészvényé 
szerint kaphat földet, azonban csak a tisz földjein kívül. A 
föld magántulajdonának fenntartása szemléletesen kifejezésre 
jut abban, hogy joga van a jövedelem egy meghatározott részé-
re, földrészvényének eladására /de csak a tsz-nek, vagy a 
tsz egy tagjának/, örökségül hagyására, ós a tsz-ből való eset-
leges kilépésekor egy megfelelő nagyságú telekre. 

A tsz jövedelmét ugy osztják fel, hogy lo fa-ot a közös alap-
ba utalnak, ebből 7;3 fy-ot az oszthatatlan alapba. Az osztha-
tatlan alap évenkénti növelése megteremti a közös gazdaság 
szilárd alapját. A többi jövedelmet ä munkaegységekre és a 
földért járó megtéritősre"osztják el. A földórt járó összeg 
legfeljebb 25~/S-ra rúghat, a munkaegységekre járó összeg leg-
alább 75 fs-ra, A tsz-ekben a földórt fizeteft járulékot a jö-
vedelem elosztásánál fokozatosan csökkentik. A földért kifi-
zetett járulék az 1945-évi tsz-törvény szerint a jövedelemnek 
4o $-ra, az 195o-ben hozott tsz-tipusren'delet szerint legfel-
jebb 3o ^S-ára, áz 1953-as mintaszabályzat szerint legfeljebb 
25 '/a-ára f ughat. 

Abban a mértékben, ahogyan a tsz-ek fejlődnek, változik meg a 
termelés egyes elemeinek részaránya is. Most a jövedelemben 
a géçek ós a műtrágyák, játszanak nagy szerepet, a földek bir-
toklásának jelentősége csökken. Ezt a mezőgazdasági állami üze-

52/ Vlko Cservenkov elvtárs beszámolója. 6 - 7 
53/ R.Dajrrianov : "'A szabad "népek sikereinek fontos forrása. 

Pravda 1953.nov.4.sz. 
54/ VI.ko Cservenkov elvtárs beszámolója, 6.1. 
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rnek: az"állami gazdaságok és a gép- és traktorállomások is 
elősegitik. Ezt az irányt szorgalmazza az állami adópolitika 
/a tagok munkából eredő jövedelmét nem terheli jövedelemadó, 
a földtulajdonból .származó jövedelmet viszont igen/ az árak, 
a hitelek, a kereskedelem és a termelési szerződések terén 
folyt.atot.t politika. Az a körülmény, högy - -ha korlátozott 
formában" is » még fennáll a föld magántulajdona és az, hogy 
a földért a jövé delem 25 #~át kë'll fizetni-, a tsz-eket ala-
csonyabb fejlődési fokon tartja. Mindez azonban nem leküzd-
hetetlen akadály a magasabb szövetkezeti formákra való átté-
rés utján. A tsz-ek fokozatoséi: csökkentik a földért fize-
tett járadékot ós el is fogják azt törölni, úgyhogy a jöve-~ 
deÍmet csak a szocialista alapelv alapján -munkaegységekért -
fogják elosztani'.' A földcrt való járadékfizetés teljes meg-
szüntetése azt fogja jelenteni, hogy a tsz-ekben a földet tel-
jesen társadalmasították, azaz a termelőeszközöket teljes egé-
szükben társadalmi tulajdónba vették. 

A termelés a tsz-ekben-a kollek'-iv-munkán ós a termelési esz-
közök jelentős részének kollektiv tulajdonán alapul, a bérmun-
ka tilos, A munká társadalmi jellegű, a:termelési viszonyok 
nem uralmon és-alárendeltségen, hanem^az egyenjoguságon ós a 
kölcsönös segítségnyújtáson alapulnak. A termelési viszonyok 
jellege, a kollektiv munka egész szervezete kifejleszti a 
munkához ; a társadalmi tulaj donhoz, a köa.ö s "erdekekhez való 
szocialista viszonyt, az öntudatos fegyelmet. 

A munka számbavétele a .'ráfordított munka mennyisége és minő-
sége szerint számított meghatározott norma teljesítése alap-
ján, kiszámított munkaegység figyelembevételével történik. A 
megállapítött munkaegységminimumot általában jelentősen túl-
teljesítik". A'münkanormák rendszerezése,'és a termelési fel-
adatok túlteljesítéséért -járó pótlék fizetése állandó ösztön-~ 
zőí a munkatermelékenység fokozásának és a •minőség ..emelésének. 
A kommunista párt -és a népi -kormány: a tsz-ek fejlődésének irá-
nyítása során gondoskodnak éfrról, .hogy a tsz-ek ólén olyan 
emberek álljanak, akik odaadó hívei a szocializmusnak, nem 
félnek a nehézségektől, képesek harcolni az. osztályellenség 
e'llen^ós meg tudják szervezni a kollektiv mezőgazdasági ter-
melést. Ezenkívül a szövetkezeti mozgalom segítségére a mun-
kások köréből többezer szervezőt küldtek és"megszervezték a 
kádereknek a tsz-ek számára való kiképzését, 
A terméseredmqny sókkal magasabb a tsz-ekben, mint az egyéni . 
gazdaságokbán.^1955-ban a búzatermés átlagban véve 21,7 ô-kal 
magasabb volt, mint az egyéni, gazdálkodóknál, a kukorica 18,5 
$-kal, a naprffforgó"3o,2 ^r-kal, a gyapot 32 c/j-kal, a cukorré-
pa 27,7,^~kal. /55'A Á mezőgazdasági termelés a tsz-ekben' ;* 
gyors ütombe'n válik: è gyre beltér j esebbó A.-gabonanemüek vetés-
területe a tsz-ekben 1952-ben 1948-hoz viszonyítva l3-S:zorosá~ 
ra, azt ipari növényeké pedig a huzszorosára emelkedett. ,/56/ 

• 55/ A* kollektiv' gazdálkodásért/ 1953'.'dec. 2-/ho lg árul/. 

56/ Vlkö Cservenkov elvtárs beszámolója. 6.1. 
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A tsz-ek építése és a mezőgazdasági termelés emelkedése Bul-
gáriában a kulákság, a jobboldali opportunizmus és a tsz-épi-
tésben előforduló baloldali elhajlások elleni éles osztály-
harc közepette folyik. A termelőszövetkezetek építése szem-
pontjából felbecsülhetetlen^jelentőségű a szovjet kolhozok 
tapasztalata. Az utóbbi években a bolgár parasztok százai lá-
togattak el a Szovjetunióba, ahol megtanulták, hogyan lehet 
legjobban megszervezni a kollektiv nagyüzemi gazdaságot> Szov-
jet tudósok - mezőgazdasági szakembere-k - és az élenjáró kol-
hozok vezetői többizben látogatták meg Bulgáriát ós átadták 
tapasztalataikat » 

A tsz-ek megalakítása teljes egészében bevált. "Bulgáriában 
a szocialista épitós adott szakaszában - mondta Vlko Cserven-
kov - amikor a szocializmus alapjait rakjuk le falun, amikor 
a föld még a parasztok magántulajdonában van, a~tsz-ek mutat-
ják" az egyedül helyes utat parasztjaink számára. A Kommunista 
Párt nem tévedett, amikor ki jelöl t'e ezt az utat"/57/ 

A tsz-ek két alapra épülnek:"az egyre növő szocialista alap-
ra és a parasztok föld-magántulajdonára'. Ez a két ellentmondó 
alap teszi ki az osztályharc bázisát a termelőszövetkezetekben 
Jellegét és formáit tekintve ez a harc különbözik a~tsz-eken 
kívül zajló osztályharctól, noha összefonódik azzal"." A tsz-
eken belüli ellentétek kiküszöbölhetők a szövetkezet belső 
erőinek segítségével', megoldhatók az egész föld társadalma-
sítására való fokozatos áttérésééi. A tsz-ek szakadatlanul" 
növekednek és erősödnek, leküzdve a mutatkozó nehézségeket. 
Mig Bulgáriában"1945-ben 382 tsz volt, amely a parasztgazda-
ságok 3,1 /a-á t tömöri tette, addig 1953-ban számuk 2,747-re 
szaporodott. Ezek a tsz-ek az összes parasztgazdaságok 52,3 
fj-át képviselték ős 2,512 ezer ha földdel, "azaz az egész meg-
munkált föld 6o,5 £-ával rendelkeztek./58/. 

A mezőgazdasági termelőszövetkezet, amely a parasztgazdaságok 
felét egyesitette, szilárd alapot teremtett ahhoz, hogy a szo-
cializmus győzelmet arasson a mezőgazdaságban. Az utóbbi há-
rom óv alatt az állam által vásárolt gabona kétharmada a mező-
gazdaság szocialista szektorából ered. 

A Kommunista Párt főfeladatát a mezőgazdaság szocialista át-
szervezése terén a tsz-ek szervezése és gazdasági megerősítése 
alkotja. Az első feladatok a munka helyes szervezése és fize-
tése, a szigorú pénzügyi fegyelem es elszámolás, az igazi szö-
vetkezeti demokrácia kifejlesztése. Az állam széleskörű segít-
séget nyújt a tsz-eknek, hosszúlejáratú hiteleket,válogatott 
vetőmagot, tenyészállatokat, GTÍ gépeket, bocsát rendelkezé-
sükre, talajjavítást végez, stb. A Bolgár Kommunista Párt Köz-
ponti " Bizottságának és a kormánynak határozatai alapján leszó-
lították a tsz-ek ós tagjaik adóját, gabonában, tejben, húsban 
gyapjúban csökkentették a tsz-ek és tagjaik beadási kötelezett 
ségót, felemelték a beadási árakat, haladékot adtak a prolon-- . * 
57/ Rabotaicseszko Delo, 1950.. április 29-sz. 
58/ A kollektiv gazdálkodásért, 1953- dec.2. /bolgárul/ 
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gált kölcsönök visszafizetésére, leszállították adósságaik 
egy részét. 

A Kommunista Párt és a népi kormány intézkedései falun a mo 
zőgazdaság fellendítését és a- kollektiv rendszer megerősité 
sét szolgálják. A népi 'demokratikus forradalom Bulgáriában 
sikeresen oldotta meg az agrárkérdést. A népi demokratikus 
rendszer győzelme révén az ország mezőgazdasága a szocializ 
mus alapjain való gyökeres átalakulás szakaszába ért. 
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S IM I ON PUCHS: 
x / A marosvölgyi munkások 1925»évi sztrájkja ' 

/Studii 1953. IV.sz./ 

Greva muncitorilor din Valea Muresului 
in anul 1925- ' 

A Nagy Októberi Szocialista Porradalom győzelmének hatása 
alatt hazánk egész munkásságával együtt a marosvölgyi faipa-
ri munkások is erős forradalmi öntudatra ébredtek. A forradal-
mi fellendülés 1917-1923 közötti időszakában, hazánk fontosabb 
gyáraib an és üzemeiben megalakultak a Kommunista párt erős, 
harcképeS szervezetei, s a munkások többsége szakszervezetekbe 
tömörült. A marosvölgyi munkásság, Marosvásárhelytől egészen 
Csicsóig hazánk forradalmi mozgalmának erős rohamcsapatát al-
kotta, amelyet a Romániai Kommunista Párt vezetett. A faipari 
munkások nehéz harcokban kényszeritették rá a mindenhaté ""fa-
királyokat", hogy elismerjék a proletariátus elemi jogait. El 
is"érték a szakszervezet elismerését és kollektiv szerződést 
kötöttek, valamint nyolcórás munkaidőt, fizetésemelést és jobb 
munkafeltételeket értek el. 

Ebben az időszakban a világkapitalizmus a szociáldemokratizmus 
segitségóvel~vórbefojtotta a különböző országok forradalmi mun-
kásmozgalmait s Megállította az első világháború utáni forra-
dalmi lendületet. 
Megkezdődött a kapitalizmus viszonylagos állandósulásának idő-
szaka, amikor az uralkodó osztály támadást inditott a munkás-
osztály vívmányai ellen. A kapitalista országok proletariátusa 
számára ez az időszak az 1917-1923_as években elért eredmények 
megvédésére indított harc, a kommunista pártok megerősödésének 
s a fömegek megnyeréséért folytatott uj harcoknak időszaka 
volt. 
Országunk kiszolgálta az amerikai, angol, francia imperializ-
must, a román burzsoázia pedig arra törekedett, hogy a dolgo-
zó tömegek vállára helyezze mindazokat a terheket, amelyeket 
a szolgasorba juttató kölcsönök ós a Szovjetunió elleni háborús 
készülődések kiadásai jelentettek. 
A román burzsoázia a munkásosztály követelései ós a munkásság 
életszínvonala ellen is támadást inditott. E támadás sikere 
érdekében elsősorban arra törekedett, hogy megcsonkítsa a pro-
letariátust akkor, amikor 1924 április 24-én törvényen kívül 
helyozte a Kommunista Pártot. 

x/ A Történettudomány. Pilozófiai és Gazdaság-Jogtudományi 
szakosztály 1953 december 21-24-1 ülésén elhangzott közle-
mény . 



A tőkének /oben r. munkás oszt' - y elleni t ama d ás ábar, a jobbol-
dali szoc áldemokraták a tők; nel lett állottak éf 31 árulták a 
munkásosztály érdekeit azzal, rogy a szakszervezeteket és a 
munkásosztály harcát szétforgá solták. A Románia Kommunista 
párt - minden legális és illeg lis .eszközt felhr. ználva - az 
illegalitásban tovább folycatt . harcát. 

"Miután a párt konspirativ alapokon újjászerveződött - mondja 
Ghèorghe Gheorghiu-Dej elvtárs - arra kényszerült, hogy tel-
jes illegalitásba vonuljon. A Párt leszögezte a fennmaradás-
hoz való jogát.és folytatta a munkások, parasztok ós értelmi-
ségiek felszabadító harcának tényleges szervezését és vezeté-
sét. 

A kapitalizmus viszonylagos állandósulásának időszakéban a 
párt'-a legnehezebb körülmények között készített elő és veze-
tett le számos hősi és nagyméretű harcot. 
Az illegalitás időszakának első harcai közül a marosvölgyi 
munkások nagy"sztrájkja volt az, amelyet a Román Kommunista 
Párt vezetett. 

A tőke a marosvölgyi faiparban 
A Maros felső medencéje 18o km hosszúságban nyúlik, magába 
foglalja Maros és. CsíJC megyéket, Csicsónál kezdődik .és egészen 
Marosvásárhelyig tart.. Ezen a területen néhány évtizeddel ez-
előtt a Maros ós mellékfolyóinak mindkét völgyében hatalmas 
fenyőerdők emelkedtek. A múltbeli rablógazdálkodás"köv.etkez-
tében az erdőterületek szemmelláthatóan csökkentek. ... 
Az erdők kapitalista kitermelése a század második felé-
ben kezdődött. A vállalkozók megvették az erdőket a nagybir-
tokosoktól vagy pedig őket is bevonták vállalkozásaikba. A 
kapitalisták az erdők megszerzésére irányuló vágyukban a köz-
ségek és a"parasztok.tulajdonjogával találták szembe magukat. 
Elkezdődött a parasztoknak, az erdőktől való megfosztása. Erő-
szak, csalás és fenyegetés folytán•& kis.erdőtulajdonosok 
kénytelének voltak tülajdonjogaikróf -lemondani vagy pedig je-
lentéktelen összegért föladni, azokat. ••' 
Azt" a folyamatot, amely az" erdőket a kapitalisták kezébe hal-
mozta'fel, a tulajdonok u.n. arányositási rendszere is támo-
gatta. A kistulajdonosokat megfosztó cselekedeteik következ-
tében a kapitalisták ujabb több százezer hektár erdőterület 
birtokába jutottak. Egyes burzsoánacionalisia közgazdászok el-
ismerik a parasztokat megfosztó ténykedést, de igyekeznek el-
rejteni~e megfosztásnak,-rabló jelleget azzal, hogy az egész" 
folyamatnak nacionaliçta-soviniszta jelleget tulajdonítanak. 
Egyesek meghamisítva a'valóságot, csak a román parasztok meg-
fosztását emelik .ki ós ezzel azt a benyomást keltik,, mintha"" 
a másnemzetisőgü parasztokat nem -fosztották volna meg erdőiktől 
/l/ Egy nacionalista magyar szerző az ellenkezőjét állit 
Szerinte ez a birtokfelhalmozódás Erdélyben kedvezőtlen volt 

1/ Gociman: Faipar és kereskedelem, Kolozsvár, 1929. 38.1. 
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a magyarok részére. Ezeknek a birtokoknak növekedése - a szer-
ző véleménye szet-int - a románoknak kedvezett. /2/ Világosan 
következik ebbőí, hogy a polgári szerzők arra törekedtek,hogy 
elrejtsék a paraszti birtokosok megfosztásának rabié jellegét 
s azt a nacionalista és faji vetélkedések kérdésévé tegyék. 

A faipar fejlődése szorosan az ipar általános fejlődéséhez 
van kötve. A gyári építkezések, a bányászat fejlődése, vasu-
tak építése stb. mind hozzájárultak a faipar fejlődéséhez. 
Ennek az iparnak kifejlődését nagyban akadályozta a marosvöl-
gyi vasútvonal hiánya. A jÍTJL. század első évtizedében, ami-
kor megkezdődött az erdők kitermelése, fokozottabb mértékben 
valósult meg a vasútvonal meghosszabbítása is Szászrégen ós 
Csicsó között, amely ezáltől a faipar gyors kifejlődését tet-
te lehetővé ezen a vidéken. Hogy milyen mértékben fejlődött 
a faipar a Maros völgyébén, kitűnik az ezidőben létesített 
gyárak"számából. Míg 19o9-íg csupán kilenc gyár működött hu-
szonhat fürésszel, 19o9-től I9"14-ig, tehát öt év alatt, ~'a 
gyárak száma 44-re emelkedett, a fűrészeké pedig 2oo-ra. Az 
l9oo és 1927 közötti időben a marosvölgyi faipar fejlődése 
a következő képet mutatja: • \ •• 

Év 19oo 1914 1922 1925 1927 1922-1927 kö-
— zött a munká-

Gyárak száma 9 44 55 56 55 sok száma 
— ... 5ooo ős 75öo 

Lóerő 125o 973o lo25o lol85 983o között válta-
kőzik 

Fűrészek száma 32 2oo 2o9 2o7 plusz 
19 tus-
kóvágó 

A marosvölgyi fai-par^z egész akkori romániai faiparban fon-
tos helyet foglalt elTAlább közöljük az 1927-ből való össze-
hasonlító számadatokat /3/> - '*' -

Az egész 
országban 

A Maros 
völgyében 1° 

Vállalatok száma 487 
Mozgatóerő lóerőben 606660 
Fűrészek száma 1825 
Munkások száma 44475 

983o 
214 
75oo 

55 11 
16,2 
11,5 
17 

A marosvölgyi faipar az imperializmus korszakában fejlődött 
ki. Ez a tény megmagyarázza az erdő.kitermelők kapzsiságát, 
akik a maximális profit utáni hajszájukban, semmire sem vol-
tak tekintettel s ennek eredményeképpen az erdők rendszeres 
kiirtását valósították meg. Az erdőket védő törvényekét soha-
sem tartották be, 
is követelte meg, 

hiszen a burzsoá-földesuri állam ezt nem 
sőt az illetékes állami szervek részére az 

2/ Barabás Endre :"Maros-Tordá vármegye közgazdasági leirása. 
Budapest, 19o7- 51-63-old. 

3/ A román ipar utmutatója, Ipar ós Kereskedelemügyi Miniszté-
rium, 1927' 



Erdészeti Törvénytár jó ürügyu1. szóigált a meggazdagodásra. 
A marosvölgyi faipari üzemekbe.i 1922-1.927 között ..éyent.e, .álta-
lában másfél millió köbméter n ers fát és gyantás fát' dolgoz-
tak fel , vagyi s . háromszor anny . t ' mint' amennyit az''ésszerű 
kitermelés ̂ megengedet t volna. Még a "burzsoá szakemberek ' is 
kénytelének "voltak elismerni a kapitalisták által folytatott 
rablógazdálkodást. így A.G/Gociman a következőket irja: "A fe-
nyőerdők területe kb. 170T000 hektár /Régentőr felfelé/, 
amelynek évi termelésé kb . három- m:3---hektáronként, ami évente 
5I0.000 m3 kitermelhető fát teszrki.á-z erdőtudomány -számítá-
sa szerint1, .mégis a Maros felső Völgyében háromszor annyi fát 
termeltek ki~óvente, mint amennyit az erdészeti lehetőségek 
megengednek". /4/ 

A burzsoá-'földesúri rendszer alatt az ország jelentékeny er-
dőterületei a nagy tőkés részvénytársaságok tulajdonában vol-
tak. Az erdőterületek összességéből, amely 346.616 hektár er-
dőt" tett ki"- amely" szám a Ma'i os völgyének erdőterületét je-
lenti - 151.796"hektár magántulajdonban volt. A többi vagy 
állami tulajdont alkotott, vagy az állam igazgat'áS'a alatt ál-
lott /község, megye,"közbirtokosság, egyház stb./. De még ezt 
az"utóbbit is jórészt a nagy faipari részvénytársaságoknak 
adták el. 

Az első világháború végéig a marosvölgyi faipari részvénytár-
saságok német va'gy osztrák-magyar cégekhez tartoztak vagy 
ezek'ellenőrzése alatt állottak. A Versailles! szerződós ér-
telmében a romániai nemet és osztrák-magyar javak az elkob-
zás sorsára jutottak. A német ós osztrák-magyar cégek azon-
ban egyesültek a különböző svájci és olasz társaságokkal, s 
nevüket megváltoztatva ebben a formában működtek további Ezen-
felül', a&t a.módszert követték, hogy a fedő" cégek az egyeöü-
lósnql bizonyos "belépési részvényeket"kaptak,"amelyekórt 
azonban egyetlen fillért.sem kellett fizetniük. Ezek a cégek 
a tulajdonosokat teljes törvényes joggal ruházták fel. A cé-
gek elnevezése megváltozott,, de a tulajdonosok és a vezér-
igazgatók ugyanazok maradtak s .csupán cégeik székhelyét"vál-
toztatták meg. így jártak el pl. Sehr és Sípos igazgató. 
A mero svöigyi -faiparban három nagy "idegen konszern uralko- ... . 
dott :" a 'Foresta,' a Lomaç és az Öfa. A "Lomaç" konszern ellen-
őrzését a genfi "Union des Usines de Nasic", valamint az ugyan-
csak genfi' "Compaigne des industries Minieres et annexes 
Vandocuvres 'f/Cima/ végezte . A "Forests" ellenőrzését a mila-
nói ".Olasz kereskedelmi bank" végezte. A "Loma^-Moroeni " cég., 
fő hitelezője a "Banque de paris -et des pays Bas" párisi bank 
volt, amelyet szoros szálak'fűztek az amerikai trösztökhöz. 
Ennek a banknak sikerült rátennie a kezét a "Moroeni" cégre, 
csupán à'nyereményekre adott hitelek folytán, amelyek a cég 
valódi értékének egytizedét képviselték. 

A faipari társaságok* amelyeket idegen kezejç ho.ztak létre, hi-
vatalosan mint román cégek szerepeltek, s igazgatósági taná-

4/ A. G. Goc iman, i.m.156.1 



ulo6-

csaikban ofct voltak a különböző polgári pártok politikusai, 
a volt miniszterek, kormányzók s a Nemzeti Bank, valamint" a 
Román Bank"igazgatói, közfük mancred Constantinescu, N.N. " 
Saveanu> G.Macavescu, i.V.Starcea, Gostica Dumitru és mások. 

A tőke konceritráci ójának jelentősége egyre nőtt. A külső for-
ma nem árulta el a trösztök létezését, mivel a cégek saját 
nevüket viselték, de a valóság másképpen festett. íme azok a 
társaságok, amelyek a "Foresta" konszernhez tartoztak: 

• ló-
Déda-Beszterce R7 TT gyára Marosvásárhelyen, 4 fűrésze 420 erő 
Déda-Beszterő'e "R. T. " Dódán 6 " 3 0 0 it 
Szászrégen RTTT " Régen 10 " 1200 
Szászrégen~RrT. " Szalárd 6 " • 25o H 
Ratosnya R.T. " Ratosnya 5 " • 15o TI 
Put na R,T. " Hagotő 3 " 9o M 

" Rete s 4 " 120 ti 
" Bárót 2 35 It 

- " " Tölgyes 4 " 12o tt 
Beszterce-Naszód RTT T " Ditró 3 " 7 0 tf 
Beszterce-Naszód R.T " Görgóny ' 13 545 ». 

A gyárak száma összesen 1 1 , 60 fürész ós 3300 lóerő. 
Egyedül a Maros völgyében 11 gyár tartozott a "Foresta" cso-
porthoz, az "Ofa" csoporthoz 5>"a "Loma?" csoporthoz pedig 2 
gyár. A Llaros völgyében létesült 56 gyár közül a legnagyobb 
18 ezekhez a konszernekhez tartozott. Ez a 18 gyár összesen 
6385 lóerő nyereségét vágta zsebre az egész lo.25o lóerőből, 
tehát 62 p-ot, az összes 2o7 fürőszből 93 fürészt, tehát 45 
$~ot. A fenti számok az idegen tőkének a Maros völgyi faipar-
ban való koncentrációját bizonyitják. 

Az 1925 november 31-én készített mérleg adatai alapján a kon-
szernek a következő tőkét képviselték: • 

Tőke összesen Belföldi tőke , ̂""'.Külfölül tőke 

" Foresta" 268499568 42239625 15^7 2262299^3 84:"3 
"Ofa" 44oo78824 4145o764 9r5 398628p6o 9o~*5 
"Lomas" 26o629984 1878o756 7-2 241849228 92.8 

Összesen: 969178376 102471145 lo.5 8667o7231 89-5 

A fenti számok szembetűnően mutatják meg, hogy faiparunk mi-
lyen nagymértékben volt kiszolgáltatva az idegen tőkének., 
amely a belföldi tőkével szövetségben megsemmisítette az er-
dőket, megakadályozta a tisztán fafeldolgozó ipar kifejlődé-
sét és kiszipolyozta a munkásosztályt. 

* 

Azt hihetnénk, hogy a faipar fejlődésében mégis csak volt az" 
idegen tőkének valamilyen pozitiv szerepe azáltal", hogy tőkét' 
hozott be az országba, és beruházásokét eszközölt a faiparba. 
Ez azonban nem felel meg a valóságnak. A kapitalizmus élősdi-
sége, amely az imperializmus e szakaszának jellegzetessége 
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volt, a jelen esetben abb an "nyilvánult meg,-, hogy beruházások 
nélkül egyre csak harácsolt. < - főkönyvekben kölcsönképpen 
feltüntetett-idegen tőke.nagyrészt képzelt számokat jelen-
tett. Ezeket az összegeket utólag vezették be a régi főköny-
vekbe, amelyek még abból az -dőből származtak, amikor Erdély 
még nem tartozott Romániához. Ezek a hamisítások többszáz ~ 
millió lejb'e kerültek, de -az u.n. kölcsönök után járó bevéte-
lezett nyereség megérdemelte az ilyen" kiadásokat, mert ezzel 
megtévesztették a felsőbb állami tisztviselőket. 

A faiparból származó jövedelme t "ma j'dnem teljes egészében az 
idegen konszernek vágták zsebre. A.G.Gociman elismeri, hogy 
»»majdnem az egész jövedelmet az idegen tőke osztja szót nyere-
ség és közvetítésképpen, kivonva igy azt a kincstári adók 
alól. "/5/ 

A társaságok egyes volt főtisztviselőinek különböző Leleple-
zései1 feltárták a kapitalista konszernek szégyenletes csalá-
sait • 
A "Foresta", "Ofa" és "Lomaç" társaságok áltál beszedett nye-
reség összege nagyon nehezen állapitható meg. A hivatalos 
mérlegek jelentéktelen nyeréséget mutatnak ki; sőt sokszor 
veszteséget is tartalmaznak. A társaságok különböző"könyvelé-
si mesterkedésekkel rejtették el igazi nyereségüket. A be-
folyt nyereség elrejtésének egyik módszere az. volt, hogy ha-
misan könyvelték el az erdők ós a fatörzsek kitermelésének 
árát. Az erdők nagy részét még akkor vásárolták, amikor ezen 
a vidéken nem volt"vasútvonal, amikor az erdőket a szállítá-
si nehézségek miatt nevetségesen olcsó árön adták el. Más-
részről viszont óriási mennyiségű fát döntöttek ki és ezt az 
első világháború előtt mj-ként 2-3 koronás áron vásároltákmeg, 
amit a. háíforu után az infláció idején, értéktelen pénzben fi-
zettek:_ki. Ezeknek az erdőknek s az igy kitermelt fának az 
értekét a valóságnak megfelelő áron könyvelték el s az igy 
elért különbség óriási jövedelmet jelentett. 

A faipar jelentőségére és a zsebrevágott nyereség mennyisé-
gére a. fakivitel nagyságából is lehet következtetni. A fa-
ipari kivitel 1925-ben az ország kivitelében a második he-
lyet foglalja el, hiszen rögtön a buza után következik és 
megelőzi a petroleumkivitelt. 
Az 1923-1929 közötti időszak a kapitalizmus viszonylagos ál-
landósulásának évei a kapitalisták számára az óriási üzletek 
évei voltak. A fapiac különösképpen 1924-1925 körül érte el 
a legkedvezőbb konjunktúrát, amikorie a kivitel az ország ter-
melésének 7o c/j~át tette ki. A kapitalisták azonban még ezzöl 
a nagy nyereséggel sem elégedtek meg. A maximális profit utá-
ni hajszájukban, felhasználva a forradalmi lendület csökkené-
sét s a romániai burzsoá-földesuri állam gép'?zotére s a jobb-
oldali szociáldemokraták segítségére támaszkodva, támadásba 
mentek át a munkásosztály vívmányai ellen. 

5/ A.G.Gociman, i.m. 261.1. 
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A marosvölgvi munkáss ág helyzete a burzsoá-földes-

úri kormanyzat alatt " 
-VA Maros völgye....A siralom völgye"-

V.I.Lenin a faipari, munkások életéről a következőket mondot-
ta: "Az erdei munka a legrosszabbul fizetett munkák közé tar-
tozik, az egészségügyi feltételek borzalmasak, s a munkások 
•egészsége a legnagyobb mértékben veszélyeztetett*, az erdők 
mélyén élő, elhagyott munkások helyzete a legvédtelenebb, az-"" 
adősszolgaság. . .töretlen erővel uralkodik ebben az iparágban!'. 
/6/ 
Lenin szavai a cári korszak faipari munkásainak életéről tel-
jes mértékben ráillenek a Maros-völgyi munkások sorsára a 
burzsoá-földesuri kormányzat alatt. 

Salamon Ernő proletárköltő /7/,aki a Maros völgyében szüle-
tett, jól ismerte a munkások életét ebben az országrészbén s 
verseiben erőteljesen ábrázolta a faipari munkások életét és 
harcát. "Szegény nép dicsérete" cimü versében igy fejezi ki 
a munkásosztály kegyetlen kizsákmányolását és elnyomását:-

Ha fényre gondolt: nem is~élt[ 
ha egészségre: itt se volt! 
ha szabadságra: bujdokolt! 
gödrében, mint az elitélt. - « 

/Gyönyörű sors, l4o.l./ 
Az ebből az időből származó bizonyítékok elrettentő képet ad-
nak a"faipari munkásság nyomorúságáról a kapitalisták uralma 
alatt. 
A Romániai Kommunista Párt hivatalos lapja a "Socialismul" 
/Szocializmus/ 1923-ban a következő~cimü riportot közölte: 
"A Maros völgye...A siralom völgyé". Ez az irás élénk színek-
kel tárja "elénk azt a nyomorúságot, amelyben a kapitalizmus 
leigázva tartotta a munkásokat. A riport a következő szavak-
kal kezdődik: 
"Azok'a városiak, akik csak a vasárnapi kirándulásokból isme-
rik a Maros-völgy ót ábrándosan beszélnek a vidók"'egészséges 
vidámságáról ós romantikus tájainak szépségeiről. A valóság 
az, hogy csak"néhány kiváltságos élvezheti a Maros-völgye min-
den szépségét. 

A marosvölgyi munkások azonban meg vannak fosztva mindentől, 
ami szép ós' jó, életük nem más, mint a nyomorúság végtelen 
láncolata." /8/ 

6/ Lenint A kapitalizmus fejlődése Oroszországban, 522.1. . 
7/ Proletár költő7 Görgényben született 1912-ben. A fasiszták 

ölték meg 19^2.február 25-én"égyik ukrajnai faluban T Gyö-
nyörű sors c. kötatét-az Áll.Kiadó adta ki 1948-ban. 

8/ Socialismul, 193o. 3c.száma. 



A Maros völgye a fa 'báróinak birodalma, a kapitalisták igazi 
fellegvára volt. Ük uralkodtak mindenütt, erdők, gyárak, la-
kások ós üzletek felett, ők rendelkeztek"^ hatóságok, a fő-
szolgabíró, a csendőr és..a; jegyző' felett... Aki nem tetszett ne-
kik, azt égy szerűen kidobták lakásából' és mehetett vissza 
"eredeti lakhelyére", sztrájkok alkalmával viszont a munkásp-
kat ugy zárták be lakótelepeikre, mint a deportáltakat» A tu-
lajdonosok parancsából ̂ őriztékoaz állomásokat, igazoltatták 
az idegerieket, cenzúrázták a leveleket a postán s kobozták el 
a munkássajtó termékeit« 

A Maros völgyében rendkívül nehéz munkafeltételek uralkodtak. 
Az első világháború előtt az erdei munkáknál nem szabályoz-
ták a munkaidőt".' A munkások akkordban hajnalhasadástol késő 
estig dolgoztak. A faipari üzemekben 12 óìràs munkaidőt tar-
tottak /9/. A 

8 órás munkanap a munkásosztály szent követelé-
se Volt, amelynek.kivívásáért sók'harcot folytatott•ós sok 
vért áldozott. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 'után a román burzsoá-
f öld-e suri állam a munkásosztály nyomásának "hatására törvénye-
sítette a 8 órás. munkaidőt. A kapitalisták nem a törvény elő-
írására, hanem a munkásosztály harca"következtóben voltak kény-
telenek bevezetni a 8 órás'munkaidőt, azonban sohasem mondtak 
le -a munkaidő meghosszabbításáról. / " .• : 

f • ..'*-..,. * ' - - ' 
A marosvölgyi gyárosok seliogysem tudtak megbékülni a 8 órás 
•m-unkag.appai s minden lehető módszert felhasználtak annak.meg-
hosszabbítására . 
íme-néhány idevonatkozó adat a korabeli méinkássajt óból. . "A tu-
laj donosok azt a feltételt szabták a munkásoknak, hogy vagy 
m-inden telepen napi lo órát dolgoznak, "a jelenlegi fizetéssel, 
vagy 25-30 fs-kal csökkentik a béreket "./lo/ . 
"A marosvölgyi vállalkozók egységbe" tömörültek a 8 órás munka-
nap ellen és "szervezésien munkásokat alkalmaztak napi .lo órás 
munkaidővelN./ll/ 

"A gyimesi fűrésztelep szervezetlen .munkásaifa legnagyobb 
mértékben kizsákmányolják, napi lo és fél érát dolgoztatnak 
velük. "/12/ - . 

... • 
"A Lunca 'Bradului telepen kb'. 2oo munkás dolgozik... A munkaidő 
a kollektiv szerződés' szerint 8 órâ  Ifenne, de ennek ellenére" 
a munkások 45-5o fc-a napi 12 sőt napi 15 órát dolgozik, tehát 
heti 48 óra helyett .7.2-96 órát. "/13/ 

"Vanh'ak.-.gyárak, amelyekben éjjel-nappal dolgoznak. Vannak 
munkások}"akik két váltásban dolgoznak, hogy. enyhitsók nyomp-

9/ A.G-.G-ociman, i.m. 152.1.' ' 
lo/ Marosvöigyi' Munkás, 1921. július 6l.száraá 
11/ Munkás, lo.Szám. 1923.jű"lius 
12/ Famunkás, 4.száma, 1925 • 
13/ Mar 0 sV öl gy i Munkás, is', s z áma, 1921. 
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rus águkat. " /14/ 

A fenti néhány" adat teljes mórtékbefì megmutatja a munkások 
nehéz helyzetét a faipari üzemekben. 

A marosvölgyi proletariátus azonban nem tűrte, hogy - Marx 
kifejezése Szerint - "dolgogó-àllattà r,alacsonyi tsák s el-
szánt harcot folytatott a 8 érás munkanap kivivásáért és meg-" 
tartásáért, hogy ezzel verje vissza a tulajdonosok támadásait. 
A íriunkaidő meghosszabbítása azonban csak egy eszköz volt ar-
ra, hogy több munkát csikrajanak ki a munkásoktél, mert ä 
profit olyan mértékben nőtt, ahogyan nőtt a többletmunka. A 
munkásosztály kizsákmányolásának egy másik fontos eszköze a 
bérek csökkentése volt. 
A proletariátus munkabére különösen a kapitalizmus imperia-
lista szakaszában nem fedezte a munkaerő termeléséhez és új-
ratermeléséhez" szükséges kiadásokat,"vagyis'a munkásnak és 
családjának létfenntartási költségeit. De ezen túlmenően,^" 
rendszeresen csökkentették a munkásosztály életszínvonalát, 
elszegéayitették a munkásságot. Erről az életszínvonalról 
képet alkothatunk magunknak7 ha összehasonlítjuk a vásárlási 
indexet a fizetés indexével. Simó Géza, aki a Maros völgyi 
Szakszervezetek vidéki titkára volt - 1920-1929 között - ki-
számította egy négytagú család havi megélhetési költségeit. 
E számítás szerint, ha az 1925-i juliusi árakat vesszük irá^y*. 
aadóülm a megélhetési költség Marosvásárhelyen havi 4299 lei 
volt. Ha a munkások fizetését e számhoz hasonlítjuk kiderül, 
hogy a kollektiv szerződések szerint, amelyeket 1924"március 
1-én kötöttek, ezt a számot csak 37-61"^-ig érték el. A kol-
lektív szerződésbe« megállapitott fizetések a következők vol-
tak: a leggyengébben fizetett munkás "havi 1612 leit keresett. 
/Ezek"képezték a~'dolgozók többségét/ ebbe a fizetésbe bele 
számítottuk az 5-56 leieö" órabért és egy négyfagu család drá-
gasági pótlékát, amely 2.56 lei volt óránként. Jobban fizet-
ték a keret- és körfürészmunkásokat, akik havi 2414 leit kap-
tak, vagyis 9.5o""lei órabért, amelyhez még 2-56 lei drágasági 
pótlók is járult. Ezeknél is jobban fizették a fémmunkásokat, 
akik havi 2612 leit kaptak, vagyis I0.50 lei órabért és 2.56 
lei drágasági pótlékot. Ha a fizetések átalányát ki akarjuk 
számitani, tekintetbe kell vennünk, hogy a munkások hagy ré-
szének órabére 8 lei alaft maradt. Az átlagos havi fizetés 
2000 lei volt, vagyis kb."46"$-a annak a számnak, amelyet az 
életszínvonal indexe mutatott. 
Ha egy négytagú család számára minden szükséges életfeltételt 
figyelembe veszünk, megállapíthatjuk, hogy 1925"december 31-
én az élelmezési költség havi 75oo leit tett ki. Ha a fizetés 
seket ehhez a számhoz viszony it juK, azok ennek 21 /j-át fede-
zik, tehát a szükségletek 34 $-át. 

A valóságban a munkások nem kapták meg egész fizetésüket. Le-
vonták belőlük az" adókat7 a társadalombiztosítási dijakat és 
a különféle büntetéseket. 

14/ Előre, 3.száma, 1921. 
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Ha az akkor', nagy rnün-anélkülisiégre gondolunk, ki kell emel-
nühk7 hogy az általán s életszínvonal még ennél is alacsonyabb 
volt. 

Az első világháború U' áni évek az infláció évei voltak. Az 
infláció az imperiali sta háború következménye volt és a dol-
gozó rétegeket sújtotta, ós az egyre"növekvő drágaság foly-
tán csökkentette a"munkások reálbérét. Ami a burzsoáziát il-
leti, az csak nyert az•inflációval, mert felemelte az áruk 
árát, ugyanakkor azonban ellenszegült a fizetések emelésének. 
A liberális kormány tudatos inflációs politikát folytatott, 
hogy növelje a tőkések profitját. 

íme néhány példa, amely bemutatja a legfontosabb közszükség-
leti cikkek árának emelkedését és a fizetéseknek az árakhoz 
viszonyított lemaradását. 
Ha az 1916-os árakat loo-as index-szel jelöljük, egy sor fon-
tos közszükségleti cikk ára ilyen képet mutat /15/ 

Folyó-
szám 1916 1926 május 

2o-án 
17 Cukor loo* 2833 
2T bab loo 

; kukoricaliszt loo 666o 
4r liszt loo 5ooo 
5" burgonya lOQ 266O 
6r kenyér loo 755o 
7T hus loo 5o, 
8T ' tej loo 35oo 

zsir loo 5250 
lo. turo loo • 5lo 

A "Famunkás" cirnü újság összehasonlítja az árak emelkedését 
és a" fizetéseket' 1914-1924 között. Az újság erről a követke-
zőket irja: "... mig a drágaság 1914-heg viszonyítva 4792 fo-
kai nőtt, vagyis 48-szorosára növekedett, a' minimális fizetés 
csak 24oo 5i-kal emelkedett, vagyis az"l9l4.évi 25-szörösére» 
nőtt... Amíg tehát az általunk termelt cikkek árát gátlás nél-
kül a háború előtti 43-szorosára emelték /általában a közép-
arányra gondolunk, hiszen egyes cikkek ára 2oo-szoros emelke-
dést mutat/, a munkások fizetése csak hosszas sztrájkok ós 
szenvedések után emelkedett a 25-s2örösére.. ; Ehhez viszonyít-
va a fatermékek ára a következőképpen alakult: a deszka ára 
a háború előttihez képest 53-szor magasaßb lett /5316 #/ a 
butor pedig 59-szeresére ugrott /59oo fa/* Amig tehát a fize-
tések csák 1 ^-kal emelkedtek, a faipari gyárak és bútorgyá-
rak termékeik árát 2 £-kal emelték fel."/16/ 

A munkások leigázására és a fizetések csökkentésére a bírsá-
gok szolgáltak. Lenin: "A gyári munkásokon behajtott birsá-

15/ Vi at a iiuncitoare 83« száma, 1926. 

16/ Famunkás 2-3-száma, 1924. 



gokró". szóló törvény magyarázata" cimü müvében kimutatja, mit 
jelentenek a munkások fizetéséoől vi sszatartot'f'birságok: 
"A birság és a kártérítés két~különböző dolog... A birság -
büntetés,"nempedig kártérítés... A birságok""rendeltetése nem 
a kár megtérítése, hanem a fegyelem biztosítása... "./17/ 
Lenin kimutatja, milyen módon alkalmazták minden alkalommal . 
a birságokat ""a"" kapitalisták kedve szerint, akik ebből komoly 
jövedelemre tettek szert. 

A romániai tőkések, akiket az összes kapitalistákat közösen 
•jellemző kizsákmányolási vágy hajtott, ugyanezzel a céllal al-
kalmazták a büntetéseket, melyék által növelték a profitot 
és "fegyelmezték" a munkásokat.^ íme egy eset, amely Szászré-
genben történt meg: "Az EFK gyár munkásai azt panaszolják, 
hogy az üzemvezetősége bünteti őket. Nemrégen például az. 
egyik munkást 5o leire büntették azért, mert a névsorolvasás-
nál nem ejtette ki elég hangosan a hier szót /németül; itt/, 
később ugyanazt a munkást újból 50 leire büntették, mert túl-
ságosan hangosan mondta ki a hier szót./l8/ 

Ebből a példából is látható, hogyan törekedtek a gyárosok a . 
kaszárnya-rendszer bevezetésére, miképpen űztek gúnyt a mun-
kásokból ós mindezek mellett hogyan érték el azt, hogy.a bün-
tetés alkalmazásával a munkás egynapi fizetését megközelítő 
összegre tegyenek szert. 

A munkások" fizetéséből adót ós társadalombiztosítási dijakat 
vontak"le. Az adó az elnyomó burzsoá állam érdekeit szolgál-
ta, a társadalombiztosítási dijak pedig ugyancsak adók voltak, 
amelyeknek ellenében aligha kaptak valamit is." Mind a fizeté-
sek ""utáni adókat, mind pedig az egyenes adókat évről-évre nö-
velték, ez a kisfizetésüoket sujtottju 

Az állam költségvetésének a fizetésekre kivetett adókról szó-
ló fejezete 1923-1926 között a következőképpen emelkedett: 

1923-ban 3932218 lei 
1924-ben 4oooooooo lei 
1925-ben 550000000 lei 
•1926-ban 700000000 lei 

A közvetett adók még"ennél is súlyosabbak voltak. Az 1926 évi 
költségvetési évre"3• 224.000 .000 leit irányoztak elő ".a fo-
gyasztási adókból". A 4o milliárdos költségvetésből 4- és fél 
milliárdot az egyenes adók tettö'k ki, míg a közvetett adók 
lo milliárd 35o. millióra rúgtak./19/ 
A-kizsákmányolás másik formáját" az u.n. "truck" rendszer al-
kalmazása 'alkotta, amelyet a faiparban alkalmaztak. Ez a fi-: 
.zetés,"vagy a fizetés egyrészének•természetbeni fizetéséből' 
állott. Ezt a rendszert főleg a városoktól és községektől tá-» 

17/ Lenin'Müvei: 2.köt. 19r2o.l. • 
18/ Famunkás 1.száma, 1924. 
19/ Vi at a Huncitoare 3o.száma, 1922. 
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voleső helyeken alkalmazták és ott, ahol nem voltak üzletek. 
Ezeken a helyeken a gyárak szerezték be az élelmiszert a mun-
kások száraára, egészen alacsony áron és a kantinokban pénz 
vagy"bonok ellenébén igen drágán adták el a gyenge minőségű 
árut. 

A munkások egyik legfőbb problémája a lakáskérdés volt. A fa-
ipari üzemekbe hozott munkások a gyár telepein laktak, azok-
ban a házakban, amelyek a gyárhoz tartoztak."Ezek a^lakások 
minden alapozás nélkül gerendádból készültek. Az ajtókat és 
ablakokat sebtében készítették"el s rajtuk keresztül beha- ~~ 
tolt a" szél, a hideg és az eső. A házak falai rövid idő alatt 
megteltek poloskákkal, a padlók alatt pedig bogarak és pat-
kányok hemzsegtek".' Az egészségügyi felszerelések nagyon kez-
detlegesek voltak. 

v • » 
"A kaliba, amelyben berendezkedünk... Déda-Besztercón öt mé-
ter széles és négy méter hosszú, Ebbe a nyomorúságos lyukba, 
amely nem méltó arra, hogy ember lakjon benne, mert még vala-
mire való tetejë" sincsen s beesik az eső a házba, egy .tiz ta-
gú család lakik, A kunyhó falain ezrével nyüzsögnek a bogarak 
és ha az ételt fedetlenül" teszik az asztalra, néhány perc . 
alatt ellepik a bogarak"./2o/ 
Az egészségtelen lakások és a hiányos és egyoldalú táplálko-
zás miatt 12 pellagrás"raegb3tegedés fordult elői A gyermek-
halandóság 27»7 £ volt. "Ezek a számok a Maros völgyében ural-
kodó katasztrofális egészségügyi helyzetre mutatnak. 

A munkavédelem teljés hiánya miatt a szerencsétlenségek min-
dennaposakká váltak'; Nagyon gyakran súlyos szerencsétlé'nségek 
történtek, amelyeket könnyen cl lehetett volna kerülni. A 
nagy kerekek szijai, amelyek mozgásba hozták S transzmissziós 
szíjakat vagy kerekeket, nem voltak elkerítve. A szerelőket," 
a kenőmunkásokat vagy bárkit, aki a gépek közelében dolgozott 
és fáradt vagy figyelmetlen volt, elkaphatták a kötelek, szi-
jak vagy kerekek és a falhoz vághatták, hogy meghaljon vagy 
egész életére nyomorék legyen. A veszélyes faipari gépek"/kör-
fürészek/ semmilyen védőberendezéssel sem voltak ellátva. Sok 
idős faipari munkás dolgozott csonka ujakkal. 
Az egyik korabeli munkásujság ezeket mondja: "A fa báróinak 
paradicsoma vérrel van befestveLunca Bradului-ból azt a 
hirt kaptuk, hogy egy 16 éves fiatal munkást 1923 február 
án délelőtt a körfűrészhez állítottak, hogy tuskókat vágjon. 
Délután.:.fejjel a körfűrészre bukott, amely ketté vágta és 
megölte őt...Nem ismerte a körfürész szeszélyeit, amely nagyon 
nehezen járt, de mivel"a mester kény szeri tö't te, hogy siessen, 
erőltette a körfürészt., s fejjel rábukott. A gyáraknak még 
elsősegélyhez sem volt meg a szükséges"eszközük"./2l/ "A gyi-
mesi gyárban az orvosi doboz egész tartalma egy fél kötés vat-
ta, egy kötél és egy olló. Ilyen ennek a gyárnak az orVosi do-
boza, holott itt 8oo ember dolgozik" /22/ 

2o/ Socialismul 3o.száma, 1923' 
21/ Eamunkás 3^szárna, 1923-
22/ Eamunkás 4.száma, 1923-
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A munkásoknak társadalombiztosítási járulékot kellett fizet-
niük, azonban orvos al.g akadt a Maros völgyében. A beteg-
segély" nagy on csekély volt,' a fizetés 2o-"3o Halálos sze-
rencsétlenség esetén mindent eltussoltak. "Az áldozat volt' a 
hibás." Az áldozat családját kártalanítás vagy nyugdíj'he-
lyett a sors"kényére-kedvére hagyták, amint ezt a következő 
eset is mutatja: 
"A barackosi fűrésztelepen szerencsétlenség történt, amely-
nek következtében két ember vesztette életét... Egyetlen hi-
vatalos bizottság sem szállott ki a helyszinre,"hogy megálla-
pítsa, ki a felelős ezért a szerencsétlenségért. A két mun-
kás, -László Dénes és Barsi György, akik áldozatul estek a 
szerencsétlenségnek, özvegyeket ós árvákat hagytak maguk után. 
Az igazgató a két családfenntartó nélkül maradt családnak 
"végleges kártérítés" fejében néhány kiló szalonnát és lisz-
tet küldött, ezen kívül az"egyiknek egy liter pálinkát, a má-
siknak egy deci konyakot. . . ;,/23/ 
A Maros völgye a kapitalisták paradicsoma, de a munkások pokla 
volt."A munkások e szégyentelen kizsákmányolás ellen szervez-
kedést és forradalmi harcot indítottak, amely az egyedül le-
hetséges utat jelentette a kapitalista járom alól való fel-
szab adulásra. 

A marosvölgyi munkások harcai 

Az első világháború előtt a marosvölgyi fürősztelepeken nem 
találjuk meg a munkásság élenjáró szervezeti formáit. Az ardő-
és faipari munkások nagyrésze félproletár volt, akit a szociál-
demokraták lebecsültek és elhanyagoltak. A szociáldemokraták-
nak'nem volt kedvük kiszállni"a Marosvölgy távoli hegyeibe, 
ahol a világ szeme elől elrejtve, a gyárosok, szolgabirók és 
csendőrök a legvadabb módon terrorizálták a munkásokat. 
A maro'svölgyi munkásság rendszeres szervezkedése csak a Nagy 
Októberi Szocialista Porradalom után kezdődött meg. A munkás-
ság-" szervezői a kommunista munkások voltak, akik a Háborúból 
tértek vissza, vagy Oroszországban voltak fogságban. Sokan az 
orosz forradalomban estek át az első tűzkeresztségen, ahol 
többen közülük fegyveresen harcoltak a Vörös Gárdákban vagy a 
Vörös Hadseregben. 

Ezekaz Októberi Forradalom által felvilágosított és fellel-
kesített munkások, akik arra vágytak, hogy kövessék az orosz 
proletariátus példáját, megerősítették a marosvásárhelyi kom-
munisták csoportját, A Maros völgyében Marosvásárhelyen kívül 
még három szervezési központ volt; Régenben, Tapolcán és Gör-
gényben, ahol fontosabb faipari központok voltak. A szervez-
kedés innen az erdővidék minden faipari gyárára kiterjedt. 

A marosvölgyi"munkásság hazánk"proletariátusának minden harcá-
ban Ós-megmozdulásában résztvott > Az 1920-1 oktôbçri általános 
sztrájkok idején a faipari munkások is sztrájkba léptek. Az 
erdészeti telepeket erős katonai erők szállták meg, s a munká-

23/ Famunkás 5.száma, 1923. 



sokat a munkába való visszatér sre kéiiyszeritették. A munká-
sok .ink il o az erdőkben való bu.ikálást választották, semhogy 
sztrájktörők legyenek. Amikor elterjedt az általános sztrájk 
•beszüntetésének hire, a munkásak nem adtak hitelt a hirnek. 
Egy október 27-í kiáltvány,"am .-lyet a marosvásárhelyi jobb-
oldali szociáldemokraták irtak 'alá, felszólította a munkáso-
kat, hogy kezdjék meg a munkát Október 31-én az egyik maros-
vásárhelyi újságban ujabb felszólítást tettek közzé azok ré-
.szére, akik még nem tértek vissza munkahelyeikre. Ezek a fel-
szólítások bizony itják azt.a tényt, hogy a munkásság a jobb-
oldali szociáldemokraták ellenére, az általános sztrájk foly-
.tatása mellett voltak. A marosvölgyi munkások a bukaresti ós 
a kolozsvári jobboldali szociáldemokrata vezetők iránti mély 
elégedetlenséggel vették fel a munkát. Saját tapasztalatukból 
tanulhatták meg, hogy a jobboldali szociáldemokraták elárul-
ták a proletariátus harcát. 

A marosvölgyi munkások a Kommunista Párt megalakításának elő-
készítésénél a kommunista csoportok mellett állottak. A maros-
völgyi szervezetek erélyesen követelték a Szocialista párt 
Kongresszusának összehívását és ennek a Kommunista Internacio-
náléhoz való csatlakozáéát. A '»Marosvölgyi Munkás" cimü újság, 
amely 1921.szeptember 5- és október 2. között jelent meg, el-
ső számától kezdve a leninizmus eszméjét, a Kommunista párt 
megalakítása szükségességének eszméjét terjesztette és a Kom-
•münista Internacionáléhoz való"csatlakozást követelte7 192o-i 
9.számában megjelent az "Uj Internacionálé" cimü cikk. 1921-i 
2o* száma ujraközli ós kommentálja ezt "A~III-ik internacioná-
léhoz való csatlakozás feltótelei" címmel. Az újság minden 
száma népszerűsíti a Szocialista Köztársaság harcát", leleple-
zi az^imperialista intervenciót és a"szociáldemokraták magatar-
tását. A Marosvölgyi Munkás és az ezt folytató "Előre" c. új-
ság nagy népszerűségnek örvendett a Maros völgyében. 

A marosvölgyi kommunista mozgalom erőssége kitűnik a "Maros-
Völgyi Munkás 1921 május 15-i tudósításából. Ebből"a tudósí-
tásból megtudjuk, hogy az erdélyi és bánáti pártértekezletre^ 
amely a Pártkongresszus előkészítésére ült~össze, a jelenlévő 
26- szervezet közül 6 a Maros völgyéből jött; a marosvásárhe-
lyi, dóda-besztercei", Lunca-Bradului-i, Szalárdi, Rastolita-i 
és a Kelemen-pataki. A Pártkongresszuson, amely a III-ik In-
ternacionáléhoz való csatlakozását határozta el, két maros-
völgyi küldött vett részt, akik a csatlakozás mellett szavaz-
tak. 
A kongresszusi küldöttek letartóztatása után - az. volt a bü-
nük, hogy a III-ik Internacionáléhoz való csatlakozás mellett 
szavaztak - a Maros völgyében nagy tömegmozgalom indult meg 
a küldöttek kiszabadításáért. Az egész országra kiterjedő til-
takozó mozgalom hatására a kormány arra kényszerült, hogyha 
küldöttek egy részét még a per alatt szabadlábra helyezze. 
A terror egy ideig megakadályozta a Kommunista Pártot abban"; 
hogy' törvényes szervezeteket létesítsen Erdélyben és a Bánát-
ban. Marosvásárhelyen az első törvényes kerületi szervezet 
megalakulása népi gyűlés keretében"történt. Az alakuló gyűlé-
sen, amelyet 1922 július 22-én tartottak, a marorvölgyi fa-



•ipari üzemeket 4o küldött képv selte./24/ Ebből az alkalom-
ból "az Előre cirnü újságban büszke Cimet viselő vezércikk je-
lent meg: "Kommunisták vagyunk!" 
Az 1919-1923 közötti években, a forradalmi lendület idősza-
kában a Maros völgye az osztályharc állandó gyújtópontja volt. 
A Romániai Kommunista Párt nagy figyelmet szentelt a munkás-
osztály mindennapos harcának. A Párt tagjai széleskörű tevé-~ 
kenyseget fejtettek ki a szakszervezeti harc megszervezésére. 
A marosvölgyi munkásság komoly harcokat vivőtt gazdasági kö-
vetelésednek kielégitóséért. Állandó harc folyt a kollektiv 
szerződés megkötéséért, az évharmadonkénti fizetés felülvizs-
gálatért, annak érdekében, hogy az lépést tartson az árak 
-emelkedésével és azért, hogy a gyárosokat arra kényszerítsék, 
'högy betartsák a szerződést. A.harcok első komoly célja az 
volt, hogy olyan kollektiv szerződóst érjenek el, amely va-
lamennyi marosvölgyi faipari ügemre érvényes. A gyárosok tel-
jes erejükkel ellenálltak annak, hogy az"összes faipari üzemek 
re Vonatkozó á.ltalános érvényütszerződést köthessenek. Ilyen 
kollektiv szerződésnek a megkötése a tömegek hosszú harcának 
eredménye volt. 
Az egész M&ros völgyére vona'tkozó kollektiv szerződós kivívá-
sa nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a proletariátus fel-
lépése egységes jelleget öltsön, tekintve, hogy magába fog-" 
lalta a marosvölgyi gyárak egész munkástömegét. Igy valósult 
meg a nagy munkáserők összpontosítása, amely képes volt arra, 
hogy fontosabb követelésekkel álljon elő. A marosvölgyi mun-
kásmegmozdulások hatalmas méretei és az egész Országra kiható 
jelentősége nagy visszhangot keltett ós serkentette a prole-
tariátus szolodáritását. 
Az első kollektív szerződést 1919-ben kötötték és 1920-rban, az 
általános sztrájk előtt megújították. Az általános sztrájk le-
törése után a gyárosok nem törődtek a szerződés előírásaival, 
de a munkások az 1921-i áprilisi és októberi harcokban"elérték 
hogy uj szerződést kössenek és azt tiszteletben is tartsák. 
Az 1922-i márciusi, valamint szeptemberi"fizetósrendezósnél a 
munkások kiharcolták a 25-3° $-os emelést és munkafeltételeik 
megjavítását. 
A megkötött kollektív szerződések a következőket irták elő: 
1. A 8 órás munkanap elismerését és 25-5o-loo ^-os fizetés-
többletet a túlórákért. 

2. A minimális fizetés megállapítását munkáskategóriák szerint 
Felemelt fizetést azokban a gyárakban, amelyekben a munkafel-
tételek nehezebbek. 
3 . A fizetések háromhavonkénti felülvizsgálatát, az árak vál-
tozásának megfelelően. 

4." A szerződőébe megállapitött bizonyos'mennyiségű elsőrendű, 
szükségleti cikk juttatását :leözállitott áron. 

24/ Előre 31.száma, 1922-
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5. Lakás, villany és fa láttatását vagy péi zbeli megváltását. 
6. A szakszervezet-'ós"a „izalmi emberek elismerését a dolgozók 
képviselete érdekében. 1 slyiség juttatását a szakszervezet ré-
szére . 
7- Május elsejének fizetett munkásünnepként való elismerését 
/25/ 
1923-ban kezdődik a kapitalizmus viszonylagos állandósulása. 
Már. az előző időszakban számi tottak' a tulajdonosok támadásá-
ra a munkásosztály vívmányai ellen* A marosvölgyi kapitalis-
ták az árak állandó emelkedése ellenére azt akarták, hogy 
csökkentsék a fizetéseket ós növeljék a munkaidőt. A munkás-" 
ság előre látta a támadást és idejében felkészült kivédésére. 
Az 1923-as év eleje a marosvölgyi faipSri munkásság harcai-
nak legszebb pillanatait jelenti. 1923. január 14—ón Szász-
régenben'az összes marosvölgyi faipari üzemek munkásküldöttei 
összegyűltek. Az értekezlet elhatározta a szerződés felmondá-
sát és a sztrájk előkészítését./26/ 

A sztrájk megakadályozása céljából január 18-án a rendőrség 
bezárta-és lepecsételte a marosvásárhelyi Munkás Otthon he-
lyiségét, ahonnan a"marosvöígyi munkások szakszervezeti moz-
galmát irányították. 
Ezzel a mesterkedéssel azonban nem sikerült megakadályozni 
a sztrájkot, amely március" 18-ah kitört és 34- faipari gyár 
négyezer munkását tömöritette. 

A "Socialismul" c. újság a következőket irta a Sztrájkról: 
"A 4-000 munkás sztrájkja a magasabb fizetésekért, " a munkaidő 
csökkentéséért és a munkafeltételek megjavításáért folyik. 
Csodálatos,, ahogyan a munkások kitartanak a harcban. . 

Ez a tény bizonyítja, hogy a munkások jóllaktak a kapitalis-
ta ki.zsákmá ny ola ssar s'minden áldozat árán azó.rt harcolnak, 
hogy életkörülményeiket megjavítsák.M/27/ 

•'• . t 
A kolozsvári szakszervezeti egylet» amelyet reformisták ve-
zettek, elszabotálta a sztrájkolok támogatásának megszervező-;; 
sét, amint ez a Famunkások Szövetségének 1923 április 8-lo-i 
országos értekezletének megbeszéléseiből is kitűnik. A sztrájk 
javában folyt, de a Szövetség jobboldali titkára, Bartha meg-
akadályozta, hogy felvegyék a kapcsolatot a többi kolozsvári 
Szövetsoggel és szakszervezettel a sztrájk támogatása és nép-
szerűsítése céljából. Bartha szabotálása annyira nyilvánvaló 
volty Jiogy lemondásra kény szeri tették. A Szövetség régi kos-
ponti bizottsága helyéré többségben kommunistákból álló uj bi-
zottságot választottak./28/ 

25/ Kollektiv szerződések. ArLakatos kiadása,Marosvásárhely,1924. 
26/ Famunkás, 3o.száma, 1923. 
27/ Socialismul, 3o.száma,-1922. 
28/ Famunkás 4.száma, 1923-
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Nógy hét múlva a sztrájk a munkások győzelmévé! Végződött. 
Jellemző a munkások fejlett erkölcsére, hogy a tulajdonosok 
minden erőfeszítésük ellenére csak 39 sztrájktörőt tudtak 
toborozni . /29/ A szerződés a fizetéseknek 28 fcros emelését és"' 
a munkásokra kedvezőbb munkafeltételek megteremtését irta elő. 

1923 szeptemberében a kolozsvári szakszervezeti kongresszu-
son a jobboldali szociáldemokraták a rendőrséggel karöltve 
kizárták a baloldali többséget és ezzel megtörték a munkás-
ság szükséges szakszervezeti egységét. 
A kizárt szakszervezetek, amelyek között az összes marosvöl-
gyi szakszervezetek is ott Voltak, , Egysóges Szakszervezetek 
elnevezés alatt alakultak ujjá és Állandó Tanácsot választot-
tak. A famunkások ós erdészeti munkások szakszervezetei a fa-
munkások szővetségónek'keretőben maradtak, amely az Egységes 
Szakszervezetekhez tartozott, és a rendőrség minden terrorja 
ős a jobboldali szociáldemokraták minden bomlasztása ellené-
re a'Kommunista Párt irányítása alatt állott. A munkások moz-
gósításával és különböző harci formák felhasználásával sike-
rült visszaverni a tulajdonosok támadását, sőt .a munkások sok 
esetben ellentámadásba mentek át. Ez a tény a hivatalos sta-
tisztikából is kitűnik, amely a~"Munkaügyi minisztérium"köz-
leményében" jelent meg s amelyet a "Socialismul" közölt. 
1923-ban 291 munka-konfliktus volt /7o sztrájk, 4 kizárás 
a többi sztrájk nélküli konfliktus/, a különböző "Vállalat oki-
ban, amelyekben összesen 75.603 munkás dolgozott. Ezek közül 
55^557 munkás vett részt~a harcokban. A 75.603 -munkás közül 
44.424 volt szakszervezeti tag. A 291 konfliktus közül 192 a 
munkások győzelmével, 7I megegyezéssel ós 28 a munkások vere-
ségével végződött•/3o/ Ezek a hivatalos adatok - bármennyire 
is'le voltak szűkítve - mégis~tükrözik a munkaharcok nagy szá-
mát ós a proletariátus sikerét. 
1924 áprilisában a.Kommunista Pártot törvényen kivül helyez-
ték', a' kommunista sajtót betiltották és sok párttagot.letar-
tóztattak. 1924 december 10-én megszavazták a Marzescu-féle" 
kivételes törvényt, amelyet a Kommunista Párt ellen hoztak. 
A Párt még a törvényen kivüli helyezés előtt kijelentette': 

"Mennél szigorúbbak lesznek a Kommunista párt szabad megnyil-
vánulásai ellen irányuló megszorítások, annál erőteljesebben 
árad majd belőle a felgyülemlett potenciális erő" ós: "Még 
egyszer megismételjük azt, amit mondottunk. A kormány próbál-, 
kozásai nem félemlítenek meg bennünket. Helyünkön maradunk 
és a'végsőkig teljesíteni fogjuk kötelességünket a kizsákmá-
nyolt tömegekkel szemben, akiket képviselünk." /3l/ 

A Kommunista párt megtartotta szavát, '. erősítette tevékeny-
ségét, tovább vezette a dolgozó tömegek harcait, és illegális 

29/ Famunkás, 5.száma, 192-3. 
3o/ Socialismul 1923.-lo2•száma. -
31/ Socir.lismul, 1924.március 21. s zárna. 
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tevékeny s :formàït.; az...s'szes lehetséges törvényes for-
mákkal ' összekapcsolta. • • • 

1924 szeptemberében tartói ják meg a párt III-ik Kongresszu-
sát. A kongresszus megáll pitottas hogy "a tőke összpontosí-
totta támadását a termelj'osztályok ellen"/32/ és előre meg-
látta e támadás erősödését. A~kongresszus arra készítette elő 
határozataival a pártot, hogy a munkások harcainak élére áll-
jon. Néhány részlet a III.Kongresszus indítványaiból és hatá-
rozataiból, amelyek ékesszólóan bizonyítják a fentieket:"...A 
proletariátus pártjának, a Kommunista pártnak a munkástömegek 
mindennapi harcát kell vezetnie a munkahiánynak és a kizsák-
mányolásnak a gyárakban való erősödése, a reálbérek csökken-
tése és a munkanap meghosszabbítása, az akkordmunka bevezeté-
se, a lakáshiány ós az általános drágaság ellen és fenntartás 
nélkül, különösképpen aktiv részt kell vennie a munkásság 
azonnali követeléseiért folytatott harcban." 

"A kommunistáknak az a kötelességük, hogy összegyűjtsék ós 
szakszervezetekbe szervezzék a munkásokat s hogy a "sürgős kö-
vetelésekért tfolyó harcok első soraiban haladjanak. Nem ha-
nyagolhatják el a munkások felvilágosítását és ezek .a harcok 
csak akkor vezetnek sikerre, ha ugyanakkor a kapitalista uraK. 
lóm ellen irányulnak..." 

A IIIvKongress-zús határozata; amely''szerint "A párt poi'itikai-
'szervező munkájának súlypontját a gyárakban működő sejtekbe-
kell'áttenni , "/33/ lehdüle tet adott a- párt tevékeny ségének, ós 
megerősítette a Pártot és kapcsolatát a proletariátus legfőbb 
tömegeivel, növelte a .pártszervezetek szervezési kapacitasát. 
-A Maros völgyében, ahol a gyárak távol voltak 'egymástól s ahol 
"az állami* szervek könnyen elszigetelték a gyárakat a vidék köz-
pontjától,'^ gyársejtek szervezési formája nagyobb„lehetősége-
ket biztosított a független működésre. 

1925-ben a märosvölgyi pártszervezetek a pártvezetőség-Trészé-
ről ós a Közpohti Vezetőségi aktivistákon keresztül értékes 
segítséget kaptak. így segítséget kaptak a felejthetetlen elv-
társaktól, Pavel/Tcacenco elvtárstól, aki tágja volt a Közpon-
ti Bizottságnak-és loan Fonagytól, aki illegálisan sok időt 
töltött Marosvásárhelyen. 
A Párt Marosvásárhelyen legális újságot- indított "Világ" ciínen, 
amelynek különleges szerepe volt az 1925-i sztrájk előkészíté-
sében» és véghezvitelében. A bukaresti szakszervezeti sajtó, a 
Via^a Muncitáare /Munkás élet/ és a faműnkások Szakszervezeti 
Szövetségének hivatalos lapja a kolozsvári "LemnarÜl" /Famun-
kás/, táme'ly magyar nyelven, valamint német nyelven is /Bukovi-
na részére/ megjelent, igen élénk tevékenységet fejtett kl. 

1924 nyarán mind a faműnkások Szakszervezete Szövetségének ve-
zetősége, mind pedig a marosvásárhelyi .-^zakszervezeti Megyei 
Bizottság, szervezési intézkedéseket foganatosított, hogy nö-
velje a szakszervezetek hacrképessógét. 

32/ Dokumentumok a Romániai Kommunista párt történetéből.. 
. 1953-II-kiad ás 474. 

33/ Dokumentumok á Romániái Kommunista part történetéből.1953« * 
II.kiadás, 47-1. 
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Az Egységes Szakszervezetek Tanácsa és a Szövetségek vezető-
sége "szervezési napot" jelölt ki vidéken 1925 január 1-15 
között./34/ A munkások bizalmának növekedését az Egyesült 
Szakszervezetek iránt a marosvölgyi szervezett faipari mun-
kásoknak minden terror ellenére növekvő száma bizonyítja. 
Az alábbi táblázat megmutatja"'a marosvölgyi szervezett mun-
kások számbeli növekedését is./35/ 

• • Év Szakszervezetek száma Tagok száma 

A tagok számának ideiglenes csökkenése 1921-ben elsősorban 
annak tulaj donitható, hogy egyes szociáldemokrata vezetők bű-
nös tevékenységet folytattak s ez a munkások egy részét el-
távolította a szakszervezetektől. 1924-re és 1925-re nincse-
nek statisztikai adataink, de a marosvölgyi munkásmozgalom 
egyes idős tagjainak szóbeli nyilatkozataiból ítélve, a szak-
szervezeti tagok száma abban az időben megnőtt. 

A fenti kimutatás számai csak azokat a munkásokat mutatják kl 
akik legalább 48 hétig fizették a-járulókot, nem foglalják ma 
gukba azonban a munkahelyüket változtatókat ós a 18 éven alu-
li fiatal, munkásokat, akiknek beszervezését a törvény megtil-
totta, bár többen közülük tevékenykedtek a szakszervezetekben 
Ha a marosvölgyi szervezett munkások számát megközelítőleg 
25oo-re tesszük - az összlétszám ^ooo volt -, azt látjuk,hogy 
a munkások 5o szervezett volt. -A polgári-földesúri Romá-
niában ez a szám magas fokot jelentett. Csupán azért, mert 
tagjai voltak az Egységes Szakszervezeteknek, állandóan terrò 
rizálták'őke.t, mégis ez az 5o $ szervezett munkás az öntudat 
és~a párt iránti ragaszkodás magas fokáról tett tanúbizonysá-
got s képesnek bizonyult arra, hogy a szervezetlen munkásokat 
is bevonja a harcba. 

Ezeknek a szakszervezeteknek harcos jellege a bevételek és 
kiadások mérlegéből is kitűnik. 1925-ban 257-412 lei bevétel-
ből 66.131 leit, vagyis a bevétel egynegyedét sztrájksegélyre 
használták fel, a "többit kiszállási költségekre, különböző se 
gólyalapokra, stb. /j>6/ 
Mivel a kolozsvári és brassói szociáldemokratáknak nem sike-
rült reális alapra épitéhiök, megpróbálták megbontani a fa-
ipari munkások egységét. A brassói Bartha Károly és a kolozs-
vári Flueraç megpróbálta, hogy uj ""szakszervezetet és uj Egye 
sületet szervezzen .ezen a vidéken. Jellemző, hogy az erre 
vonatkozó cikk a Romániai Népszavában, a jobboldali szociál-

34/ Famunkás 11.száma,-1924. 
35/ Famunkás 1924-i 2-3.számának kimutatása után készült. 
36/ Famunkás 2-3«száma, 1924. 
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demokraták szócsövében jelent neg s âzt á tulajdonosok lap-
ja, a "Munkaadók Lapja" is leközölte. A fámuniiások Szövetsé-
ge"és a faipari szakszervezetek'ellen i'rányuio .bónt.ási kísér-
letek teljes csőddel j ártak .'/37/ 

1924 olyan időpontot jelentett a Maros völgy'ébe^:; ámikoív a. 
munkások visszaverték a gyárosok mindenárra irányuló kísér-
letét, hogy vívmányaikat elvegyék tőlük. 1924-ben''a munkások 
arra kényszeritettók harcaikkal a Déda-beszterce-i gyárakat, 
hogy a szerződést tiszteletben tartsák. /38/ 

Ugyancsak 1924 januárjában a szászrógeni munkások sztrájkjuk-
kal elérték, hogy két elbocsátott társukat visszavegyék a mun 
kába. /39/ 1924 januárjában a faipari gyárosok attól tartot-
tak, hogy a munkások sztrájkba lépnek, ezért•meghátráltak -
megújították a kollektív szerződést s felemelték a fizetése-
ket. /4o/ 

Az események alakulása megerősítette a Párt véleményét arra 
vonatkozólag, hogy a tőkések erősíteni fogják támadásukat. 

A liberális kormány és az. UGIR /Romániai Gyárosok általános 
Egyesülete/ megindította ,az általános támadást ä munkások el-
len","hogy csökkentse fizetésűket s meghossz'abbitsa a munka-/ 
időt. 

Az UGIR vezetősége 83/1924 számú titkos köriratában tagjai, 
tu'domására hozta a miniszter által közölteket. A körirat a" 
többek között a következőket-.-tartalmazta: 
"... errevonatkozólag a miniszter nyomatékosan felhívta a gyá 
rosokat,- hógy saját érdekükben csökkentsék a termelesi költse 
geket a munkások fizetésének és a nyersanyag árának leszállí-
tásává! ... A pénzügyminiszter ur őszinte nyilatkozata után az 
igazgatóság és a tanácS f.hó .2Í-23-án tartandó ülésén fognak 
dönteni arról, hogy"milyen irányban kell a továbbiakban a 
gyáriparosok közös tevékenységét vezetni". Az ülést Nagyvára-
don tartották meg. A famunkások Egységes Szakszervezetének 
Szövetsége leleplezte a tőkések^ terveit és a munkássághoz' in-
tézett felhívásában har.cb.a szólította-a .munkásokat. 

Ebből a felhívásból idézzük a következőket: 

"A pénzügyminisztérium utasította a tulajdonosokat, hogy szál 
litsák-le a fizetéseket. A tulajdonosok mindenben követték és 
követik ezután is ezt az utasítást. Minden igazgatósághoz meg 
küldték az utasitasokat, amelyeknek álapján januar 21-től min 
den vonalon elrendelik a fizetések leszállítását. Tekintve, 

37/ Famunkás 12.száma, 1924. 
38/ Famunkás 1. száma, 1924.-. 
39/ Munkás 2o.száma, 1924. 
4o/ Famunkás 5.száma, 1924. 
41/ Romániai Népszava 47-száma, 1924. 
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hogy a titkös utasitások a mi kezünkbe kerültek, van rá 
időnk, hogy hecSák tudomásul vegyük azokat, hanem minden in-
tézkedést megtegyünk most, amikor az elsőrendű fogyasztási 
cikkek ára na^aata- emelkedik, hogy győzelmesen~verjük vissza 
fizetésünk leszállítására irányuló szándékukat. 

Mindnyájan készüljetek fel a nyilt harcra! 
Takarékoskodjatok^ hogy a ki éheztetésre vonatkozó ördögi ter-
vük ne sikerüljön. 
Szervezkedjetek, hogy mindannyian együtt legyetek'1 /42/ 
Az UGIR titkos terve, amint az események bebizonyították, 
jeladás volt a faipari munkások ellen irányuló támadások meg-
kezdésére . 
A munkásság ellen indított támadás, amelyet a faipari társa-
ságok aprólékosan készitettek elő, 1924 december 13-án kezdő-
dött. A gyártulajdonosok 1195 munkást bocsátottak el azzal az 
ürüggyel, hogy vagonhiány van s hogy felemelték a szállítási 
dijakat. Hogy senkit se bocsáthassanak el, a munkások javasol-
ták a 6 órás munkanap bevezetését. A tulajdonosok azonban visz* 
szautasitották ezt a javaslatot. A tulajdonosok terve az volt, 
hogy kiéheztessék a munkásokat s hogy megtörjék ellenállási 
erejüköt. Mig egyrészről folyamatosan bocsátották el a mun-
kásokat, másrészről más vidékről uj munkásokat vettek fel, 
akiket a munkanélküliség hozott a Maros völgyébe. 

Időközben a rendőrség és a csendőrség szervei razziákat tar-
tottak a munkások között s alkalmazni kezdték az öntudatos 
munkásoknak eredeti lakóhelyükre való "visszaküldését". /43/ 
Ez "volt a tulajdonosok tervének első szakasza, amelynek az 
volt a célja, hogy előkészítse a talajt a munkásosztály ösz-
szes vívmányai ellen indítandó általános támadásra. 

január 23-án az UGIR marosvásárhelyi fiókja felmondta a kol-
lektiv szerződést. A szakszervezeteknek küldött átiratban 
egyetlen szó sem volt a tulajdonosok további tervéről. 

A gyárosok és "'a munkások közötti tárgyalások február 23-án 
kezdődtek meg. A'tárgyalási bizotfságba a munkások több el-
bocsátott munkást választottak be. Beválasztásuk a dolgozó 
munkások szolidaritását jelentette azokkal, akik munka nél-
kül voltak. Ez az eljárás már kezdettől fogva válasz volt a 
gyárosoknak, hogy ne reméljék, miszerint a nemdolgozók távol-
marádnak a harctól s ha a sztrájk kitör, sztrájktörőkké vál-
nak. 

A tárgyalásokon a tulajdonosok a következő feltételeket szab-
ták a kollektiv szerződós megkötésére: 
"1. A munkások napi lo órát dolgoznak a jelenlegi ""fizetéssel, 
vagy elfogadják a fizetések 35 $-os leszállítását. 

42/ Famunkás 12.száma, 1924. 
43/ Famunkás u.o. 
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2. A szerződés december 31-én jár le /március 18-ff helyett/ s 
addig semmilyen fizetésemelést sem hajtanak végre. 
3. A tapolcai galautaçi és kelemenpatáki munkások fizetését 
óránkénti '25 banival.csökkentik. 
4. A cégek nem*"gondoskodnak a munkásoknak élelmiszerekkel va-
ló ellátásáról."/44/ 

A marosvásárhelyi vidéki szakszervezeti bizottság a marosvöl-
gyi munkásokhoz intézett felhívásában leleplezte a tulajdono-
sok kezdettől követett célját, megmagyarázta a gyárosok által 
szabott feltételek lényegót és lángoló felhivásban"'szólitotta 
harcba a munkásságot a 8 órás munkanap megvédésére./45/ 
A munkásság képviselői, akiket a tárgyalások lebonyolításával 
biztak meg, visszautasították a tőkések feltóteleit. 

A marosvásárhelyi faipari "munkások harci felhívást intéztek 
a marosvölgyi munkásokhoz. Hz a megrázó felhivás teljes mély-
ségében feltárja azt a nyomort, amelybe a kapitalizmus süly-
lyesztette a proletariátust. Ugyanakkor ez a felhivás a mun-
kásság forradalmi öntudatának bizonyítéka. Ugy hisszük, hogy 
érdemes idézni: 

"Marosvölgyi munkások!" 
"Nincs ós nem is volt olyan szervezett munkás Marosvásárhelyen 
aki elfogadta volna a 8 órás munkanap meghosszabbítását. 
Beszéljünk a tulajdonos urak feltételeiről. Ha kitartunk a 
mostani munkaidő mellett, a gyárosok a -fizetések 35 fr-os le"-
szállitását követelik, lo leies órabéres fizetés helyett 6 . 5 0 
leit, napi 80 leies ficetés helyett napi 62 leit, havi 2080 
lei'helyett havi 1352 leit akarnak fizetni a ^szakmunkások-
nak. A nem szakképzett munkások fizetése. még most is sokkal 
kevesebb, egyesek a fenti fizetés felét kapják s amïnt köztu-
domású, a faipari munkások többsége nem szakképzett. A tőké-
sek a mi fekete' kenyerünk, babunk, savanyu káposztánk és leve 
sünk egyharmadát akarják elvenni. A lábbeliről, ruházatról, 
fehérneműről nem is beszélünk, az ágyneműről már régen nincs 
szó. De feltesszük a kérdést, mit egyék a dolgozó férj, a gye 
rekek - akik meztelenül járnak - és a feleség 135o vagy éppen 
65o leiből? 

Most egy éve, amikor utolsó kollektív szerződésünket megkötőt 
tük, még lehetett szó nyomorúságos élelmezésről. De ma már ke 
zünkben van az árakat megállapító bizottság hivatalos jelenté 
se, amely szerint megdrágult a hus, amely akkor is már drága 
volt, a tej, a krumpli, a dohány, a lábbeli. 
A kenyér 175 ,^-kal drágult. Azért a,kenyérért, amelyet most 
egy éve lo leiért vettünk, ma 25 lei és 50 bánit kellene fi-
zessünk, - ha lenne miből, de 'nincsen, mert a mi fizetésünk 

44/ Világ február 28.száma, 1925. 
45/ Világ 1925•február 25-száma. 
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csak 5 Ŝ-kal emelkedett. Számi sa ki , aki akarja, hogy mi-
lyen fizetésemelést kell követ-lnünk, hogy csak a tavalyi 
kenyeret megvehessük? A tárgyalásokon nem a 35 7S-0S fizetés 
leszállít ásrol kellene beszélnünk, hanem, a fizetésnek legke-
vesebb 60 fros felemeléséről, mert most egy évi is fizetésünk 
kétharmada élelmezésre ment el, ma már kilenctizedrésze erre 
megy s mégis éhezünk. 

Munkásoki A kenyérért harcolunk! A legfontosabb, a legszüksé-
gesebb táplálékért. Ha ezt sem kapjuk meg, jobb ha elmegyünk 
mezei munkásnak, jobb ha~leállnak a gyárak, minthogy dolgoz-
zunk s mégis éhenhaljunk. Mert éhenhalunk nemcsak a 35 ^-os 
leszállítással, de a jelenlegi fizetéssel is, ha nem emelik 
azt fel.. 

A a?abszolga~tudta, hogy csak àkkor ölik meg, ha munkaképte-
lenné válik. Tőlünk azt követelik, hogy munkaképességünk tel-
jes birtokában, olyan szerződést irjunk alá, amely óhenhalá-
sunkat biztosítja. Tőlünk azt követelik, hogy egy ilyen szer-
ződés aláírásával saját magunk rosszabb sorsot válasszunk ma-
gunknak, mint amilyen sorsa volt a rabszolgáknak. .,. , . 

Elvtársak! Lehet, hogy jelenleg van olyan erő, amely elrabol-
hatja tőlünk jogainkat, lehet, hogy van olyan erő, amely két-
ségbe vonja létezésünket, de nincs olyan erő, amely arra tud-
na kényszeriteni^bennünket, hogy mi magunk mondjunk le élet-
lehetőségeinkről. 

Mi nem mondunk le sem a S őrás munkaidőről, sem a kenyérről. 
Hisszük és tudjuk, hogy velünk lesznek, hogy velünk együtt 
harcolnak az összes marosvölgyi faipari munkások. 

Elvtársi üdvözlettel 
A marosvásárhelyi faipari munkások. 

1925 február 28." 
A tőkések magatartása azt az elhatározásukat fejezte'ki,högy 
a kollektív szerződést egyoldalú munkaszabályzattal helyette-
sítsék 

, amely által a tulajdonosok kedvük szerint diktálhatják 
a munkafeltételéket és a fizetéseket. A munkaszabályzat nem-
csak a munkások életszínvonalának leszállítását jelenténé, ha-
nem a tőkések minden korlátozás nélküli teljes uralmát. Az a 
jellemzés, amelyet Marx a manchesteri tőkésekről adott, a ma-1"* 
rosvölgyi tőkésekre is ráillik. "Nem a Fizetésekről van szó... 
hane'm^az Uralomról, - ők vógülis levetették báránybőr bundáju-
kat. Ők nyíltan követelik a tőke uralmát- s a munka rabszolga-
ságát". /46/ 
Hogy ä munkásságot megosszák, a tőkések megpróbálták rákény-
szeríteni a munkasokat, 

hogy minden gyárban külön-külön írják 
alá az uj feltételeket. Ebből a célból a megfélemlítéshez fo-
lyamodtak azzal, hogy a munkásokkal a csendőrök jelenlétében 
tárgyaltak. Azonban kevés munkás ijedt meg. A marosvölgyi 
munkásság annyira összeforrott a régi harcokban, annyi harci 
46/ Marx-Engels: A szakszervezetekről. A RMP kiadása, 1947. 
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t apaszt alato-? szerzett, aogy megértette a tőkések mesterkedő-
séf ós~élutaùtotta a tárgyalásoknak gyáranként való lefoly-
tatását. 

A pillanat nem voit alkalmas a sztrájkra, ezért a szakszerve-
zetek arra törekedtek, hogy tárgyalásokat folytassanak. A 
munkafelügyelő azonban, aki a múltban arra törekedett, hogy 
a harcofa tárgyalások vonalára terelje, most a tárgyalások 
megszakítására törekedett". A gyárakban forrongott a munkás-
ság, s kész volt sztrájkot hirdetni. A gyárosok a sztrájk 
megakadályozására és a munkásság megfélemlítése"érdekében 
rendkívüli eljáráshoz, a kizáráshoz folyamodtak. Március 6-
án az összes márosvölgyi faipari üzemek bezárták kapuikat a 
munkások előtt./47/ így 5ooo munkás, akiknek száma, ha csa-
ládonként három főt számítunk 15-ooo lelket jelentett, kény-
telen volt éhezni. A kizárás, a kiéheztetés môdszë're azonban 
nem-tudta megfélemlíteni a marosvölgyi munkásokat. A gyáro-
sok felhívására, hogy munkásokat vesznek fel á munkaszabály-
zat alapján, egyetlen munkás sem jelentkezett. A munkások 
sztrájkkal adták meg a választ a tulajdonosok támadására, a 
kizárásra, de szokványos sztrájkkal, a Munkafelügyelőség tör-
vényes előírása szerint. Az összeütközést nem kell jelenteni, 
- irta a~marosvásárhelyi kerületi szakszervezeti bizottság 
körirata. Nem mi mondtuk fel a szerződóst... nem mi támadtuk 
a hivatalos 8 órai munkaidőt, nem mi próbáltuk csendőrökkel 
kényszeriteni az embereket a rossz szerződés aláírására. /48/ 

A kerületi szakszervezeti bizottság köriratát a kizárás más-
nap jánĵ  március 7-én küldték meg a marosvölgyi szakszerveze-
teknek. A körirat a többi között a következőket mondja: 
"Táviratilag értesítettük a romániai munkásszervezeteket er-
ről"a kizárásról 3 erkölcsi és szellemi támogatást kértünk. 
Biztosak vagyunk abban, hogy az ország munkássága mellettünk 
áll a 8 órás munkaidő megvédésében". Nagyon fontos az a rész, 
amely "megmutat ja munkásmozgalmunk kapc'solatát az .agrárprole-
tariátussal és a szegényparasztsággal. Ez a Kommunista Párt-
nak a munkásosztály és a szegényparasztság,közötti szövetség 
érdekében folytatott harcának eredménye. Ezzel kapcsolatban 
a.körirat, a következőket mondja: "A falvakban már tudják,hogy 
ezekben a gyárakban nem engedik meg a munkavállalást. S ha 
valahonnan, ahol nem tudtak a munkások kizárásáról, mégis 
munkások érkeznének, ezeket haladéktalanul, világosítsátok fel 
és küldjétek vissza őket oda ahonnan jöttek"./49/ 

A gyárosok azt hitték, hogy a vidéki parasztokat mint sztrájk-
törőket használhatják fel. A dolgozó parasztság azonban, bár 
szegény hegyi falvakban lakott és kévés földdel rendelkezett 
szolidaritást vállalt a munkásokkal, a gyárosok semmilyen Ígé-
retétől sem hagyta magát"megszédíteni. Hogy a parasztokat oda-
csalják, nagyobb fizetést Ígértek nekik, de eredmény nélkül. 
Tapolcai favágókat vittek be az erdőből, hogy fát rakassanak 

47/ Viata Muncitoare /Munkásélet/ 1.száma, 1925« 
48/ U.o. 
49/ A körirat román fordítása a marosvásárhelyi rendőrségén 

található. Simo irta alá 1925 március 7-i keltezéssel. 
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velük a vagonokba. Amikor azonban megtudták, 'hogy miről van 
szó, megtagadták, a vagonok berakását s visszatértek az erdő-
be, A tulajdonosok, kénytelenek volta'k az irodai személyzet-
tel biztosítani a vagonok berakását. A dédai parasztok, akik 
ideiglenesen a déda-besztercei gyárban dolgoztak, a sztráj-
kolok első felszólítására abbahagyták a munkát. Ugyanez tör-
tént a gyártelepeken, útépítkezéseknél, a szállításoknál dol-
gozó parasztmunkásokkal, akik abbahagyták a munkát és vissza-
tértek falvaikba. 

Amikor a gyárosok látták, hogy nem sikerül munkába állitani-
ok a iridéki parasztokat, távoli vidékről kezdtek munkásokat 
hozni. A kapitalista állam elhelyező hivatalai működésbe kezd-
tek. Ezek a hivatalok tulajdonképpen azzal foglalkoztak, hogy 
sztrájktörőket toboroztak. Az elhelyező hivatalok nem mond-
ták meg a munkásoknak, "hogy ott, ahová küldik őket, sztrájkol-
nak a munkások. így küldték 3oo munkást a Maros völgyébe Besz-
tercéről, többszáz munkást Galacból, Prahovából ós Máramaros-
ból. A gyárosok mindent elkövettek, hogy a toborzott munkáso-
kat elkülönítsék a sztrájkolóktól. A megérkezésnél az állomá-
son tartották őket s csak éjjel vitték be a gyárakba, ahol . 
közös hálótermekbe zárták és csendőrökkel őriztették őket. 

A^sztrájkolok nagy hősiességgel és találékonysággal hiúsítot-
ták meg a sztrájktörési kísérleteket. A sztrájk vezetősége az 
első pillanattól kezdve nagy súlyt fektetett a más vidékről 
hozott munkások felvilágosítására, úgyhogy ezek csak"félre-
vezetés folytán váltak sztrájktörőkké, nem tudatosan. Bár-
mennyire is vigyáztak a gyárosok az összetoborzott munkások-
ra, a sztrájkolok odaérKezésüknek pillanatától kezdve felvet-
ték velük a kapcsolatot. Éjjel egyes sztrájkolok belopakodtak 
az újonnan érkezettek hálószobájába; hogy megmagyarázzák ne-
kik a helyzetet s hogy rávegyék őket a" munka abbahagyására. 
Különösen a sztrájkolok feleségei győztek le a munkások fel-
világosítása elé tornyosuló akadályokat. Az első hat héten a 
sztrájkolók elérték, hogy rávegyék az újonnan érkezetteket a 
visszatérésre. Akinek nem volt pénze, annak a sztrájkolók ad-
tak útiköltségre valót. Hat"hét alatt a gyárosoknak csak egy-
két napra sikerült dolgoztatni a gyárakat. Volt rá eset,hogy 
az alig "megindult munkát, néhány óra múlva abba kellett hagy-
ni, mert az uj munkások, miután megtudták, hogy miről van S0Ó, 
elhagyták a gyárat. 

A kapitalisták szolgálatában álló hatóságok"a munkáé'ok legele-
mibb állampolgári jogait sem tartották tiszteletben. Erőszak-
kal" akadályozták meg a~munkások eltávozását, akik kénytelenek 
voltak éjjel megszökni. Az állomásokon és vonatokofTTalóságos 
razziákat tartottak a "szökevények" összeszedésére... Toplicán 
elfogták a secui Ofa gyárból megszökött munkások egy részét 
és csendőri fedezettel kisérték vissza őket. 

A Maros völgye"ostromállapot képét mutatta. A munkástelepe-
ket, a gyárakat, utakat a csendőrség és a katonaság őrizte. 
A munkásoknak megtiltották, hogy lakásaikat elhagyják. Egymás^ 
után tartották a házkutatásokat és letartóztatásokat foganä- " 
tositottak. Egyes helységeket teljesen elzártak a külvilágtól. 
A Secu völgyi munkások elszigetelése céljából például beszün-
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tették a Társaság tulajdonában lévő ke skenyvágányu vasút mű-
ködését . 

Ezeknek az intézkedéseknek ell-.nére sem sikerült~elzárniok 
a marosvölgyi munkásokat az or zág munkásságától. 

A munkások összetartása csodálatos volt. k Kommunista párt 
felhivására az ország minden ruszében a famunkások szakszer-
vezetei és más szakmák szakszervezetei, a kerületi bizottsá-
gok és a szakszervezeti Szövetségek'pénzsegélyt küldtek~a 
sztrájkolóknak és biztositották őket proletár szolidaritásuk-
ról s a~győzelemig menő harc folytatására buzdították a sztráj-
kol ókat , 

A Világ cimü újság irja, hogy Bukarestből, Aradról, Szatmár-
ról, Brailaból, Nagyváradról, Brassóból, Temesvárról, Meggyes-
ről, Lúgosról, Lippáról, Szebenből, Resicáról, Talmaciból, 
Karánsebesről, Lupényből stb.~ küldtek együttórzési felhíváso-
kat. /5o/ Az újság több távirat szövegét közölte, amelyek a 
sztrájkolók~iránti forró szeretetet ós forradalmi összetartást 
fejeztek ki. 

íme néhány részlet a különböző táviratokból: 
Galacból ezt irták: "A ti harcotok híre ide is elérkezett. 
Együttórzünk^veletek, egységfrontban vagyunk veletek. Segítsé-
get küldünk". 

Karánsebesről írták: "Testvéri szeretettel üdvözöljük 8 órai 
munkaidőért~harcoló"harcostársainkat.. Együttérzésünket tettek-
kel bizonyítjuk be". 

Meggyesről ezt írták: "A meggyesi faipari munkások csoportja 
mellettetek voït,van és marad a győzelemig. Az anyagi segít-
ség útban van". 

Lupényből azt irták: "A marosvölgyí elvtársak értünk és he-
lyettünk harcolnak. Proletár együttérzéssel küldjük szerény 
segélyünket, amelyet továbbra is küldünk egészen a győzelemig". 

A munkások harcának támogatása céljából nemcs'ak a hazái mun-
kások erőforrásait mozgósították, hanem a külföldiekét is. 

A Famunkás írja, hogy a faipari munkások Egyesülete kéréssel 
fordult a külföldi munkásszervezetekhez'is, amelyek jelentős 
segélyt küldtek./51/ 
A sztrájk népi jellege nemcsak a munkásság és a parasztság 
összetartásában nyilvánult meg, hanem"egyes kiskereskedők se-
gélyében is, akik a sztrájk idején hitellel segitettók~a mun-
kásokat. Egyes helyeken a kiskereskedők a szakszervezeti 
utalványok alapján hitelbe szolgálták ki a munkásokat./52/ 

50/ Világ 1925.március 14-i és április 8-i száma. 
51/ Famunkás 5-6.száma, 1925. 
52/ A Világ újság közöl ilyen adatokat, de a sztrájkra vonat-

kozó adatokat egyes sztrájkban résztvevők szolgáltatták. 

£ 
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A marosvölgyi munkások sztrájkját a szokásos eszközökkel nem 
tudták megtörni. Ezért a burzsoázia fokozta a terrort. Vala-
mennyi Helységben munkásletartéztatásokat foganatosítottak s 
a letartóztatottakat gyalog 60-80 km távolságra csendőrőrs- ~ 
ről-csendőrörsre hurcoltály^^Egy másik, addig még "nem használt 
módszer az volt, hogy erőszakkal tömegesen lakoltatták ki a 
munkásokat gyári lakásaikból s kiűzték őket a helységből. A 
munkásokat felszólították, hogy hagyják el lakásaikat, de ők 
ellenálltak. Ekkor csendőröket hoztak a helyszínre azzal a 
paranccsal, hogy családostól és minden butorukkal együtt la-
koltassák Ki a munkásokat." Több helyen véres összeütközésre" 
került sor. Secuban az asszonyok fejszékkel védték házaikat. 
Itt Cotta főszolgabíró parancsot adott^ hogy lőj jenek a mun-
kásokra, a katonák azonban nem teljesítették a parancsot". A 
görgényi munkások erőszakkal szabadítottak ki egy csoport le-
tartóztatott" munkást . A kilakoltatottakat marhavagonokba zsú-
folták s szétszórták őkefaz ország különböző részeibe. Az 
egyik szalárdi gyárigazgató egy bizonyos Török nevezetű, a 
le plomb ázott vagonokra ezt irta fel: "Veszett kutyák". Gör-
géiíy-ben és Szászrégenben a munkásokat mindenükkel együtt a 
nyílt mezőre rakták ki, másik részüket" Razboeni-ig vitték s 
ott szélnek" engedték őket. Sok családot szállítottak Szatmár 
környékére. 
Azokat a munkásokat, akiket nem lakoítattak ki erőszakkal, 
arra kény szeritették, hogy megkezdjék a munkát a gyárakban s 
hogy napi lo órát dolgozzanak. Akik a parancsnak nem engedel-
meskedtek, letartóztatták és elszállították a helységből. Né-
hány részletet közlünk a Világ cimü újságból, amelyek rávilá-
gítanak a munkássággal szemben alkalmazott terrorra. 
"Szászrégen, á.prilis 14-én a munkások a megszokott időben je-
lehtEeztek munkára, de a 8 órai munkaidő után abbahagyták 

azt... A munka abbahagyása után azonnal megkezdték kilakolta-
tásükat, amelynek következtében 18 család S szabad ég alatt 
van. Egész Szászrégenben megállott a munka. 
Secu. Mivel a munkások nem akartak lo órát•dolgozni, a csen-
dórseg-Tiárom munkást letartóztatott, akiket"Bilborba szállí-
tottak. Különben Secuban sem folyik a munka. 

Galautas. Azokat a munkásokat, akik dolgoznak, ugy tartják, 
mintha internálva lennének. A telepről senki sem mehet ki,oda 
sem mehet be senki. 

Görgény... A hatóságok minden erőfeszítése ellenére nem érték 
ë1, hogy a munkások közül valaki is munkába állott volna. 
Egész Görgónyben nem dolgoznak. 

Mar o svás árhely. 12 család még mindig a Szabad ég alatt van.. . 
A munkasok határozottan állják a harcot. Az összes körfűrészek 
állanak, egyetlen sztárjktörő sincsM/54/ 

53/ Világ 1925- április 25-Száma 
54/ Világ 1925. április 18.száma 
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A marosvölgyi hős'harcösok sztrájkját a legkegyetlenèbb ter-
ror sem.tudta megtörni, amely nemcsak a munkást sújtotta,ha-
nem családját is. 

Egy másik módszer, amelyet a tőkések a marosvölgyi munkások" 
harca ellen felhasználtak, az volt, hogy szociáldemokratákat 
alkalmaztak sztrájktörőkként. Bukovinából, Grigorovici, Gaidoç 
és Roznoneanu szociáldemokrata vezérek székhelyéről sok nem 
eléggé öntudatos munkást toboroztak, akiknek segítségével a 
gyárosoknak sikerült megindítani a gyárakat. 

A marosvölgyi munkások harcának első pillanatától Kezdve a 
jobboldali szociáldemokraták árulóknak bizonyultak. A három 
heti idő alatt", arnig â sztrájk tartott, a "Romániai Népszava" 
csak két cikket közölt a"marosvölgyi munkásokról. Az elsőt" 
március 15-én, amikor látszólag kedvező álláspontot foglalt 
el a munkássággal szemben. A másodikat május 1-én közölte, 
hogy azt az illúziót keltse a munkásokban, hogy nem a harc 
oldja meg a marosvölgyi munkásság problémáit, hanem Fluera^ 
közbenjárása Tatarescu belügyminiszternél, amennyiben Plüera? 
kérte, hogy szociáldemokratákból álló vegyes bizottságot" 
küldjenek ki a Maros völgyébe a helyzet tanulmányozására. 
Tatarescu belügyminiszter határozottan megígérte, hogy távira-
ti uton intézkedik s a marosvölgyi helyzetet a legrövidebb 
időn belül tanulmányozni fogják"./55/ 
Ugyanakkor a szociáldemokrata hivatalos szócső a nyilt felje-
lentéshez folyamodott, és azt irta a "Világ" cimò újságról,' 
hogy: "A Marosvásárhelyen megjelenő Világ cimü újság látszat-
ra polgári külsőt öltött, de Moszkvát szolgálja"» Ennek a fel-
jelentésnek az volt a célja, hogy felhivja a rendőrség figyel-
mét az újságra, hátha betiltják; 

A marosvölgyi munkások sztrájkját a polgárság és a jobboldali 
-szociáldemokraták : árulása véres terrorral^elfojtotta ós meg-
törte a szakszervezeti mozgalom egységét. Ők tették lehetővé 
a bukovinai kevéssé öntudatos szervezetlen munkások tömeges ' 
behozatalát s"velük megtörték a sztrájkot s működésbe helyez-
ték a gyárakat. 

Az-1925"i szakszervezeti Kongresszus után, a faipari munkások 
Egyesülete- egészben megmaradt, ós az Egységes Szakszervezetek-
hez tartozott. A bukovinai Gaido? és Rozneveanu szociáldemo-
krata vezetők bomlasztó tevékenysége következtében, 1924-ben 
a bukovinai fa- és erdőipari munkások szakszervezetei elszakad-
tak az Egyesülettől s ezzel az Egyesülotot magát is bomlásra 
kényszeritették. Mig az ország egész munkássága, de különös-
képpen a faipari munkásság támogatta"a sztrájkot, a bukovinai 
munkások a szociáldemokrata vezetők tevékenységének következ-
tében elszigetelődtek ettől a harctól. Csak igy sikerült aztán 
tömegesen sztrájktörőket gyűjteni Bukovinából.-
A sztrájk 1925 junius elején ért véget. A "Pamunkás" cimü új-
ság junius 15-i számában elemezte és levonta a sztrájk tanul-

55/ Romániai Népszava 1925- április 18. 
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ságait ; "A 8 órás munkanap megvédésééit vivőtt harc" cimü cik-
kében és a következőket irta: . 
"Annak ellenére, hogy a sztrájk kemény diónak bizonyult a ki-
zsákmányolásra éhes. tőkések számára s hogy a főszolgabirák 
találékonysága csődöt mondott, a marosVö'lgyi munkások ellen 
inditott támadást nem lehetett kivédeni. De e tény oka nem a 
kizárt munkások gyengeségében, sem a romániai"szervezett mun-
kások közönyébenkeresendő, hiszen kevés kivétellel a legna-"" 
gyobb áldozatokat hozták a marcsvölgyi munkások támogatásáért. 
Nem hozható fel az sem,"hogy nem volt meg a külföldi kapcso-
lat, hiszen az Egyesület felhívására jelentős anyagi segítség 
érkezett külföldről. A valódi ok a bukovinai erdőipari munká-
sok /Gaidoç és Roznoveanu hazájáról van szó/ tömegében kere-
sendő, akiknek segítségével a gyárosok megindíthatták a gyá-
rakat, anélkül, hogy a gyárak nagyrészében akadt volna kizárt 
munkás aki hajlandó lett volna a munka folytatására. 

A gyárosoknak sikerült más vidékről munkásokat toborozniok a 
munka megindításához anélkül, hogy a marosvölgyi jól szerve-
zett mozgalmat leverték volna, mert az nemcsak a hazai munkás-
ság együttérzését és támogatását élvezte, hanem a külföldi 
munkásságét is. 
A kilenc hétig tartó harc alatt minden harci lehetőséget meg-
próbáltunk. A bíróságok által készített vádirat jegyzőkönyvé-
ben buzditó levelekről, kiáltványokról, sajtónyilatkozat okról, 
illegális gyűlésekről olvashattunk. 
Most, amikor a marosvölgyi harc fegyverszünetéhez érkeztünk, 
elismeréssel adózunk a mi hazai és külföldi munkástéstvéreink-
nek, akik minden nehézség ellenére jelentékeny segítséget 
nyűjt o'f'ták"'a "mar ös völgyi "harcosoknak."" 

A "Népszava" cimü ujság nemcsak ho'gy megtiltotta hiveinek,hogy 
bármilyen segitséget adjanak a sztrájkolóknak, hanem megbí-
zottját olyan megbízatással /56/ küldte le a Maros völgyébe, 
mint"Bukovinába; 

A marosvölgyi munkások 9 hetes harcukkal bebizonyították,hogy 
nem öntudatuk hiánya miatt van ma a Maros völgyében lö órás 
munkanap. Annak ellenére, hogy kénytelenek olyan sokat dolgoz-
ni, velünk együtt meg vannak győződve arról, hogy 9 hetes har-
cuk elvetett magja még egyszer kikel s az, ami ma bizonytalan, 
holnap biztos győzelem lesz. 
A marosvölgyi munkások nemcsak a romániai munkásmozgalom leg-
szebb harcát vívták meg, hanem fegyelmezettségükkel csodákat 
müveitek, sok tapasztalatot szereztek és tanultak s példát ad-
tak minden munkásnak. Megmutatták hogyan kell harcolni 9 hétig 
s ha ma lábhoz tett fegyverrel állunk is, ez csak fegyverszü-

56/ Hogy sztrájktörőket toborozzon. 
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net, amely után a tapasztalat felhasználása következik"/57/ 
X X X . 

Az 1923-1929 közötti evek marosvölgyi sztrájkmozgalmai hazánk 
munkásmozgalmának történetében tiszteletreméltó helyet foglal-
nak e 1. 
Ezeknek a szakadatlan harcoknak folyamán, 1919-től kezdve, a 
marosvölgyi munkásság olyan magas öntudatba tett szert, amely 
öntudatot főleg saját tapasztalatból lehet szerezni az osz-
tályharc tüzében. A sztrájkok nagy erkölcsi befolyása, amely-
ről Lenin beszél'-"A sztrájkról" cimü Írásában, teljë's mérték-
ben éreztette hatását a marosvölgyi munkásságnál is. A legna-
gyobb ós a legfontosabb romániai sztrájkok egyike, a Maros 
völgyében, az I925~i évi tavaszi sztrájk*volt. Az ezévi munkás 
megmozdulás az egész hazai proletariátust maga köré gyűjtötte, 
sőt,a külföldi proletariátust is. Ez ellen a sztrájk ellen a 
burzsoázia összes erőit mozgósította, felhasználta a legszél-
sőségesebb terror eszközöket is, amelyek addig ismeretlenek 
voltak. 

Az 1925-évi sztrájk "elszántsági foka", a munkásság alhata-
tossága ós forradalmi ereje legyőzte az éhséget és a tőkés ál-
lam terrorhullámait. A burzsoáziának mégis sikerült elfojta-
nia ezt a sztrájkot, mert terrorhoz ós a jobboldali szociál-
demokraták árulásához folyamodott. A szociáldemokraták szé-
gyentelenül szállítottak a sztrájktörőket. 

A marosvölgyi munkások sztrájkja megmutatta hazánk munkásmoz-
galmának magas felkészültségi fokát, szervezési ós vezetési 
színvonalát. A sztrájk rögtön a Párt illegalitásba vonulása 
után zajlott le', amikö'r a burzsoázia azt hitte, hogy a Pártot 
kikapcsolta a harcból. A sztrájkoló munkások egy pillanatig 
sem hitték, hogy magukra hagyták őket. A marosvölgyi munkások 
harcuk egész ideje alatt érezték, hogy van olyan erő, amely 
vezetni tudja őket, hogy van proletár összetartás s hogy az 
önbizalomnak és erőnek erős"forrásai vannak." E magas színvo-
nalon folyó harc a Kommunista Párt létezését.éreztet te, amely 
illegalitásból vezette a munkások harcát. A marosvölgyi mun-
kásság harca"folyamán a bürzsoázia meggyőződhetett arról,hogy 
a proletariátust nem lehet elválasztani igazi vezetőjétől s 
hogy a^Romániai Kommunista Párt létezik s vezeti a munkások 
harcát. 

Az 1925- sztrájknak külön jelentősége van, mivel az első nagy 
sztrájk a párt illegalitásba vonulása után, amelyet a Párt 
illegális keretek között készített elő és vezetett. E harc 
kezdeményezésével és levezetésével a Párt az egész világ előtt 
bebizonyította, hogy a burzsoáziának^semmilyen vad próbáikon 
zása sem tüdja harcon kivül helyezni. Ezzel a sztrájkkal a 
párt megpiutatta^' hogy él s hogy minden akadályt el tud hárí-
tani az útjából, s az ""elnyomott ós kizsákmányolt tömegek har-
cának élére tud állni. 

57/ Famunkás 1925- junius 5-6.szám. IV.évf. 
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A marosvölgyi sztrájk bebizonyította a Párt erejét és élet-
képességét, a dolgozó tömegekkel való kapcsolatát, amelyet ~ 
sem az illegalitás, .sêm a tömeges letartóztatások., amelyeket 
1924 végen foganatosítottak, nem tudtak szétrombolni. Az olyan 
vidéken lejárszódó sztrájk, amilyen a marosvölgyi~sztrájk volt, 
ahol többféle nemzetiség élt azért is fontos, mert megvalósí-
totta a"'Különböző nemzetiségi proletariátus harcos forradalmi 
egységét. 

A marosvölgyi dolgozó tömegek harcai a Romániai Kommunista 
Párt illegalitásának idején saját forradalmi erejükben s tö-
rekvéseik győzelmében való hitüket vésték be-a munkások öntu-
datába s minden reményüket a párt bölcs vezetésére alapozták. 
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V i t á k , i s g e r 't e t é s e k . 

Az árutermelési a feudalizmusban. 
/Elméleti .konferencia a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Történettudományi Intézetében./-

/Isztoricseszki je 7,apiszki, 1954. 46. sz./ 

1953.. október 8, 9 ós 13-án a Szovjetunió története feudaliz-
muskori osztálya elméleti konferenciát rendezett a feudalizmus-
korbeli árutermelésről a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Tör-
ténettudományi Intézetében. 

A konferencia széleskörű érdeklődést váltott ki a tudományos 
körökben. A konferencián mintegy 2oo-an vettek részt, többek 
között a Szovjetunió ^udományos Akadémiája különböző intézetei, 
valamint "a moszkvai állami, egyetem és a pedagógiai főiskolák 
részéről. I ) 
A. konferencia iránt megnyilvánuló nagy érdeklődést a téma aktua-
litása váltotta ki. A feudáliskori árutermelés problémájának 
a marxizmus-leninizmus segítségével való megoldása nagy jelen-
tőségű a burzsoá tcrténe'lemhamí si tok leleplezése szempontjából, 
mivel ezek a kapitalizmus öröktől fogva való meglétét éppen"az 
árutermeléssel való azonosítása utján akarják bebizonyítani. 
E probléma megoldása ezenkívül a feudális termelési mód gazda-
sági ''fejlődéstörvényeinek tanulmányozása szempontjából is rend-
kívül fontos. 
A konferencián három beszámolót tartottak ős vitattak meg. 

Az -első volt i.V. Danyilova es V.T. Pas ut o referátuma "Az áru-
termelés Oroszországban a 17.századig" Címmel, /a referátum 
részletesen kidolgozott fő tételei megtalálhatók a szerzőknek 
a Voproszl Isztorii, 1954. 1.számában megjelent cikkében. 
117-136.1-/ 
Az előadók megállapították, hogy az antimarxista Pokrovszkij-
"iskola" túlbecsülte az"árutermelés Szerepót Oroszországban a 
feudalizmus időszakában. A Pükrovszkij-iskola szétzúzása után 
viszont egy másik véglet mutatkozik, mégpedig az, hogy igen 
kevés figyelmet fordítanak az árutermelés kutatására /különö-
sen a 17-század előtt/. Jellemző, hogy a Szovjetunió történe-
tének periodizációs vit áj ában~sem kapta meg az őt megillető 
helyet az árutermelés kérdése. 



Az előadok a marxizmus-leninizmus klasszikusainak megállapí-
tásaira támaszkodva az árutermelésnek következő törvényszerű-
ségeit foglalták egybe: 1/ az árutermelés függ az uralkodó 
feudális termelési viszonyoktól és elsősorban a feudális föld-
tulajdontól; 2/ az árutermelés alá van rendelve a feudalizmus 
fő gazdasági céljának - a fogyasztási javak termelésének; 
3/ az árutermelés 'kapcsolatos a feudális járadék formáinak 
fejlődésével, stb. E törvényszerűségek vizsgálatán kivül konk-
réten be kell mutatni az árutermelés alapját alkotó társadal-
mi munkamegosztás fejlődésót is, valamint az olyan árugazdál-
kodási kategóriáknak a fejlődését, mint a piac /és a közvet-
len^termelőknek a piac fejlődésével kapcsolatos vagyoni réte-
geződés^, a pénz, a kereskedő és uzsoratőke. Ezeknek a kate-
góriáknak a fejlődése a késői feudalizmus korában előkészítet-
te a kapitalizmus létrejöttének bizonyos feltóteleit. 

Az előadók ezeket a kérdéseket vették alapul az oroszországi 
árutermelés fejlődésének konkrét elemzésénél a feudalizmus ke-
letkezésének idejétől kezdve egészen a 17. századig. 

A prefeudális i dőszakban/.6-8. század/ végbemenő árutermelés 
tanulmányozásánál a főkérdós - mint erre a referátum rámuta-
tott - annak meghatározása, hogy milyen szerepet játszott a 
csere és a kialakuló árutermelés a földközösség rovására ki-
alakult szabad földmagántülájdon? majd a feudális földtulaj-
don megerősítésében. Az i.u. első évezred derekén a szlávok-
nál a kézműipar kezd elválni a földmüve léstől, és ez a fontos 
változás a társadalmi munkamegosztásban azt eredményezte,hogy 
megjelent 

a közvetlenül csere céljait szolgaio termelés. Meg-
jelent a pénz. Kialakultak a gorogyiscsék - a régi orosz vá-
rosok elődei..Mindez azt eredményezte, hogy a földközössógek 
termékei áruvá váltak, ami következésképpen a földközösségeh felbomlását hozta magaval. 
A csere és a kialakuló árutermelés hozzájárult ahhoz, hogy a 
föld a feudális uraknak - a törzsi és nemzetiségi előkelők 
egyes képviselőinek - kezében koncentrálódott. A paraszt.ok kö-
zösségi földtulajdonának kisajátítására ezek az előkelők a 
pénzt és az uzsorát használták fel. Ilyen módon a társadalmi 
munkamegosztás fejlődése és a magántulajdon révén előállt' áru-
termelés' fontos szerepet játszott a feudális tulajdon keletke-
zésében. , " 
A feudális termelési mód megszilárdulásával /9.század/ az áru-
termelés a társadalmi munkamegosztás fejlődésének következté-
ben továbbfejlődött, s ez elsősorban a városok gyarapodásában 
jutotf'kife jezésre. A városok száma a krónikák adStai szerint 
a 9-10. századi 26-ról a 11. században 88-ra nőtt. Az állam 
ke 

zdett pénzt veretni, ami sokkal korábban történt meg, mint 
Nyugat-Európában. A feudális osztály a kialakuló kereskedő tő-
ke szolgálatát az összegyűjtött termóhyadónak ós gazdasága ter-
mékeinek piacravitelóre használta fel. A törvények közé a ke-
reskedelem, a hitel és az uzsora szabályozásáról szóló cikke-
lyeket iktattak be. A régi Oroszországot Nagy Károly birodal-

• mától éppen a társadalmi munkamegosztás, az árutermelés Ós 
s áruforgalom fejlődésének magasabb foka különböztette meg. Ez 
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a magyarázata annak, hogy Oroszország egyre fokozódó haladó 
befolyást gyakorolt az uralma alatt álló népekre. 

A feudális széttagoltság kifejlődése /amely a 11. századtól a 
15. századvégéig tartott/ nem akasztotta meg az árutermelés 
fejlődését. A 13. század derekára a városok száma a 11. szá-
zadhoz viszonyitva majdnem a háromszorosára, a kézműipari 
specializálódás pedig legalábbis 60 szakmára nőtt, és emellett 
számos iparágban az orosz mestereknek nem volt párjuk Nyugat-
Európában. A városi kózmüipárosok uj ,techní"kai vívmányok alkal-
mazásával rátértek a tömegesebb termelésre. Kifejlődött a fa- * 
lusi kézműipar is. 

A feudális tulajdon fejlődése azt eredményezte, hogy^áttértek 
a ledolgozási járadékról a termókjáradékrá. Ez a mézőgazdasá- ^ 
gi termékek árutömegének megnövekedéséhez vezetett. Ebben az ' 
időben aránylag kisebb helyi piacok alakultak ki az egyes te-
rületeken, tartományokban ós fejedelemségekben. A kereskede-
lem fejlődése következtében a kereskedők is specializálódnak, 
aszerint, hogy milyen áruval és az ország mely részével vagy 
melyik külföldi országgal kereskednek. Ugyanebben az időben 
megerősödtek a határvidéki városok kapcsolatai a nem-orosz né-

* pe k ke 1. 
Mindez a"vagyoni differenciálódás fokozódásához vezetett a vá-
rosokban. A kéreskedő-iparos felső réteg szembekerült a városi 
szegénységgel. Megjelentek a kereskedői ós iparos egyesülések. 
A pusztító belharcok következtében a korporációk élén álló vá-
rosi felső réteg arra törekedett, hogy egy nagyhatalmú fejede-
lem uralma alá kerüljön. A városok és a nemesség elősegítette 
a jelentős területek nagyfejedelemségekbe való tömörülését. Az 
állani, kihasználva a feudális osztály érdekében az áruterme-
lést és áruforgalmat, elősegítette fejlődésüket /a városok erő-
dítményekkel való ellátása, kézmüipárosok letelepítése, külke-
reskedelmi szerződések kötése/, Ugyanakkor megerősödött a kincs-
tár részéről történő elnyomás. 
A mongol betörés, amely elpusztította az országot, ideiglene-
sen megakasztotta az-árutermelés fejlődésót. A mongol pusztí-
tás; a városok lerombolása, az iparosok elhurcolása, a termelő-

eszközök rablása, stb. az ország gaz dasági elmaradottságának ( 
'-okaivá váltak. Csak az orosz párasztok és kézműiparos ok Jiosx 
er'őTésziTese'i következtében tudott az ország a pusztulásból ma-
gához térni. A 14. század második felére már azt tapasztalhat-
juk, hogy ismét fellendül Oroszország gazdasági élete. A mező-
gazdasági munkaeszközök tökéletesítése ós ennek következtében 
a háromnyamásos gazdálkodás meggyökeresedése a mezőgazdasági 
termelés emelkedéséhez vezetett. Megfigyelhetjük, hogy a fel-
dolgozó ipar hogyan válik el az őstermeléstől. A városokban 
megjelenik a puskaportermelós, a fegyvergyártás, a rézöntés 
és a pénzverés, majd később a papírgyártás és a könyvnyomtatás. 
De a feudális urak továbbra is kizsákmányolják a várost és ez 
akadályozza a termelőerők fejlődésót. 

Falun a feudális urak nemcsak a terméktöbbletet sajátítják ki, 
hanem a szükséges termék egy részét is. Ez akadályozta a pa-

i 
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ras-z ta ágnak a piacba való bekapcsolódását. A feudális urak 
jelentős szerepet játszottak a mezőgazdasági termékekkel va-
ló kereskedelemben, de a többlet terméknek az a része, amelyet 
ők maguk, vagy kereskedők utján piacra vittek, legnagyobbrészt 
kivitelre került. 
A parasztgazdaságoknak a piaccal Való erősödő kapcsolata ab-
ban jutott Kifejezésre, hogy a 15. század végére elterjed a 
pénzjáradék. Ugyanebben az időben tapasztalhatjuk, hogy a he-
lyi piacok hálózata területi piaccá tömörül. De a gazdasági 
élet fogyasztói jellegénél fogva a piac még szük és területi-
leg korlátozott volt. A kis piaci forgalom"nem vezetett oda, 
hogy a termelő elvált volna a kereskedőtől. így tehát a keres-
kedői tőkének kevés kapcsolata volt a belső piaccal. A terű— 
letek-közötti piaSi kapcsolatok a természeti-földrajzi különb-
ségeken nyugodtak. A feudális viszonyok uralma következtében 
a vagyoni rétegeződés nem teremtette meg a feltóteleket uj 
osztályok kialakulásához. A bérmunka feudális formában való fel-
használása rendkivül korlátozott volt. ^ 

A központositott"orosz állam kialakulásának és megerősödésének 
időszakában /15* század vége - 17. század eleje/ megjelennek 
a területi munkamegosztás csirái, aminek az az oka, hogy az 
ipar és a nyersanyagtermelés a nyersanyagbázistól függ. 

A 15. század végétől az árutermelés fejlődésében a társadalmi" 
munkamegosztás elmélyülése következtében uj szakasz indul meg. 
Az áru- és pénzviszonyok mindinkább behatolnak"a falvakba, úgy-
hogy egész kereskedő-iparos falvak keletkeznek. 
A feudális gazdaság piaci kapcsolatainak megerősödése a robot 
növekedésére vezetett. De à robot kapcsolata a piaccal nem vál-
toztatott a feudális gazdaság fogyasztói jellegén, 
Ebben az időszakban a városok további fejlődését tapasztalhat-
juk. A tatárjárás előtti időszakhoz viszonyítva a városi terme-
lés specializálódása jelentősen továbbfejlődött, az iparágak 
száma több mint 2oo-ra nőtt. A bérmunka alkalmazása továbbra is 
szórványos maradt; főleg az építésben, a kereskedelemben és a 
szállításban észlelhető, és továbbra is a feudális kizsákmányo-
lás jellegét viseli magán. 

A kereskedelem területén megfigyelhető a piaci forgalom növeke-
dése, a falusi hetivásárok és nagy vásárok létrejötte. A 16. 
század második felében a kisárutermelós gyarapodásával kapcso-
latban csökken az áringadozás. A nagy kereskedelmi tőke most is, 
akárcsak azelőtt, főleg a külkereskedelemben tevékenykedik,ahol 
erősebben nyilvánul meg az órtéktörvény megsértése. 

A központosított állam támogatta a piac fejlődésót /a vámrend-
szer egyöntetűségére irányuló tendencia, a 16. század végén 
pénzvorési, stb. monopoliumok bevezetése, harc a tengerre való 
kijutásért/, de ez főképpen pénzügyi elgondolásokból történik. 

Az árutermelés fejlődése vagyoni rétegeződéshez vezetett a vá-
rosokban, ami viszont magával hozta az osztályharc kiéleződését 
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a 17. század elején. Ugyanakkor a robotgazdálkodás fejlődése 
fokozta a parasztság földtől való megfosztását és jobbágysor-
ba hajtását, amire' a parasztság a Bolotnyikov-felkeléssel vá-
laszolt. 

A korai és fejlett feudalizmus szakaszaiban fennálló áruter-
melés tanulmányozása alapján az előadók arra az általános kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy az árugazdálkodás megvolt a kézi-
iparral összekötött naturális keretek között folyo földművelés" 
korszakában is, amikor ez volt a feudális termelési mód alapja. 
Sz utóbbi körülmény határozta meg az árutermelés kiszolgáló 
szerepét, helyét pedig a társadalmi munkamegosztás, színvonala 
és a társadalom feudális rendszere határozta meg. Az áruterme-
lést ebben az időszakban fogyasztási célokbői űzték. Az áru-
termelés fejlődésének eredményeképpen végbement vagyoni diffe-
renciálódás készítette elő a 17. század előtt a kapitalista 
társadalom fő osztály összetevőinek létrejöttéhez szükséges bi-
zonyos feltételeket. A 17« század elején pedig már megtalál-
hatjuk a forgalom terén a burzsoá kapcsolatok megjelenésének 
első ismérveit. 

A referátum élénk'vitát váltott ki. A vita során azon problé-
mák egyes oldalait, amelyeket a referátum nem világított meg 
eléggé, részletesebben fejtették ki. 
A.G. Manykoy felszólalásában az árutermelésnek a feudalizmus 
korában játszott kiszolgáló szerepével foglalkozott. Az áru-
termelés tette lehetővé, hogy a feudális ur a gazdaságában 
nem termelt cikkeket beszerezhesse, és a kiszolgálásnak 'ez a 
formája egyre terebélyesedett a piac fejlődésével. A feudális 
urak osztálya nem nézte tétlenül az árutermelés fejlődósét, 
hanem felhasználta a gazdasági életben mutatkozó uj jelensége-
ket, hogy növelje jövedelmét. Ez abban jutott kifejezésre,hogy 
birtokain hetipiacokat", vásárokat rendezett és róvszolgálatot 
szervezett a folyókon. A leglényegesebb körülmény az volt,hogy 
az ^árutermelést felhasználták a feudális alap megerősítésére. 
A-parasztgazdaság kapcsolatainak erősödése a piaccal a feudális 
kizsákmányolás fokozódására vezetett. A paraszt kénytelen volt 
szükséges termékeinek egy részét eladni, hogy ki tudja fizetni 
a pénzbeli szolgáltatást, és így az uj termés előtt kénytelen 
volt maga is gabonát vásárolni. Pénzért viszont a földesúrhoz 
kellett fordulnia, ami mégjóbban fokozta a feudális"függőséget. 
A feudális ur igy az"uzsorás szerepét is betöltötte. Nem vélet-
len ezért, hogy a 16. században elterjedtek az adóssággal kap-*' 
csolatos függő viszony formái,/a szerebrennyikség és a kabala/. 
Ez azzal kapcsolatos, hogy a feudális ur felhasználta a piac 
fejlődése következtében adódé eszközöket a parasztok jobbágy-
sorba hajtására. 
Érdekes volt A.G.Manykov felszólalásában az a rósz, amely a 
kereskedő tőkének a feudalizmus időszakában játszott szerepé-
vel foglalkozott.'A 16. században a kereskedő tőke behatolt a 
sólepárolókba /Sztroganovök, stb./ és a jobbágyi munka feudá-
lis formáit használta fel. A pénzt földbe igyekszenek befektet-"* 
ni ós a földvásárlás módjai hasonlók a kolostorok gyakorlatához. 
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Itt megfigyelhetjük, -jgy milyen kapcsolata volt a nagykeres-
kedőknek a földműveléssel és a.feudális urakkal, amelyet elő-
segített az a körülmény is, hogy ezek a bojároktól és a kolos-
toroktól kaptak hitelt. Az ország feudális rendszere tehát rá-
nyomta bélyegét a kereskedő tőke tevékenységére. 
j?.F. Bakanov felvetette azt a kérdést, hogy az árutermelés 
miért cs"ak a feudalizmusban teremt bizonyos feltételeket a tő-
kés termeléshez. Véleménye szerint ennek az az oka, hogy meg-
jelenik a piac, mint az árugazdálkodás egyik kategóriája. 
Szórt azt javasolta,, hogy különbséget kell~tenni az "árugazdál-
kodás" ós az "árutermelés" fogalmäi között. így például Jloro-
zov bojár feudális gazdasága a 16. században, ha árutipusu 
ipari termeléssel is foglalkozik, mégis csak naturális gazdag-
ság. Bár vitt készárut a piacra, nem~'szerzett be nyersanyagot 
a piacon ós jobbágymunkát használt. Az árugazdaság viszont 
nemcsak termelt a piac számára, hanem be is szerzett a piacon. 

V.V. Sztoklickaja-Tyereskovics megállapította, hogy a legutób-
bi időkig helytelen elképzelés uralkodott az egy szerű"' árü'terme-
lés ós a természeti gazdálkodás viszonya tekintetében. F.Pol-
jans,zkij "A céhek társadalmi-gazdasági pö'litikája a nyugat-
európai városokban a 13-15• században" c. munkájában például 
a céhszabályokat a középkori városokban a városi egyszerű áru-
termelés és a falusi termesze ti "'gazdálkodás közötti ellentét-
tel magyarázza. Az előadók, L.V. Danyilova és V.T. Pasuto vi-
szont az árutermelést a feudalizmus minden fejlődési szakaszá-
ban vizsgálva arra az. eredményre jutnak, hogy mind a városi 
ipar, mind a falusi természeti gazdálkodás a feudalizmus alap-
ját "alkotják és csupán az egyszerű újratermelés törvényei sze-
rint fejlődtek. 

V.V. Sztoklickaja-Tyereskovics kifogásolta továbbá, hogy a re-
ferátum nem világítja meg eléggé, miért fejlődtek a városok a 
feudális szóttagoltság időszakában, többek között nem magyaráz-

\ za meg kellően, hogy milyen szerepet játszott ebben a feudális 
állam. A feudális állam a védelem érdekében elősegítette a vá-

o ros ok. létrejöttét a fejedelemségek legfenyegetettebb határvidé-
kein. Ugyancsak a fejedelmi hatalom szorgalmazta a lakosság be-
áramlását az'ország gazdasági fejlődése következtében létrejövő 
uj városokba. De a feudális állam ugyanakkor akadályozta a job-
bágyparasztoknak a városokba való szökését.: A referátum mellőz 
olyan fontos kérdést is, hogyan alakult ki a városi lakosság, 
elsősorban a falusi lakosság rovására. 

B.B. Kafengauz rámutatott arra, hogy a referátum rövidsége 
miatt nem teijesea meggyőzők az egyes kifejtett tételek. Azt 
a benyomást kelti az emberben, mintha a referátum túlbecsülné 
az árutermelés szerepét, különösén a korai feudalizmus idősza-
kában. Az is kétséges, hogy a 13. században - mint c-zt az elő-
adók állítják - a kézmüi párosok zöme "'már a piacra dolgozott 
volna. A kézművesek zöme még a 13-16. században, tehát a váro-
sok j'elentős gyarapodása idején is leginkább rendelésre dolgo-
zott. Ilyen m'ódon az árutermelés még ebben a szakaszban sem 
volt túlnyomó. 
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V.l. Kore eki g megállapította, hogy •& referátum nem tisztázza 
az arutermelesnek a feudalizmusban betöltött szerepét. Az áru-
termelés elősegítette a feudalizmus létrejöttét és a további-
ak során is hozzájárult fejlődéséhez a felfelé haladó szakasz-
ban, de hatfása igen korlátozott volt, amit a referátum nem 
hangsúlyoz. 
Ha az árutermelés fejlődését a feudalizmus gazdasági alaptör-
vényének működésétől elszakítva vizsgáljuk, akkor nem tudjuk 
megvilágítani azt, hogy miként teremtett meg az árutermelés 
Nyugat-Európában bizonyos feltóteleket a kapitalizmus kialaku-

lásához, mig az Elbától keletre fekvő országokban á jobbágy-
rendszer erősödéséhez vezetett. V.l. Kora citi j megállapította, 
hogy mind B.D. Grekov akadémikusnak a parasztság történetéről 
irt müvei, mint a referátum túlértékelik az árutermelésnek a 
parasztság jobbágysorba hajtásában játszott szerepét. Vélemé-
nye szerint az oroszországi parasztok további jobbágysorba 
kerülésének a 16. században az oka a feudalizmus gazdasági alap-
törvényének működésében és abban a körülmenyben keresendő, hogy 
a fejlődő feudalizmus idején a termelési viszonyok és a termelő-
erők jellege közötti összhang törvénye érvényesültés"csak kor-
látozott mértékben függött az: árutermelés fejlődésétől. A ta-
tár pusztítás következményeinek felszámolása a 14. Századvé-
gén a 15. századi gazdasági fellendüléshez vezetett. A 15. szá-

• zad második felében tapasztalható a növekedő termelőerők és a 
mögöttük elmaradt termelési viszonyok közötti ellentmondás /a 
feudális tulajdonformák a bojár, ill. fejedelmi birtokok for-
májában, az elosztási formák a. rögzített terinókjáradék formá-
jában/. A parasztok és kézművesek munkájának gyümölcsét a feudá-
lis ̂ urak élvezték. A feudális urak osztálya az akkori idők élen-
járó rétegének szolgálati birtokkal biró nemességnek - személyé-
ben a gazdasági törvényeket saját érdekében használta ki. A"feu-
dális termelési viszonyok fejlődósének előfeltételei a követke-
ző tényezők: a/ a feudális földbirtoklás formái, b/ a feadális 
urnák ä parasztra való nem-teljes tulajdonjoga c/ az elosztási 
formák. A 15-16. században túlsúlyba jutott a .feudális földtu-
lajdon feltételhez kötött formája, amely a központositott állain 
behatására a szolgálati birtok rendszerének formáját öltötte. 
Ez megteremtette a feltételeket a termelőerők további fejlődé-
séhez. Ilyen módon a szolgálati birtok rendszerének megjelené-
se, a robot növekedése és a parasztok jobbágysorba hajtásának 
fokozódása a 15-I6. században arról tanúskodtak, hogy tovább-
fejlődtek a feudális termelési viszonyok, a' termelőerők fejlő-
désének hajtóerői. 

A.M. Sz aliar ov megjejyezte, hogy a referátum az árutermelést kis-
sé elszakítva tárgyalta a feudális termelési mód feltételeitől. 
Elővigyázattal kell kezelni a cseréről szóló adatokat, amelyek a 
az árutermelés fejlődésót tükrözik. A kereskedés sokszor közve-
títő jellé gü lehetett, tehát nem mindig volt összekapcsolva az 
árutermelessel. A városok fejlődéséről szóló adatokat sem sza-
bad feltétlenül az árutermelés fejlődésének bizonyitékául~te-
kinteni; a krónikások városon gyakran egyszerűen megerősített 
helységeket értettek. 



M.N. Ty i homi rov ""munkái ban meggyőzően kimutatta,, - folytatta 
hozzászólását A-M- Szaharov, - hogy a városok fejlődése a ré-
gi Oroszországban a feudális társadalom társadalmi-gazdasági 
növekedésével van kapcsolatban. Ezért a feudális városban nem 
szabad pusztán az uj, tőkés termelés csiráit keresni. Azt is 
meg kell határozni, hogy milyen szerepe és jelentősége"volt a 
városnak a feudalizmus fejlődésében és megerősödésében. Enél-
kül nehéz tisztázni, hogy milyen kiszolgáló szerepet játszott 
az árutermelés a feudalizmusban. A város a társadalmi munka-
megosztás növekedése és az árutermelés megjelenése alapján 
jött létre, de nem szabad az árutermelés fejlődósét eltúloz-
ni a feudális városban, ahol - Marx szavai szerint - a terme-
lés az eleve tekintetbe vett fogyasztásnak van alárendelve és 
igen lassan terebélyesedik ki, Azt is tekintetbe kell venni, 
hogf a városiak még nem szakitottak véglegesen a földmüvelés-
sel. A feudális urak közvetlenül érdekelve voltak a város 'fej-
lődésében;, amely a feudális földbirtoknak nemcsak igazgatási, 
hanem gazdasági központja is volt. De az a körülmény, hogy a 
jövevénylakó ss ágnak bizonyos kedvezményeket biztosítottak, 
egyik formája volt annak, hogy őket a feudális függésbe bevon-
ják." Ilyen módon a feudális város meg&rősitette a feudális 
földtulajdont, a feudális viszonyokat. 

A.M". Szaharov a továbbiakban megemlítette, hogy nem látja bizo 
nyitottnak az előadóknak azt a tézisét, miszerint az áruterme-
lés a 17. század elejére előkészített bizonyos feltételeket a 
tőkés társadalom fő osztály összetevőinek létrejöttéhez, mivel 
ehhez be kell még mutatni azt is, hogy a 16.század végén és a 
17. század elején hogyan alakultak ki az uj termelési. vi. szorjök 
elemei. 

V.N» Jakovcevszkij rámutatott arra, hogy az árutermelés a 
feudalizmus"korában két fő kórdóst foglal•magában: 1/ milyen 
hatást gyakorolt az árutermelés a feudális termelési módra, 
2/ mennyiben szolgálta az árutermelés a feudalizmust. 
A megadott fejlődési szakaszban az árutermelés""előkészitette 
a feltételeket a feudális viszonyok' bomlásához. Ez a hatása 
abban nyilvánult meg, hogy megjelenik a vagyoni egyenlőtlen-
ség, ami az értéktörvény hatása révén jött létre. De a referá-
tum nem vizsgálja e törvény hatását, pedig az áraknak és a cse 
re jellegének-^gyénértékü vagy nem/elemzése nélkül nem lehet 
bemutatni a vagyoni egyenlőtlenség fokozódását. Meg kellone em 
lékezni a feudalizmusban a vagyoni 'egyenlőtlenség olyan forrá-
sairól is, mint a feudális urak által alkalmazott erőszak, ha-
rácsolás, földfoglalás. 

A vagyoni egyenlőtlenség fokozódása az árutermelés alapján ak-
kor"válik lehetővé, mikor a csere nem egyenérték szerint törté 
nik. Ez először a külkereskedelemben merült fel, de csak a bel 
kereskedelemben történt nem-egyenértókü csere vezetett a vagyo 
ni egyenlőtlenség fokozódásához. A piac kiszélesedése, a termé 
kek eladása az adók és a járadék fizetése érdekében azt eredmé 
nyezte,"hogy a termelők elvesztették fogalmukat a termékek ér-
tékéről. Ebbe a cserébe a kereskedő a haszon reményében kapcso 
lódott be. A vagyoni egyenlőtlenség növekedése tette lehetővé, 
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hogy a munkaerő áruként megjelenhetett. A feudális viszonyok 
is hatottak az értéktörvényre, az áringadozásra. 

Az árutermelés csak a feudalizmus bizonyos szakaszában veze-
tett :az uralkodó viszonyok bomlásához, Ezért külön kell vá-
lasztani az árutermelők' 'közvetlen, pénznélküli terméke seré jót, 
a feudális urak részvételét a kereskedelemben, a kereskedelmet 
a kereskedők megjelenése előtt és a kereskedők bekapcsolódá-
sát az áruforgalomba. 

Az árutermelés törvényei a feudalizmusban más törvényeknek 
voltak alárendelve. Ezért az árutermelés kiszolgáló szerepé-
nek kérdése visszamegy a feudalizmus gazdasági törvényeinek 
egymásrahatására és különösen arra, hogy mi volt "a gazdasági 
alaptörvény viszonya az árutermelés törvényeihez- V.N. jakov-
cevszkij igy fogaimázta meg a feudalizmus gazdasági alaptör-
vényét: az uralkodó feudális osztály szükségleteinek maiximá^ 
lis kielégítése a parasztok kizsákmányolása utján a földnek a 
feudális tulajdonba való bekebelezése alapján. Ebből követke-
zik, hogy a feudális urak az árutermelés törvényeit a termék-
többlet tömegének emelésére használták fel. Helytelen az a 
megállapítás, hogy a feudális urak az árutermelés fejlődésével 
tértek át a robotról a pénzbeli szolgáltatásra, mert ez eset-
ben a feudális viszonyok az áruviszonyoknak lennének alárendel-
ve. Valójában az a helyzet, hogy a feudális urak kihasználva 
az"áru- és pénzviszonyokat a terméktöbblet növelése érdekében 
áttértek az egyik, számukra kedvezőtlenebb járadékformáról a 
másik, kedvezőbb formára. , 

Tudjuk, hogy a"'feudális viszonyok akadályozták az árugazdálko-
dás fejlődését. V-N. Jakovcevszkij véleménye szerint ennek az 
a magyarázata, hogy a feudális urak nem akarták a társadalom 
terméktöbblet ének egy részét kereskedelmi haszon formájában 
átengedni a kereskedő tőkének. Ebből származik, hogy rends z'ábá-' 
lyokkal korlátozták a paraszti kereskedést és a kereskedő tőke 
tevékenységét, ami azután akadályozta a kereskedelem fejlődését. 
De ä kereskedőkre szükség volt a feudális járadék realizálásá-
hoz. Ezért az egész feudális formáción végig kell tanulmányoz-
ni , hogy mennyiben segítette elő az árutermelés azt, hogy a 
feudális urak a parasztok kizsákmányolása révén fokozhassák a 
terméktöbbletet, valamint azt, hogy miképpen ment át a termék-
többlet" egy része kereskedelmi haszon formájában a kereskedők 
kezébe. 

V.^. Pasuto vitazáró felszólalásában megállapította, hogy a re-
ferátum fő koncepciója és periodizációja ellen általában nem 
volt ellenvetés. Véleménye szerint a konferencia egyik fontos 
eredménye, hogy feladták azt a tételt, miszerint a kisáruterme-
lés,"mint az egyszerű árutermelés fokozata, Oroszországban csak 
a 16. század közepére jelent meg. 

V.T. Pasuto védte azt a tézist, hogy a. 17. század elejére "ki-
alakultak azok a feltételek, amelyek elősegítették a kapita-
lista társadalom fő osztály összetevőinek létrejöttét és hogy 
a forgalom terén a polgári kapcsolatok első ismérvei már meg- * 
jelentek. Emlékeztetett I.V. Sztálin útmutatására, mely szerint 
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a 17 ."századdal kezdődött a "felfelé haladó kapitalizmus" idő-
szaka. Az orosz történelem "uj időszakában" a tőkés termelést 
az ország feudális rendszere gátolta fejlődésében. Az áruter-
melés hosszu"időn keresztül nem érintette a feudalizmus gazda-
sági alapját. Ilyen .módon az illető tézis tartalma nem mond 
ellent Oroszország további fejlődésmenetének. V-T. Pasuto to-
vábbra is helyesnek tartja azt a tézisét is, hogy az orosz kéz-
művesek már a 13. század első felében főleg piacra dolgoztak., 
E tézis kritikája onnan származik, hogy egyesek lebecsülik a 
városi ipar fejlettségét a régi Oroszországban. 

A vita Összefoglalásában V.T. Pasuto elismerte, hogy a referá-
tumban bővebben kellett volna megmutatni az árutermelést a ki-
alakuló feudális termelési mód keretében, kiemelve, hogy a ter-
melés minden Szakaszban fogyasztási célokat követett. 

L.V. Pany il ova zárszavában hangsúlyozta a hozzászólások fontos-' 
ságát a-referatum még alaposabb ós elmélyültebb kidolgozása 
szempontjából. Azután azokkal a megjegyzósekkel'foglalkozott, 
amelyekkel nem ért egyet. Véleménye szerint A.G. Manyk'ov hely-
telenül állapította meg, hogy a robot bevezetése a 16. .század-
ban az eladásra szolgáló többlettermék fokozásának eszköze. A 
robot fejlődésének, ha kapcsolatos is volt a piac növekedésé-
vel, valójában a feudális ur szükségleteinek fedezését szolgál-
ta. _ . '..'. . ' ' : • ? 

Megállapította továbbá, hogy mesterkélt az az elhatárolás, ame-
lyet P.P. Bakanov az árutermelés és az árugazdaság fogalma kö-
zött vont, és rámutatott arra, hogy a piac, mint a társadalmi 
munkamegosztás konkrét kifejezése végig érvényes az áruterme-
lésre fejlődése minden szakaszában. Hibásnak tartotta B«B. I.a-
fengauz véleményét is, mely szerint a 16. századi városban a 
megrendelésre szállított munka túlsúlyban lett volna a piacra 
termelő munka felett. Véleménye szerint el kell különíteni a 
fegyvergyártást ós a termelőeszközök előállítását, /amelynél 
ugy, mint előbb is, uralkodó volt a megrendelésre való munka/ 
a fogyasztási cikkek termelésétől /amelynél a kézművesek már 
pfacra dolgoztak/. Erről tanúskodnak azok az adatok, amelyeket 
A-V. Arcihovszkij, Sz.V. Bahrusin és A.p. Pronstejn stb. mun-
káiban találhatunk a kézművesek számáról, a kézműipari specia-
lizálódás fejlett tagoltságáról és a termelés tömegméreteiről. 

L-V.Danyilova szerint nincs megalapozva V.l. Koreckljnek az a 
megállapítása, hogy a 16. században a parasztok jobbágysorba 
hajtásának előidézője a feudalizmus gazdasági alaptörvénye, 
amelyet egyébként sem fogalmazott meg. Egyébként - véleménye 
szerint - az sem h'elyes, hogy a robotra való áttérést a terme-
lési viszonyok és a termelőerők jellege közötti összhang tör-
vényével kössük össze. 

V.íf. Jakovcevszkij az árutermelésnek a feudalizmusban játszott 
bomlasztó szerepét arra vezette vissza, hogy"ez idézi elő az 
árutermelők'közötti vagyoni egyenlőtlenséget. Az igaz, hogy az 
árutermelés ..előkészíti az uj termelési mód létrejöttének olyan 
feltételeit, mint a jelentős pénztőke kialakulása, de a vagy0- . 
ni egyenlőtlenség forrásainak felsorolásánál Jakovcevszkij éppen 
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a legfontosabbá hagyta ki, a fegyverek és a termelőeszközeit 
magántulajdonéi Az árutermelés 'csak meggyorsítja a vagyoni 
egyenlőtlenség növekedését. L-V. Danyilova azzal sem ért egyet, 
hogy a vagyoni differenciálódás csak nem-egyénértékü cserénél 
jön létre, me~rt ez a cöere az árutermelés gyenge fejlettségé-
nek tanújele. Nem szabad összekeverni a közvetlen termelőnek 
a felvásárló által történő kizsákmányolását"ós a piaci árucse-
rét, ami az értéktörvény alaoján megy végbe. r 

— 
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Ezután A.M. Pankratova akadémikus tartotta meg referátumát 
"Az árutermelés szerepe a"feudalizmusról a kapitalizmusra va-
ló átmenet idején" cimmel. /A referátum fő megállapításait 
megtalálhatjuk S Voproszi Isztorii, 1953- 9- sz.-ban közölt 
cikkében, 59-77-1- Magyarul lásd"a MTA Történettudományi In-
tézetének Értesítője 1953- lC-12-sz. 27-58-1./ 

A árutermelésnek a történeti folyamat különböző szakaszaiban 
játszott szerepét még nem világították meg a szovjet történet-
tudományban a marxizmus szemszögéből - jegyezte meg A-M-.Pank-
ratova. Egyes történészek és közgazdászok nem eléggé alkotó 
módon használták fel a marxizmus-leninizmus klasszikusainak 
rendkívül gazdag örökségét, és igen durva hibákat követtek el 
müveikben, amikor az árutermelést a tőkés termeléssel azono-
sították.' Mindez gátolta aa ország gazdasági"fejlődósével kap-
csolatos számos sarkalatos kérdés megoldását- Annak helyes ér-
tékeléséhez, hogy milyen szerepet játszott az árutermelés a 
különböző társadalmi formációkban, az árutermelés problémáját 
közvetlenül kapcsolatba kell hozni az illető formáció sajátos 
gazdasági törvényeivel, meg kell határozni, hogy a társadalmi 
fejlődés adott szakaszában milyen helyet töltött be az áruter-" 
melés és milyen szerepet játszott a termelőerők fejlesztésében. 

Amikor tisztázni akarjuk, hogy milyen szerepet játszott az áru-
termelés a feudalizmusban és különösen a kapitalizmus keletke-
zésében, akkor fel kell tárnunk az árutermelés kapcsolatát nem-
csak az uralkodó feudális renddel, hanem azokkal-a? uj-gazdasá-
gi "'felt ét e lekkel is, amelyek a feudalizmus méhében kialakuló-
ban voltak. Itt azonban nem szabad csak a termelőerők tanulmá-
nyozására szorítkoznunk, hanem fel .kell tárnunk a termelési vi-
szonyokat is, be kell mutatnunk az osztályharc fejlődését, meg 
kell vxlágitanunk az uj, keletkezőben lévő és a régi, elhaló 
osztályok közötti konfliktust. 

A 'tőkés termelés létrejöttében nagy szerepet játszik a keres-
kedő tőke. Ezért konkrét eseteken kell tanulmányozni, hogy mi-
lyen körülmények között konzerválja a kereskedő tőke a régi 
termelési módot és viszont, éppen ellenkezőleg mikor gyorsit.ja 
a régi termelési mód bomlási folyamatát és mikor segiti elő az 
uj termelési mód megérósét. Ezzel kapcsolatban Sz eredeti tőke-
felhalmozás problémája az egyik fő helyre kerül- Különösen fon-
tos követni a kistermelők történeti sorsában beállott változá-
sokat. Hangsúlyozni kell, hogy melyek e folyamat~sajátosságai 
Oroszországban, hogy mennyivel lassúbb e folyamat ütem6 itt, 
mintJNyugat-Európában, mivel olyan akadály áll fenn, mint a job-
bágytartó állam. 
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Az eredeti felhalmozás folyamata, amely még a I7. században 
megindult. Oroszországban és egészen 1861-ig húzódott, a .job-
bágyrendszer eltörlése utáni első évtizedekben fejeződött be, 
amikor az ipari forradalom betetőződött. 

A.M. pankratova felvetette az orosz történelem uj periódusának 
"kérdését. Helytelennek tartja egyes történészeknek és közgaz-
dászoknak azt az álláspontját, hogy a 17• századot a kapita-
lista viszonyok sarjadási időszakának kell tekinteni, hiszen 
a polgári kapcsolatok csak äz áruforgalom területén fejlődtek 
ki, nem pedig a termelésben. A 17« században a feudális forrná-
cióhoz kapcsolódó egyszerű árutermelés még nem vált a kapita-
lizmus keletkezésének táptalajává. A munkaerő adás-vétele még 
nem vált egyes esetekből termelési viszonyok rendszerévé. 

Az árutermelés kérdésével és az árutermelésnek tőkés,termelés-
sé' való átalakulásával kapcsolatban a referátum felveti a ka-
pitalizmus manufakturális fejlődési időszakának kérdését. Az 
elemzés központjába a bérmunkának ós a bérmunka mennyiségi nö-
vekedéseinek problémáját állitja. Azt kell vizsgálni, hogy mi-
lyen Szerepet játszott a bérmunka mint uj termelőerő, amely 
meghatározta azon uj termelési viszonyok rendszerének kialaku-
lását, amelyet már más gazdasági törvények szabályoztak, mint 
az előzőt- Ebben a vonatkozásban rendkívül fontos, hogy a szov-
jet történészek figyelmüket a feudális-jobbágytartó rendszer 
"idején Oroszországban keletkező bérmunkaerő-piac kialakulási 
folyamatára forditsák, mert a kapitalizmus létrejöttét nem le-
het megvilágítani a munkásosztály kialakulása nélkül. Végeze-
tül A.M.. pankratova hangsúlyozta, hogy a kapitalizmus nem az 
árutermelés önálló' fejlődéséből sarjad ki, hanem a társadalom 
meghatározott fejlődési fokán jön létre, amikor a munka terme-
'lóerejének és a tulajdonformáknak magasabb fejlődési foka ala-
kul ki, amikor megjelennek a feltételek és lehetőségek az il-
lető társadalomban és uj gazdasági törvények működésére. 
' w. u 

B»B. Kafengauz -hozzászólásában egyetértett a referátum fö meg-
állapításaival , de rámutatott arra, hogy nem helyes a. 17. szá-
zadot ugy felfogni, hogy ebben az időben csak a csere terén mu-
tatkoztak uj jelenségek, hiszen a termelés terén is jelentős 
változások történtek. A kézművesség lényegében kis.árutermelés-
sé vált, megjelentek a manufaktúrák» amelyekben többek között 
a pénzbeli szolgáltatásokkal tartozó parasztok munkáját is ki-
zsákmányolták. V.l. Lenin "Kik azok a 'népbarát ok' 'és hogyan 
hadakozhak a szociáldemokraták ellen?" c. müvének tüzetes elem-
zése alapján' B.B. Kafengauz véleménye szerint, joggal mondhat-
juk, hogy V.l. Lenin az uj' formáció megjelenését csiraformában 
már a I7. században látta. 

J.I."Zaozerszkaja rámutato+t arra, hogy helyesebb lenne a tő-
kés termelési viszonyok rendszerének megjelenését az iparban 
a 18? század nyolcvanas-kilencvenes éveire tenni, nem pedig az 
176o-as évekrej mint ezt az előadó teszi. Az ötvenes-hatvanas 
évekre esik a nemesi manufaktúrák virágkora', és ezek hanyatíá-
sa csak a század végén indul meg. Ugyanezekben az években éri 
el tetőfokát az iparban a kényszeritett munka, részben pedig S 
jobbágymunka alkalmazása, még a kereskedői manufaktúrákban is. 
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Csak a 18. század végétől kezdve találkozhatunk olyan fontos 
mozzanatokkal, mint a paraszt manufactura fejlődése, a házi-
munka elterjedése, ami nélkül - V.l. Lenin maghatározása sze-
rint - nehéz elképzelni a.tőkés manufaktúrát. 
Bonyolultabb dolog"meghatározni a tőkés uklad keletkezésének 
kezdeti időpontját- A manufakturális termelés, amely más tulaj-
donformán nyugodott, mint az egyszerű árutermelés, Oroszország-
ban a 17."században jelent meg, de a jobbágymunkán alapult. 
Ezért J.I. Zaozerszkaja szerint a tőkés uklad megjelenését leg-
főbb ismérve - a bérmunka kizsákmányolása - alapján nem a'17« 
századra, hanem a 18. század elejére lehet tenni, amikor iá az 
iparban már bérmunkát zsákmányoltak ki, . a,z egyszerű áruterme-
lés pedig tőkés termeléssé, alakult át . 

N.V. Usztyugov a referátum három kérdésére tért ki. Ezek 
1/ a kisárutermelés, 2/ a nagytőke létrejötte a forgalom"köré-
ben és a tőke á t v i t e l e a termelés körébe,"5/ a munkapiac. Hoz-
zászólása csak a 17. századra vonatkozott. 
Megjegyezte, hogy a kisárutermelés mindinkább a bérmunka alkal-
mazása és a tőkés műhelyek alakitása felé hajlik. A ki s áruter-
melésnek ezt a tendenciáját - ha kisebb mértékben is - de már 
a 17. században és különösen a 17. század második felében ta-
pasztalhatjuk egyes termelési ágakban. N-V. Usztyugov mindezt 
a tulai kohászati iparra és fémfeldolgozó iparra, a jaroszlav-
li bőriparra és a sófőző iparra vonatkozó bő tényanyaggal il-
lusztrálja. Ezeken a helyeken kisebb iparvállalatok nőttek1 ki 
ós ezek a bérmunka kizsákmányolásán alapultak. 

A 17'. Században csere következtében nagy kereskedő tőkék jöt-
tek létre. Eontos megemlítenünk, Hogy ezeknek a tőkéknek egy ré 
szét a sófőző iparba fektettek be. E század első felében elég 
széles körben alkalmazták', a bérmunkát.. A szállításban a'"-tár-
sadalom* alacsonyabb rétegeinek ós az elszegődő parasztoknak a 
munkáját használták fel. A bérmunkát nagymértékben alkalmazzák 
a sófőző içarban. A munkások zöme az állami és magánfölde suri 
parasztokból került ki. Különösen megnőtt á munkába szegődő pa-
rasztok száma a 18. század második felében. Ezt tapasztalhatjuk 
a tengerpart mentén"és a Moszkva folyón tuli nem-feketeföldes 
övezet központjában. A 17- század második felétől sok adatunk 
van rá, hogy parasztok földesuruk elbocsátó levelével máshová 
-Szegődnek munkába. A bejegyzett kézművesség felszámolása és a' 
szerződéses építkezésre való átmenet arról tanúskodik., hogy a 
17. század végén már volt bizonyos bérmunkaerő-piac. 
Tehát a pénzbeli szolgáltatással tartozó .parasztok és a mező-
városok szegényei közül kikerülő bérmunkások piaca /akiket ter-
mészetesen nem szabad a kapitalista korszak bérmunkásaival ösz-
széhasonlitani/ már"a 17. században"alakulni kezd, nem pedig a 
18. században. A 18. században pusztán azt figyelhetjük::meg, 
hogy a parasztok elszegődése munkára "egyre fokozódik, de é'zt 
egészen világosan láthatjuk már a 17. században is. 

B.E. Porsnyev kiemelte A.M. Pankratova referátumának nagy je-
lentőségét. Ezután annak elemzésével foglalkozott, hogy milyen 
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szerepet játszott az árutermelés a tőkés termelés kialakulásá-
hoz szükséges féltételek létrehozásában. 

Az árutermelés maga nem vezet kapitalizmushoz. Az egyik térma-
lési módnak a másikkal való felváltása a termelőerők és a, ter 
,melééi viszonyok változásának, azaz a tulajdonformák változá-
sának az eredménye. A munkásosztály megjelenése azt jelenti, 
hogy megszűntek a feudalizmusban fennállott tulajdonformák: a 
feudális ur nem teljes tulajdonjoga a termelőmunkásra és a 
közvetlen termelő tulajdona a munkaeszközökre. Ezzel kapcsolati-
ban világos, hogy tanulmányózni kell a munkásosztály kialaku-
lásának problémáját, mert ez' a kapitalista viszonyok keletke-
zésének meghatározó ismérve. 

A.I. Baranovics hozzászólásában azt a kérdést érintette, vajon 
minden nagy ipari üzemet feltétlenül kapitalista üzemnek lehet-
e tekintenünk. Lengyelország példájára hivatkozott, ahol a 18. 
század végén sok manufaktúrát alakítottak, de ezek jobb ágymun-
kán alapuló vállalkozások voltak. Ezek ugy jöttek létre, hogy 
az országban gyengén voltak kifejlődve az áru- és pénzviszorzok 
ós a feudálisoknak maguknak kellett a termékeket előállítani ok 
a magúk számára. Ezek nem sokáig álltak fenn. De ezek më'llett 
voltak más manufaktúrák is, amelyek bérmunkán alapultak, ós 
igy már az uj rendszer jelenségei voltak. 

R.G. Marsajev azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy milyen fej-
lodesi s-aj at s ágai voltak az árutermelésnek~Dagesztánban, mie-
lőtt és miután Oroszország kebelébe került. 
A természeti gazdálkodás uralma ós a termelőerők pangása, to-
vábbá a patriarchális-nemzetiségi viszonyok uralma és az ország 
gazdasági és politikai széttagoltsága, valamint az idegen hódi-
tóknak a termelőerők fejlődését gátoló szakadatlan betörései 
azt eredményezték, hogy az árutermelés kevéssé tudott kifejlőd-
ni Dagesztánban az Oroszországhoz való csatlakozás előtt. 
Dagesztánnak Oroszországhoz való csatlakozása - jegyezte meg 
xì.'G. Marsajev - rendkívül haladó jelentőségű volt, mert előse-
gítette a termelőerők fejlődését feltartóztató patriarchális-
feudális viszonyok bomlását. A patriarchális viszonyok Orosz-
ország fejlett árutermelesének behatása alatt felbomlottak ós 
ez lehetővé tette Dagesztánban az árutermelés fejlődésót. Az 
osztálydifferenciálódás fokozódása és az áru- és pénzviszonyok 
fejlődése falun elősegítette, hogy a paraszti háziipar és kéz-
művesipar kisárutermelóssé alakulhatott át. Ennek az lett a kö-
vetkezménye, hogy a falusi lakosság egy része a városba költö-
zött. - - - -

Ezután ' M-V. Nyecskína, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
levelező-tagja tartottá meg referátumát "Az árutermelés a feu-
dal is-r jobb ágytartó rendszer fe lb omlásának"ós válságának idősza-
kában Oroszországban /18.század vége -«19.század első fele/" 
címmel. 
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Az árutermelés fejlődésének kérdéséhez -"mondta M.V. Nyecskina 
- kát oldalról kell hozzányúlni . Egyrészt .tanulmányozni kell a 
termékeladás protflémájáyal kapcsolatos 'kérdéseket, másrészt a 
vásárló kérdését. ',>'.' *• • 

Mig az eladást széles körben megvilágították már a történet-
írásban, addig a vásárló kérdését a kutatók teljesen mellőz-
tek, pedig ezt is fel kell tárni. Ezzel kapcsolatban elsősor-
ban elemezni kell az árutermelés gyarapodásának kérdését, mert 
ez jellemző a vizsgált időszakra vonatkozólag. 
Az árutermelés fejlődését elősegítette egyrészt a kimondottan 
piacra termelő munkát végző iparvállalatok számának növekedé-
se, másrészt az áruforgalomba kőzvetlenülHbékerült mezőgazda-
sági termékek mindjobban szaporodó tömege. 

A reform előtti időszak oroszországi árutermelése arról tanús-
kodott, hogy felbomlott.a feudális-jobbágytartó formáció ós 
e formáció keretén belül megértek az uj kapitalista viszonyok 
elemei, amelyek elsősorban a fizetett bérmunka növekedésében 
tükröződtek közvetlenül vissza. Nyilvánvaló, "hogy az országban 
ebben az időszakban megnőtt a vásárlók száma. 

A referátum a vásárlók három kategóriáját különböztette meg. 
Az'első kategóriába azok a pénzbeli szolgáltatásokkal tartozó 
parasztok tartoztak," akik bérmunkásokként dolgoztak a gyárak-
ban. Ezek kiszélesítették a piacot, mert munkaerejük újrater-
melése érdekében Kórükért mezőgazdasági és ipari cikkeket vá-
sároltak.a piacon. 

A vásárlók második kategóriája a jobbágyi függéstől mentes bér 
muiikások egyre növekvő hadseregéből került ~'ki;. /ezeket a re-
ferátum tőkés tipusu bérmunkásoknak nevezte/. A Vlagyimir! kor 
mányzősági statisztikai bizottság adatai szerint például Sui 
város kispolgárai sorában már a '19. század negyvenes-ötvenes 
éveiben 4236 "iparos^ volt', akik 'Sui város tőkés manufaktúrái-
ban Ós gyáraiban takácsként dolgoztak. Ezek a mezőgazdasági ós 
részben ipari cikkek uj vevői voltak. Munkabérüket-a-piacon 
költötték el és c-zzel szélesítették a piacot. 

Végül a vásárlók harmadik kategóriája a pénzbeli szolgáltatá-
sokkal tartozó parasztokból lett olyan bérmunkás, akinek kap-
csolata már úgyszólván-megszakadt a földdel és aki munkaere-
jének újratermelési céljából ""munkabérért a piacon vásárolta be 
az összes szükséges cikkeket. Az ilyen munkás több terméket vá 
sárolt a piacon, mint a. faluval való kapcsolatát még fenntartó 
pénzbeli szolgáltatásokkal tartozó paraszt, aki munkaerejét" 
részben még ugy is újratermelheti, hogy mezőgazdasági munkát 
végez p maga ós falun maradt családja. 

A vásárlóknak mindezek a kategóriái szintén bekerültek ä piaci 
viszonyokba és elősegítették az árutermelés növekedését. A vá-
sárlók köré tehát kiterjedt a jobb ágyparasztok, a posszesszio-
nális manufaktúrák munkásai révén, valamint a jobbágyterhek fo 
kozódása révén, ami a parasztság kizsákmányolásának növekedésé 
ben jutott kifejezésre. 
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A jobb ágykizsákmányolás fokozódása abban jutott kifejezésre, 
hogy a földesúr elvette a parasztok földjét, megszorította a 
parasztok munkaidejét, mérhetetlenül növelte a robotmunkát,és 
hallatlan mértékben felemelte a természetbeni és pénzszolgál-
tatást. llindez a parasztság tönkre me né s éhez vezetett. A tönk-
rement paraszt munkaerejének újratermelése céljából kénytelen 
volt segitsségért a vállalkozó kereskedőhöz fordulni, azaz gya-
korlatilag eladni neki munkaerejét szabad bérért és ezzel nö-
velte a vásárló tömeg gyarapodását, azaz a piac és az árucsere 
kiszélesedését. 
Ilyen módon - mutatott rá referátumának befejező részében M-V. 
Nyecskina - az"árutermelés növekedése az adott időszakban 
szemmöllót'ható.' Ez tetőpontját a feudális-jobbágytartó rend-~ 
szer válságának éveiben, az 1861-es reform előestéjén éri el. 
Az árutermelés növekedése elsősorban a manufaktúráról a gyár-
iparra áttérő ipar szakadatlan gyarapodásában jut kifejezésre, 
amely a 19. század harmincas-negyvenes éveitől kezdve átmegy . 

, az ipari forradalom kezdeti szakaszán. 
v. 

MtV. Nyecskina referátumát érdekes vita'követte. A hozzászólók 
birálták a téma sajátos megfogása miatt, mert lényegében azt 
a kérdést" tárgyalta, hogy milyen szerepet töltött be a vásárló 
és mi volt a vásárlók körének összetétele; ezért a referátum-
ból teljesen kimaradt a probléma számos központi kérdése, ame-
lyek a feudális formáció válság-időszakában történő áruterme-
lés fejlődésével voltak kapcsolatosak, mégpedig: hogyan nőtt 
ki az egyszerű árutermelésből a tőkés termelés, továbbá a tőke-
felhalmozás problémája, a gépipar fejlődése, stb. 

N.M. jipuzsinyin á"kadómikus birálta az előadót a kérdés helyte-
len felvetéséért. 
A válság korának árutermelésével kapcsolatos kérdések megvilá-
gitásánál - mondta N.M. Bruzsinyin - nem,lehet a vásárló kérdé-
sét az előtérbe állítani. A vásárlót nem szabad elválasztani 
az eladótól, mert ez két egymással kapcsolatos kategória. Míg 
a vásárló szüli az eladót, addig ugyanilyen mértékben szüli az 
eladó a vásárlót, hiszen az adás-vlteli ügyletnek kót részese 
van, akik egymással szemben állnak. 
Ezenkívül még egy másik mozzanatot is tekintetbe kell venni.Az 
árutermelés folyamatainak elemzésénél nem szabad az árucserét 
elszakítani a. termeléstől, ráért az áruforgalom növekedése a 
termelési folyamat eredménye, nem pedig forditva. 

A válság időszakában, azaz a feudális-jobbágytartó rendszer 
bomlásának ós a kapitalista viszonyok kialakulásának időszaká-
ban történő árutermelés elemzésénél elsősorban az árutermelés-
ből annak magasabb, kapitalista stádiumába való átmenetének 
problémáját kell felvetni, amiből azután logikusan egy másik 
probléma is következik: hogyan hat vissza ez a kialakuló tőkés 
termelés az egyszerű árutermelés kiterjesztésére. Ez a kérdés 
viszont teljesen kiesett az előcdó látóköréből. 

Az a helyzet, hogy a tőkés termelés megjelenése nem öli meg az 



-1 Cl " 

egyszerü árutermelést. Annak ellenérehogy a tőkés gazdaság-
ban az egyszerű árutermelés aránya egyre nagyobb mértékben 
csökken, a kisiparosok abszolút száma hosszú időn keresztül 
szakadatlanul nő. 
N.M. Druzsinyin a probléma egy másik fontos kérdését is fel-
vetette, mégpedig azt, hogy milyen szerepet 'játszik az áruter-
melés a tőkés termelési mód kialakulásában a válság időszaká-
ban. Ezzel kapcsolatban elemezte a posszesszionális manufaktú-
ra szerepét ós arra a következtetésre jutott, hogy ez reakciós 
jellegű mozzanat. A feudális termelési mód konzervál as at sz o 1— 
gálják az olyan jelenségek is, mint például az, hogy a feudá-
lis urak a hazai piacon veszik meg a luxuscikkeket, stb. 
Hozzászólása v<S<?.én N.M. Druzsinyin más mielőbbi megoldásra vá-
ró kérdéseket i'S" állított a t ört ónét tudomány elé. Az első kér-
dés: az eredeti felhalmozás problémája Oroszországban; a máso-
dik: a tőkefelhalmozás, ennél tisztázni kell, miként vált a 
kisárutermelő tőkés termelővé, a kisiparos kereskedővé, és hogy 
került alárendeltségbe a kistermelő a felvásárlóval szemben; és 
végül: milyen hátást gyakorolt az ipari forradalom az áruterme-
lés fejlődésére. 

V.R. Jacunszkij mintasémát adott arról, milyen módszerrel kell 
t anulm ány o z ni "'a z árutermelés problémáját négy főmozzanat külön-
választásával. Először is, a probléma feltárásához kronológiai 
sorrendben kell hozzáfogni, tekintetbe véve a vizsgált időszak 
/a 18. század végétől az 1861-es, reformig/ fejlődésének dinami-
káját; másodszor tanulmányozni kell a piac földrajzát; harmad-
szor tanulmányozni kell az árutömeg mennyiségének és összetéte-
lének kérdését; negyedszer a problémát az osztályelemzés szem-
szögéből kell feltárni. 
Érdekes volt V-K. Jacunszkij megjegyzése arra vonatkozólag,hogy 
a 18. század végi árutermelést szembe kell állitani az 1361-es 
reform előtti árutermeléssel. Ebből a szembeállításból elsősor-
ban az tűnik ki, hogy milyen Jelentősen megváltozott az árutö-
meg összetétele 1861-ig. A 18. század végén túlnyomó a gyapjú-
szövet, az 18'61-es reform előtt viszont az első helyre a pamut-
szövet kerül. Különböző kisiparos üzemek fejlődnek ki fém és 
fa feldolgozására. Igen nagy változásokat tapasztalhatunk a vá-
sárlók osztály összetételében, óriási mértékben megnövekszik az 
árucikk-kereslet az alsó rétegek részéről. 

Ilyen m>édon az árutermelés jelentős növekedése kronológiailag 
egybeesik azzal az időponttal, amikor fá'lun óriási mértékben 
megnövekszik a kereslet iparcikkek után. Ugyanakkor az áruter-
melés rohamos növekedése egybeesik az ipari forradalom kezdeté-
vel . 

E.Sz. Vilenszkaja hozzászólásában azzal a kérdéssel foglalko-
zott, hogy milyen szerepet játszik a manufaktura a feudális 
termelési módról a tőkés termelési módra való átmenetben, és 
többek között azzal, hogy milyen szerepet játszik a posszesz-
szionális manufaktura, mint az ipari árutermelés egyedül Orosz-
országra jellemző sajátos formája /Lásd: Voproszi Isztorii, 
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1954. lie». 92-107-1./ 
A posszesszionális manufaktúrában, ugyanugy mint a nyugat-euró-
pai manufaktúrában, elmélyült a munkamegosztás 1 folyamata és uj 
termelőerő jött létre. Ez az uj termelőerő azonban, bár kétség-
telenül hatott a termelési viszonyok jellegére, nem hozott dön-
tő változást a "termelési viszonyokban a posszesszionális manu-
faktúrán belül. A tulajdon kapitalista formájának fejlődése 
itt béklyóba volt verve, mert a termelőeszközök jellege jelen-
tős mértékben feudali s maradt. Vonatkozik ez elsősorban a mun-
kaerőre; a posszesszionális manufaktúrában működő munkaerő a 
termelőeszközök sorába tartozott, mert itt az áruforma magára 
a közvetlen termelőre volt jellemzőy nem pedig munkaerejére, 
mint ez a tőkés manufaktúrában volt. 

Következésképpen az orosz posszesszionális manufaktúrában 
hiányzott az a fő feltétel, amely a nyugateurópai manufaktúrá-
nak - mint tőkés manufaktúrának - a~fejlődését meghatározta és 
amelyből a tőkés termelés kinőtt, t.i. hogy a munkaerő áruvá 
vált. 
A posszesszionális manufakturában továbbra is mégmaradt a feu-
dális tulajdon második formája, azaz a posszesszionális manu-
faktúrákban dolgozó munkások abszolút többségének telkük volt, 
ámi egyrészt kiegészítő forrásként szolgált a jobbágymunkás 
munkaerejének újratermeléséhez, másrészt pedig ipari jövedelem 
felhalmozási forrásául szolgált a termelőeszközök tulajdonosá-
nak, mert hozzácsatolhatta a feudális járadékból származó fel-
halmozásokat. 
A pénzbeli fizetés, annak ellenére, hogy uralkodó volt a posz-
szesszionális manufaktúrában, szintén nem jelentett változást 
a termelési módban, mert nem volt tőkés jellegű munkabér. 
A posszesszionális birtok pusztán a feudális tulajdonforma 
egyik válfaja volt, ós arra szolgált, hogy megerősítse a feu-
dális termelési viszonyokat azáltal, hogy kiterjeszti ezeket 
a nagyipari termelésre. A posszesszionális manufaktúrában lévő 
tőkés elemek az összes lehetőségeit még távolról sem kimerítő 
feudális termelési mód uralma réven továbbra is béklyóba szo-
rultak, és ebből az állapotból csak éppen e tulajdonforma meg-
semmisülésével szabadulhattak fel. 

Oroszország tőkés fejlődésének forrása nem a posszesszionális 
manufaktura volt, hanem a posszesszionális manufaktura mellett 
ós ennek ellensúlyozására kialakult paraszti ipar és az a keres 
kedői manufaktura, amely már nem a feudális termelési viszonyo« 
kon alapult, hanem a munkaerő adás-vételén. 

B.B. Kafengauz szerint értékes volt M-V. Nyecskina referátumá-
ban, hogy feltárta azt a kérdést, milyen szerepet játszott és 
milyë'n jelentőségű volt az uj vásárló, a kialakuló munkásosz-
tály. De megjegyezte, hogy egyedül ez a'jelenség nem elég a 
vizsgált kérdés feltárása szempontjából. Meg kellett volna mu-
tatni, hogy miként haladt előre az árutermelés, széttörve a 
feudális társadalom kereteit nemcsak a kialakulóban lévő uj vá-
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' sárló -"'a bérmunkás - segítségével, hanem nélküle is. Példá-
ul a 19- század negyvenes-ötvenes éveiben a moszkvai textil-
árunak ̂ nagy kereslete volt - Ukrajnában, bár az adott esetben a 
vásárlók a lakosság más kategóriái voltak, nem a bérmunkások, 
hiszen az adott időben ilyenek Ukrajnában nem voltak. 

A vita során felszólaló p.p. Bakanov, N.N. Komov és V-N. ja-
kovcevszki j csatlakoztak az előttük felszólalók bíráló meg-
jegyzőseihez. 

jI.VT Nyecskina zárószavában nem osztotta az elhangzott kriti-
kát . Az a véleménye, hogy a kapitalista formáció kialakulásá-
nak és a feudális rendszer bomlásának folyamatát, valamint 
azt, hogy milyen szerepet játszott ebben az árutermelés, "sze-
les távlatokban és általános következtetéseket" levonva A.lui. 
Pankratova mondta el referátumában. Ezért U.V. Nyecskina a sa-
ját feladatát abban látta,"hogy bemutassa a piaci viszonyok ós 
a 18. század végén ós a 19. százö'd első felében mutatkozó uj 
jelenségek kölcsönös kapcsolatát. Ezt a témát addig nem vizs-
gálták, ezért figyelmet érdemel. 

Megállapította továbbá, hogy minden társadalmi gazdasági for-
mációnak két fő szakasza van: az első, amikor elősegíti a ter-
melőerők fejlődését, és a második, amikor a termelőerők fejlő-
désének gátjává, majd bilincsévé válik. Ezzel kapcsolatban 
minden társadalmi-gazdasági jelenség elemzésénél meg kell ha-
tározni, vajon előgegiti-e a termelőerők fejlődését, vagy gá-
tolja fejlődésüket. 

M.V. Nyecskina olyan feudális jellegű jelenséget elemezve, mint 
a posszesszionális manufaktura, rámutatott arra, hogy a posszesz-
szionális manufaktura nagymértékben a feudális formáció kezdeti 
bomlásának ismérveit hordozza, ami arról tanúskodik, hogy kon-
fliktus áll fenn a termelési viszonyok fejlődése és a termelő-
erők jellege között. A posszesszionális manufaktúrát már az jel-
lemzi, hogy a"munkaerő újratermelésénél a munkabér jelentős sze-
repet játszik. Ezt természetesen még nem lehet tőkés munkabér-
nek nevezni, de a közvetlen termelő számára már munkaerejének 
újratermelését szolgáló forrás. 

A posszesszionális manufaktura másik tényezője az, hogy a köz-
vetlen termelő tulajdonában nincsenek termelőeszközök, ami 
szintén nem jellemző a feudális formációra. 

Mindez arról tanúskodik, hogy a feudális jellegű jelenségeket 
/az adott esetben a posszesszionális manufaktúrát/ nem lehet 
egyszerűen feudálisnak nevezni, anélkül, hogy gondosan elemez-
nek az illető jelenséget és figyelembe ne vennők annak a formá-
ciónak a fejlődési fokát, amelyhez az illető jelenség tartozik. 

M.V. Nyecskina felszólalásának befejezésében azt az óhaját fe-
jezte ki, hogy tov4bb kellene tanulmány ózni a konferencián tár-
gyalt kérdéseket, elsősorban pedig a parasztgazdaságok sajátos-
ságait történeti fejlődésükben és a munka áruvá válásának prob-
léma j át. 
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L»V. Cserepnyin zárószavában megállapította, hogy"a konferen-
cia világosságot vitt számos megvitatott kérdésbe, Ezt előse-
gítette, hogy az orosz és 'nyugatéurő'pai feudalizmussal foglal-
kozó sok történész vett részt benne. L*V. Cserepnyin kiemelte, 
hogy ez a konferencia csak kezdete volt annak a munkának,amely-
lyel a feudális-kori árutermelés hagy és bonyolult problémáját 
minden szempontból vizsgálni kell. 

A konferencia hozzájár alt sok olyan konkrét kérdésnek a tisz-
tázásához, amelyek közvetlenül a konferencia témáját alkották, 
de még sok Ölyan kérdésben is, amelyek kivül álltak a konferen-
cia témáján. 

A konferencia során leleplezték azt a történetírásban megrögző-
dött hibás hagyományt, amely abban nyilvánult meg, hogy egyesek 
tagadták, illetve mellőzték a 16. századig, sőt a 17. századig 
az árutermelés jelenlétét, mások pedig túlértékelték a 16. szá-
zadban lévő árutermelés "fej lettségi szinvonalát és összekever-
ték a tőkés termeléssel.' 

A konferencia pozitiv vonása volt, hogy az árutermelés fejlődé-
sót áttekintette végig az egész feudális formáción, ős ezáltal 
lehetővé vált hogy mélyrehatóan vizsgálhassák a problémát a ma-
ga egészében. 
A konferencián Oroszország társadalmi-gazdasági történetének 
más fontos kérdései is szőnyegre kerültek /a magántulaj don meg-
jelenése Oroszországban, a robotra való áttérés okai a 16. szá-
zadban, a 17-18."századi manufaktúrák jellege, a munkásosztály 
kialakulasa, stb./. 

Ez a konferencia volt az első kísérlet arra, hogy megoldják az 
árutermelés kérdését a feudalizmusban. Számos ezzel kapcsolatos 
kérdést nem világítottak meg eléggé /az árutermelés kiszolgáló 
szerepe és formái a feudalizmus különböző szakaszaiban; az áru-
termelés által a feudalizmusban létrehozott feltételek a kapi-
talizmus keletkezése számára; az árutermelés szerepe a feuda-
lizmus válságának ós a kapitalizmus megérésének időszakában/. 
Tovább kell tanulmányozni a problémának olyan fontos oldalait, 
mint Äsji eredeti tőkefelhalmozás Oroszországban, az orosz törté-
nelem "uj korszakának" lényege, a munkásosztály kialakulása. 
Akkor a feudalizmus korában az árutermeléssel kapcsolatos prob-
lémák is teljes megoldást nyernek. Tehát a kapitalizmus létre-
jött éneketanülmányozása a szovjet történettudomány egyik fontos 
feladata. - -
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A VOPROSZI ISZTORII folyóirat munkájának 
megvitat asa. 

/Voproszi Isztorii, 1954. 9.szám/ 

1953-1954 folyamán a szerkesztőbizottság tagjai és a szerkesz-
tőség munkatársai beszámoltak a Voproszi Isztorii feladatai-
ról és munkájáról a törtenészek és a marxizmus-leninizmus alap-
jai előadóinak konferenciáin Moszkvában, Leningrádban, Kievben, 
Taskentben, Bakuban, Tallinban, Rigában, Jerevanban, Tbiliszi-
ben, Szaratovban, Szverdlovszkban, Rosztovban, Kazanyban. • 

1954 junius 25-én összeült a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Történettudományi Intézetének tudományos tanácsa. A kibővitett 
ülésen a Voproszi Isztr>ríi"szerkesztőségének egy évi. munkájá-
ról tartott beszámolót A.M.Pankrat ova akadémikus, aki megálla-
pította, hogy a folyóirat szerkesztősége munkájában azt a célt 
tűzte maga elé, hogy a folyóiratot a szovjet történettudomány 
vezető lapjává tegye, emelje a kiadott anyag tudományos szín-
vonalát, több figyelmet szenteljen a szovjet társadalom törté-
netének a népi demokratikus országok, Kelet országai történeté-
nek, a kapitalista országok legujabbkori történetének, harcol-
jon az egyes szovjet történészek munkáiban felbukkanó hibák és 
tévedések ellen és fokozza a reakciós burzsoá ideológia ós az 
imperializmust" kiszolgáló áltudósok történelemhamisitásának le-
leplezését. A.»M. pankratova ismertette, milyen eszközökkel akar 
ja á szerkesztőség megoldani ezeket a feladatokat, és ebből a 
szempontból elemezte a folyóirat legutóbbi 12 számának tartal-
mát. Megjegyezte, hogy a folyóirat terjedelmét 10 ívről 12 ív-
re 6melték fel, miáltal lényegesen több cikket közölhettek,mint 
az előző"évbon /256 cikket.es bírálatot az előző évi 167-el 
szemben/. A "Krónika és tájékoztatás" rovatot átszervezték "A 
történettudomány Szovjetunióban" és "A történettudomány kül-
földön" rovatokká.- Az elmúlt évben 24o szerző munkáját közölték 
ezek közül: 10 akadémikus, 33 doktor, I3I kandidátus stb. A.M. 
Pankratova megjegyezte, hogy a vidéki szerzők száma, sajnos, ... 
még csekély: a 240 szerző közül 181 moszkvai volt. Lényegesen 
megnőtt c. beküldött anyag mennyisége: 1953 első 6 hónapja alatt 
284 cikk, level és birálat futott be, ezzel szemben 1954 első 
félévében 450. 

A.M.penkratova arra is rámutatott, hogy a szerkesztőség leküz-
dötte a folyóirat átszervezésében mutatkozó első nehézségeket, 
de a fő feladatot - hogy a folyóiratot a törfénészfront ^vezető 
szervévé tegyék - eddig még nem oldották meg. Ez á folyóirat 
egész tartalmából k.tűnik, mert még találhatók benne kisjelen-
tőségü cikkek. Nem sikerült még megoldaniok a vezércikkek rend-
szeres közlését, amelyekben a szovjet történészek előtt feltár-
ják a legfontosabb kérdéseket és rámutatnak a megoldás felé ve-
zető útra. A szovjet témák szilárd helyet foglalnak el a folyó-
iratban, de ebben a témakörben még sok a véletlenül felmerült 
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téma. Kevés figyelmet szentelnek, a SzKP történetének. Segítsé-
get kell nyujtaniok a fiatal történészek nagyszámú Seregének 
a helyi pártszervezetek történetének kidolgozásában. 
Valamennyi szovjet köztársaságban .uj történészkáderek nőttek 
fel, meg kell szervezni alkotő erőiket és be kell vonni őket a. 
folyóiart munkájába. A szerkesztőség számos olyan cikket akar 
kiadni, amely megvilágítja a történettudomány állapotát és fel-
adatait az egyes szovjet köztársaságokban. 

A mult évben tudományos ülésszakok és történészkonferenciák 
zajlottak le a Baltikumban, Belorussziában, KÖzép-ázsiában és 
a Kaukázusontulon. Sajnos, a Voproszi Isztorii nem működött 
közre alkotó módon cikkek és viták segítségével az emiitett 
ülésszakok megindulása előtt es ténykedése mindössze arra szo-
rítkozott , "hogy egyes referátumokról a megvitatás után beszámo-
lót közölt. 

A folyóiratnak több cikket kell közölnie az egyetemes, történet 
egyes problémái köréből, különösen a népi demokratikus orszá-
gok történetéről, a forradalmi mozgalmak, a proletariátus és 
a szocializmus történetéről. A folyóiratnak élénkebb tevékeny-
séget kell kifejtenie a burzsoá torténelemhamisitók leleplezé-
se terén, továbbá -'fokoznia kell a történészkáderekkel és a tu-
domány os "'intézményekkel, többek között a külföldiekkel való kap-
csolatot . 
ATMrpankratova felszólalása élénk vitát váltott ki. 
3.B. Kafengauz, a történettudományok doktora megállapította, 
hogy a folyóirat•színvonalának emelkedése ellenére munkájában 
még komoly fogyatékosságok vannak. B.B. Kafengauz véleménye 
szerint sok cikk túlságosan általános jellegű és kevés .ujjal 
gyarapítja a tudományt. Ez különösen az Ukrajnának' Oroszország-
hoz való visszacsatolásával kapcsolatos cikkekre vonatkozik". 
Kevés figyelmet szentelnek a történelem korai korszakainak. 
Aránylag kevés bíráló cikk és szemle jelenik meg, amely fel-
keltené az olvasok figyelmét, a megjelent könyvek kritikái ké-
sőn jelennek meg. A folyóirat nem foglalkozik a főiskolai tör-
ténelemoktatás kérdéseivel. 

V.K. Jacunszkij , a történettudományok doktora, megállapította, 
hogy országunkban egyetlen történettudományi folyóirat van, ez 
nincs arányban a szovjet történettudomány óriási fellendülésé-
vel. Emiatt a Voproszi Isztoriinek egyszerre több feladatot kell 
megoldania. A folyóiratnak a szovjet történettudomány elére kell 
állnia. Igaz, hogy ezen a téren már felmutathat bizonyos ered-
ményeket. Az utóbbi időben számos értékes cikk jelent meg 
V.l. Leninről, ezenkívül érdeklődésre tarthatnak számot az 
Ukrajna történetéről irt munkák. Érdekes cikkek jelennek meg a 
vitarovatban.. Ee egyes cikkek szerzői skolasztikusén nyúlnak a 
kérdésekhez,.5 a történelem rendkívül bonyolult problémáit könk-
rét történeti anyag felhasználása"nélkül akarják megoldani. Eb-
ben a hibában szenved különösen I.Sz. Kon "A gazdasági törvények 
működése antagonisztikus formációkban" /Voproszi Isztorii 1954 
5-sz.. / cT" ő'ikke. Sok általános, nem-konkrét megállapítást talál-
hatunk L•V•Danyilova és V.m.Pasuto "Az árutermelés Ruszban a 
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17'századig" c. cikkében /Voproszi Isztorii 1954 l.sz./. 
V-K. Jacunszkij véleménye szerint a folyóirat munkájának egyik 
leglényegesebb fogyatékossága a helyi tudományos intézmények 
tevékenységének gyenge megvilágítása és az a tény, hogy vidéki 
szerzők ritkán szólalnak meg hasábjain. 

l!l.I.I. Szmlrin, a történettudományok doktora, felszólalásában ki-
emelte, hogy a folyóiratnak, mint a történettudomány irányitó 
szervének az lenne a feladata, hogy a történettudomány minden 
ágából adjon iránymutató cikkeket,. A folyóiratban kiadott vitá-
kat végig kell vezetnij a szerke szt'őségnek'a"vitás kérdésekben 
ki kellene fejtenie saját véleményét is. II.I.I. Szmirin .hangsú-
lyozta, hogy a folyóirat nem nyújt kellő segítséget a történet-
tudományi Intézet munkatársainak az "Egyetemes történet" meg-
írásának munkájában. A folyóiratnak.érdeklődést kellene tanúsí-
tania az "Egyetemes történet" egyes köteteinek vitái iránt és 
a folyóiratban a vita során felmerült bonyolult kérdéseket is 
meg kellene világítani. 

N.F. Garnyics vezérőrnagy pozitívan értékelte a folyóirat mun-
káját , de megállapítottá, hogy számos rendkivül fontos téma 
nem szerepel hasábjain. A folyóirat többek között nem foglal-
kozik az uj gazdaságpolitika történetével és nem világítja meg 
a szocialista elemek győzelméért folytatott harcot az iparban 
és kereskedelemben. ' -

Sz.I. Jakubovszkaja, a Történettudományi Intézet tudományos 
munkatársa, azt a kérdést taglalta, miképpen foglalkoz-lk' a főé 
lyóirat a szovjet társadalom történetével. Megállapította, hogy 
a folyóirat helyesen vetette fel a szovjet társadalom történe-
tének és a párt történetének foiitos^kérdéseit, és ezekről a té-
mákról számos érdekes cikket közölt. A folyóirat azonban nem 
állítja fel a"szüKséges követelményeket a közölt cikkek minősé-
gével -szemben. Sz.I. Jakubovszkaja véleménye szerint a szerkesz-
tőbizottságnak vitákat kellene szerveznie a szovjet társadalom 
történetének kérdóseiről.Ezek a viták ne"legyenek elvontak, tá-
maszkodjanak konkrét történeti anyagra. 

A.L. Szldorov, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történettu-
dom anyi~ïntézetének igazgatója, megállapította, hogy á szerkesz-
tőbizottság nem oldja meg elég bátran az alapvető elméleti kér-
déseket. A folyóirat nem árulja el véleményét a vitakérdésekkel 
kapcsolatban. A folyóirat hosszú listát közölt azokról a prob-
lémákról, amelyeket a legközelebbi években meg akar világítani, 
de emellett ki kellene emelnie két-három olyan "konkrét felada-
tot, amelynek különös figyelmet kell szentelni. A folyóirat ós 
a vidék közötti yiszony megerősítése érdekében A.L» Szidorov 
azt javasolta, hogy "a szövetségi köztársaságok akadémiai törté-
nettudományi intézeteiben olyan elvtársakat kellene kijelölni, 
akik fenntartanák a kapcsolatot a szerkesztőséggel és tájékoz-
tatást adnának a helyi tudományos intézmények és a történészek 
munkáj ár ól. 

+ + + 



1954- junius 28-án a Voproszi Isztorii szerkesztőségében â fo-
lyóirat szerzői és olvasói aktívája tartott értekezletet. A 
résztvevők meghallgatták AJá. Pankratova beszámolóját és esz-
mecserét folytattak a folyóirat multévi munkájáról. 
G-.í.'I. Gyerenkovszki j, . a Szovjetunió mudományos Akadémiája Tör-
ténettudományi Intézetének munkát arsa, a történettudományok 
kandidátusa, megállapította, hogy a folyóirat elméleti színvo-
nala emelkedett, a folyóirat tematikája változatosabb ós tartal-
masabb lett. A folyóiratban állandóan közölnek vitacikkeket és 
általánositó jellegű érdekes cikkek latnak napvilágot a "Törté-
nettudomány külföldön" rovatban. G.M. Gyerenkovszkij helyesel-
te, hogy a folyóirat megemlékezéseket közöl V.l. Leninről. 
Ujjá kell éleszteni - mondta a felszólaló"'- a memoárirodalmat, 
mert ez a történelem egyik fontos forrása. 

P'K« Fortunatov megállapította, hogy a folyóirat nem világítja 
meg bátran a vitakérdéseket; néha olyan cikkeket közölnek,ame-
lyek közismert igazságokat bizonyítanak be, holott még számos 
probléma vár megoldásra. így annakidején a Közép-ázsiában le-
zajlott összes nemzeti mozgalmakat haladóknak tarto^ták^' most 
pedig egyes elvtársak valamennyit reakciósnak bélyegz-lk. Ez a 
válogatás nélküli eljárás megengedhetetlen, a folyóiratnak 
segítséget kellene nyújt ahi a "a ""történészeknek, hogy kiismerjék 
magukat ebben a kérdésben. P.K. Fortunatov azt is megjegyezte, 
hogy a folyóirat segitsen felszámolni azt a történeti irodal-
munkban található visszásságot, hogy az országunkban ós a más 
országokban lezajló történeti folyamatokat elszakítják egymás-
tól. 
M.Sz. Perszov,a szaratovi állami egyetem előadója, a történet-
tudományok kandidátusa, azt kifogásolta, hogy a folyóirat igen 
gyengén világítja meg a Nagy Honvédő Háború történetét, a had-
müveletek menetét, a szovjet hátország munkáját", valamint a 
kultura fejlődését a Honvédő Háború éveiben. M.Sz. Perszov meg-
jegyezte, hogy a folyóirat elméleti színvonala emelkedett. 
Egyes cikkek szerzői azonban a konkrét történeti anyagok elem-
zéséből leszűrt igazi törvényszerűségek feltárása helyett el-
vont tételekkel operálnak és hol helyénvaló, hol nem helyénva-
lón használják fel ezeket; az illető formáció-konkrét sajátos 
törvényeit néha általános szociológiai törvényekkel cserélik 
fel. A folyóiratnak ugy "kell megszerveznie a vitákat, hogy a 
cikkek folyamatosan, számról-számra, nagyobb szünet nélkül jöj-
jenek, nem ugy, ahogy most néha megtörténik. 

L-M. Jeremejev arra hivta fel a figyelmet, hogy a kapitalista 
országokban hatalmas mennyiségű könyv jelenik meg, amelyek meg-
hamisítják a második világháború történetét. A Voproszi isz-
toriinak kell lelepleznie ezeket a történelemhamisitasi kísér-
leteket, fel kell tárnia a Szovjetunió által a Honvédő Háború-
ban aratott győzelem törvényszerűségeit és hasábjain a valóság-
nak megfelelően kell megvilágítania a Honvédő Háború menetét. 

V.V. Kuzin, a moszkvai állami egyetem előadója, a történettu-
dományok kandidátusa, azt a kérdést vetette fetl, hogy a folyó-
irat hasábjain meg kellene világítani a szovjet társadalom 
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története forrásainak vizsgálatával kapcsolatos kérdéseket. 
Számos elvtárs foglalkozott a vitarovattal. 

Sz.A. pokrovszkij, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Jogtudo 
mányi Intézetenek munkatársa, a jogtudományok kandidátusa, szá 
mos bíráló megjegyzést te^t erre a rovatra vonatkozólag. Megje 
gyezte, hogy ha vitát indítanak valamilyen kérdésről, nem sza-
bad megfeledkezni a vita továbbfejlesztéséről, máskülönben a 
vitacikkek visszhang nélkül maradnak. Ez volt az eset J.I.Lin-
ko'v, M.V. Nyecskina, stb. cikkeivel. Emellett nem célszerű 
olyan cikkek közlése, amelyek vagy közismert igazságokat vagy 
nyilvánvalóan helytelen megállapításokat tartalmaznak. Sz.A. 
Pokrovszkij véleménye szerint ilyen például I.Sz• Kónnak "A 
gazdasági törvények működése antagonisztikus formációkban" c. 
c ikke. 

M.J. Szolovjov, a történettudományok kandidátusa, megjegyezte, 
hogy a szerkesztőségnek zárószót kellene irniff a vitákhoz, 
amelyben kifejti; véleményét a vitás kérdésről. 
Sz.A. Pokrovszkij, G.M. Gyerevenszkij é's .mások megjegyezték, 
hogy "A történettudomány a Szovjetunióban" és . "A történettudo-
mány külföldön" rovatok bevezetése a folyóirat értékes kezde-
ményezése volt, de a rovatokban megjelent cikkek és megjegyzé-
sek szinvonala nem eléggé magas, néha megtörténik, hogy szára-
zon"sorolják fel a kiadott müveket vagy a megjelent beszámoló-
kat. Az ilyen beszámolók mellett összegező jellegű cikkeket is 
kell közölni, amelyek bemutatják a történettudomány fejlődési 
irányvonalait a Szovjetunióban és külföldön egyaránt. 
V.V. zelenyin, kifejtette azt a véleményét, hogy a folyóirat' 
b átortalanul leplezi le a burzsoá tortene lernhami sit ókat, és 
figyelmeztetett arra, hogy ennek a munkának lényegesen nagyobb 
figyelmet kell szentelni. 
3.N. Burdzsalov, a főszerkesztő helyettese zárószavában össze-
gezte a vita eredményeit. Elismerte a bírálatok helyességét,és 
rámutatott arra, hogy a közölt cikkek tematikájának megjavítá-
sa mellett nem sikerült elérni a cikkek minőségének nagymérvű 
emelkedését. Sok cikk nem alkotó jellegű és nem jelent hozzájá 
rulást a történettudományhoz, mert közismert tételeket ismétel 
A folyóirat még nem irányítja a tudomány~fejlődését, rosszul 
szervezi meg a vitákat és megvitatásokat. A szerkesztőség cél-
ja, hogy gyarapítsa kapcsolatait a szerzői és olvasői aktívá-
val, mert ez a folyóirat eredményes munkájának fő feltótele. 
A szerkesztőség "Levelek és megjegyzések" cimmel uj rovatot 
nyit a folyóiratban, amelynek az lesz a hivatása, hogy szoro-
sabb kapcsolatot lótesitsen a folyóirat és az olvasók között. 



B. LESNODORSKI: 
A Lengy-e-1 Népköztársaság-Tudományos Akadémiáj-a 
Történettudományi Intézetének tevékenységéről. 

/Voproszi Isztorii, 1954.12.sz./ 

A Lengyel Népköztársaság fennállásának első éveiben a"törté-
net tudomány állapota nyilvánvalóan nem volt kielégítő. A 
wroclawi lengyel történészkongresszus /1948/ azt mutatta, 
hogy a burzsoá történetírás akkor még'élég szilárd.helyet fog-
lalt el a lengyel történettudományban. A Lengyelországban még-
valósult óriási társadalmi-gazdasági és politikai átalakulá-
sok körülményei között, a Lengyel Egyesült Munkáspárt nagy 
segítségével és irányításával éles harc bontakozott ki az el-
avult történelmi koncepciók maradványai ellen. A marxista-le-
ninista tanítás évről-évre egyre szélesebb utat tört magának 
a lengj'el történetírásban. A lengyel történészek egyre szoro-
sabban kötötték~össze a történettudományt a nép életével, a 
ma feladataival. 
Az 1951-ben Otwock városában összeü l t módszertani kon fe renc ia 
- amelyen a s z o v j e t tö r ténészek i s r é s z t v e t t e k - é lesen v i ssza 
tük röz te azt a f o r d u l a t o t , amely a l e n g y e l tör ténet tudományban 
beköve tkeze t t . A l engye l tö r ténészek a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l -
méletre támaszkodva és u j f o r r á s o k bevonásával k i t a r t ó ha rc -
ba s z á l l t a k a b u r z s o á - i d e a l i s t a metodo log ia ós a gyümölcste len 
f a k t o g r á f i a e l l e n . < 

Az otwocki konferencia meggyőzően tárta felJT milyen nagy jelen-
tőségű a szovjet történettudomány segitsége. A lengyel törté-
netírásban bekövetkezett nagymérvű haladás azt eredményezte, 
hogy megalakították a Lengyel Népköztársaság Tudományos Akadé-
miája Történettudományi" Intézetét. Ennek az intézetnek a fel-
adata a lengyel történet csomóponti kérdéseit felölelő kutatá-
sok tervezése, szervezésé ós egybehangolása, valamint a törté-
neti ismereteknek a széles népi tömegek között való terjeszté-
se. Az Intézet kötelessége továbbá, hogy erős ós nagyszámú tör 
ténész kollektívát hbzzon létre, amely azután hozzálát Lengyel 
ország igazán tudományoö-történetének megírásához. 

Az I n t é z e t 1953-- január 1 -én kezdte meg működését a következő 
osz tá l yokka l : "Lengye lország t ö r t é n e t e " osz tá l ya , egyetemes t ö r 
t é p e t i és a r c h c ö g r á f i a i o s z t á l y . Az egyetemes t ö r t é n e t i osz-
tá lyhoz t a r t o z i k a v a l l á s t ö r t é n e t t e l f o g l a l k o z ó nemrég a l a k í -
t o t t osz tá l y i s . A szervezés stádiumában van a Szov je tun ió né-
pei t ö r t é n e t é n e k osz tá l ya , amely a Szov je tun ió és Lengye lo r -
szág népei k ö z ö t t i t ö r t é n e t i kapcso la tokka l f o g l a l k o z i k majd. 
Mintegy o s z t á l y j e l l e g g e l működnek ezenk í vü l a S z i l é z i a t ö r t é -
ne téve l , pomeránia t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó csopor tok , továbbá 



! 

-1 Cl " 

a historiográfiai csoport, a forráskiadvány-csoport, a tör-
téneti atlaszt Készitő csoport, a dokumentációs és ; biblio-
gráfiai csoport, A Történettudományi Intézettel a legszoro-
sabb összeköttetésben áll a K^ARTALNIK HISTORYCZNY folyóirat 
szerkesztősége, k "Lengyelország történetének 1864-1917/18. 
időszakával foglalkozó részleg" tevékenysége még nem fejlő- ~ 
dött ki megfelelően; hiányzanak" még az 1917/l9-1939~időszakot 
és a népi Lengyelország történetét kutató osztályok. 

Az újkori és legújabbkori történet tanulmányozásával foglal-
kozó erős, munkaképes osztályok megalakítása az Intézet el-
sőrangú feladata. 1954 végére terveztük a hadtörténeti osztály 
megalakítását. 
Az Intézettel mind a fiatal, mind az idős nemzedék történészei 
együttműködnek nemcsak Varsóból, hanem Lengyelország más váro-
saiból és körzeteiből is. Ezért az Intézet egyes osztályait 
és csoportjait Varsón kiVül alakították meg. így például a 
Szilézia történetét kutató részleg Wroclawban, a Pomeránia 
történetével foglalkozó részleg Poznanban, egyes csoportok 
pedig Nagy-pomeránia más nagyobb városaiban működnek: Torun-
ban, Gdanskban, Szczecinben, Olsztynben. A dokumentációs és 
bibliográfiai Osztály Krakkóban van, a feudalizmus korával 
foglalkozó osztály egy részlege pedig Poznanban. 
A Történettudományi Intézet együttműködik a Társadalomtudomá-
nyi Intézettel, valamint a Lengyel Egye sült'Munkáspárt Közpon-
ti Bizottsága keretében alakított párttörténeti osztállyal. 
Szoros kapcsolat áll fenn az Állami Levéltárak Főigazgatóságá-
val, Krakkó, Lódz ós más városok egyetemi kollektíváival. A' 
történeti kutatások tervezése és egybehangolása terén az Inté-
zet egyre nagyobb befolyást gyakorol az egyetemi tanszékek ós 
a vidéki tudományos társaságok munkájára. A történeti ismere-
tek népszerűsítése terén az Intézet együttműködik a Lengyel 
Történelmi Társulattal, amelynek nemcsak az egyetemi központok 
ban, hanem sok más városban is részlegei vannak. 

Az Intézet munkája jelenleg Lengyelország története többköte-
tesei őiskolai tankönyvének kollektiv kidolgozására összponto-
sul. Ennek az elsőrangú feladatnak a megvalósítására bevonták 
a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB-a keretében működő Párttörté-
neti Osztály ós Társadalomtudományi Intézet számos munkatár-
sát is, valamint a NOW5 DROG-t folyóirat szerkesztőbizottságát 
is, /A Nowe Drogi a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB-ának köz-
ponti elméleti folyóirata./ 
A lengyel történészek zömének tudatában ott él, mennyire szük-
séges ős nagy jelentőségű Lengyelország uj, marxista történe-" 
tenek megírása, és így alkotó módon kapcsolódtak be az Intézet 
ben összpontosult szerkesztőségi és szerzői munkaközösségek 
munkájába. A kollektívák összejövetelein, valamint a konferen-
ciákon élénken megvitatják a Lengyelország történetével és a 
nemzetközi viszonyokkal kapcsolatos különböző tudományos prob-
lémákat . 
Jelentősen előrehaladt a munka Lengyelország történetének ku-
tatásában a 18. századig terjedő időre vonatkozólag. A Szovjet 
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unió Tudományos Akadémiája" Szlavisztikai Intézetében nemrég 
megvitatták Lengyelország története I. kötetének tervezetét 
és ez nagyon hasznos volt.a lengyel történészek számára.Meg-
kezdték az 1864-1917/lS-as időszakkal, az 1918-1939/1944-es 
időszakkal foglalkozó kötetek kidolgozásának munkáját. A népi 
Lengyelország történetének külön kötetet fognak szentelni. 

Lengyelország története 1. kötetének maketjét 1954 végére kell 
elkészíteni. Valamennyi szerkesztői és"'szerzői munka befeje-
zési határidejét 1955 végére tervezték. 
Az Intézet egyéb kutatómunkája és az ezekkel kapcsolatos tudo-
mányos konferenciák elsősorban a döntő tudományos és politi-
kai jelentőségű, leghalaszthatatlanabb problémákra összponto-
sulnak. A népi Lengyelország egész területének egy állam ke-
retébe" való egyesülésével kapcsolatban müveket irnak a vissza-
csatolt területek történetéről. 
Lengyelország össze fog la ló t ö r t éne tének munkája m e l l e t t a 
S z i l é z i a t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó r é s z l e g k ido lgozza "Szilézia 
t ö r t é n e t é t " , amely több k ö t e t b ő l f og á l l n i . Ez a munka u j ku-
ta tások a l a p j á n m u t a t j a majd be Szilézia igaz t ö r t é n e t é t , le-" 
l e p l e z i a n a c i o n a l i s t a német burzsoá t ö r t é n e t í r á s h a m i s í t á s a i t , 
va lamin t a~Tengyel burzsoá t ö r t é n e t í r á s h e l y t e l e n , n a c i o n a l i s -
t a n é z e t e i t . 

Az Intézet tevékenysógónek"egyik legjelentősebb eseménye volt 
az 1953•júniusában összeült wroclawi konferencia, amely Szi-
lézia történetével foglalkozott. A konferencia volt az első 
lépés Szilézia'uj, igaz történetének, valamint" a .Szilézia ós 
Lengyelország többi területei közötti'kapcsolat oknak megírása 
felé. A" Konferencia nagy vonalakban áttekintette a népi töme-
gek ̂ történetét, továbbá más kérdéseket, mint Szilézia .elfog-
lalása 174o-ben a porosz monarchia által,"a sziléziaiéi par 
fejlődése és a dolgozók harca a kapitalista iga ellen. 
A Konferencián megvitatták a lengyel és"a német nép haladó 
ós forradalmi erői közötti kapcsolatokat, leleplezték az im-
perialista államok igazi arcát Lengyelország Sziléziára"való 
jógáit illetően. Egy külön beszámoló próbálta megvilágítani 
az 1919-1921-es sziléziai felkelések lényegét és jelentőségét. 
Az összefoglaló referátum e-lsőizben mutatta be, mekkora fej-
lődést és"virágzást őrt meg Szilézia Lengyelország kebelében 
a népi hatalom idején /l/. 

A Szilézia történetével foglalkozó csoportban két monográfiát 
készítenek a felső-sziléziai munkásosztály keletkezéséről és"" 
annak"äz 1917-1923 években elfoglalt helyzetéről és harcáról. 
A párttörténeti Intézet sziléziai részlegének munkatársai doku-
mentumgyűjteményt készítenek elő a lengyel és a német nép ha-
ladó és forradalmi erőinek történeti kapcsolatairól. 
A Pomeránia történetével foglalkozó részleg Nyugat- és Kelet-
Pomeránia történetének problémáira /az újkorra és a legújabb 
korra vonatkozólag/ összpontosította figyelmét, mivel ezeket 
a kérdéseket a burzsoá tudomány különösen elferdítette. Meg-
kezdték a kikötővárosokban - Gdansban, Szczecinben, Gdyniában 
- kibontakozott munkásmozgalmak történetének-kidolgozását is. 
1/ Lásd: Kwartalnik Historyczny, 1954. l.sz. 
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A Történettudományi Intézet a nyelvtudósokkal és kulturtörté-
nészekkel való együttműködésben 1954.októberében külön konfe-
renciát tartott Gdanskban,amelyen megvitatták Pomeránia tör-
ténetének központi kérdéseit: a Lengyelországgal való újra-
egyesülésért folyó harcot a 15-13. században, Pomeránia tör-
ténetét a kapitalizmus korszakában, az imperialista államoknak 
és a lengyel burzsoáziának Lengyelország Pomerániára való jo-
gaival kapcsolatos álláspontját, a népi"Lengyelország vívmá-
nyait Pomerániában, és egyéb kérdéseket. 

A Történettudományi Intézet feudalizmus-kori osztálya főkép-
pen a középkori lengyel-orosz kapcsolatok kutatásával foglal-
kozik, tanulmányozza a termelőerők fejlődését, a falu társa-
dalmi szerkezetét, a paraszti tömegek harcát, valamint a len-
gyel renaissance problémáit. 
A Történettudományi Intézet tudományos munkatársai résztvet-
tek a Lengyel Tudományos Akadémiának Kopernikus halálának 
41 o éves évfordulójával kapcsolatban rendezett ünnepi ülésein. 
A lengyel renaissancenak szentelt külön ülésszakon a lengyel 
történészek megvitatták az alap és a felépítmény problémáit 
erre az időszakra vonatkozóan, megvizsgálták a nemzeti nyelv 
fejlődését, a tudomány, a kultura és a politikai gondolat leg-
nagyobb eredményeit. Az ülésszak feltárta a burzsoá - különö-
sen az angolszász - tudomány hamis és tendenciózus /lényegé-
ben likvidátor/ állásfoglalását a renaissance jelentőségével 
és hagyományaival kapcsolatban. Az ülésszak megállapította, 
hogy tovább kell tanulmányozni a gazdaság terén a majorsági, 
gazdálkodás kérdéseit, az ideológia területén a lengyel refor-
máció" /különösen a ~ le gradi káli s abb - az ariánus - szárny/ kér-̂  
dóséit. Ezzel az utóbbi kérdéssel külön konferencia foglalko-
zott, amelyet a Lengyel Tudományos Akadémia Kielce városában 
rendezett. 
Az újkor történetével foglalkozó osztály kutatómunkája öt cso-
portban összpontosul; amelyek a. következő kérdéseket vizsgál-
ják: a kapitalista ipar Ós a munkásosztály kialakulása Lengyel-
országban.; 1791-1794-es társadalmi és politikai változásokéidő-
szaka, különösen Kosciuszko felkelése; a kapitalizmus fejlődé-
se a mezőgazdaságban; a lengyel burzsoázia kialakulása és sze-
repé a 19. században; a forradalmi helyzet a Lengyel Királyság-
ban. 
A Történettudományi Intézet az 19o5-19o7-es forradalom 5o. év-
fordulójára előkészülve a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB-a 
mellett működő Társadalomtudományi Intézettel és párttörténe-
ti Osztállyal karöltve rósztvesz az 19o5- óv anyagának nemzet-
közi kiadványában. Nemsokára nyomdába megy egy kiadvány, amely 
a lengyel burzsoáziának az 19o5-19o7-es forradalom idején foly-
tatott népellenes politikájával foglalkozik. 
A Történettudományi Intézet ós a Felsőoktatási Minisztérium 
ellenőrzése alatt előkészítik az egyetemi ifjúság történeti 
szakköreinek I. országos kongresszusát. Ennek az 1954-ben tar-
tandó kongresszusnak a témaköre a~nópi Lengyelország létrejöt-
tével ós fejlődósóvel kapcsolatos. 
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Az egyetemes történet jelenleg gyengén van képviselve Lengyel-
országban,- főképp azért, mert ezen a területen nincsen elég 
történészkáder. A Történettudományi Intézet förráskutatási 
részlegének kiadványai vagy az Intézet részvételével"megje-
lent anyagpublikáci ók*"f óképpen a falu és a paraszti tömegek'" 
történetét ölelik fel. Dokumentumokat gyűjtenek többek között 
a galíciai parasztok 1854-es felkelésére vonatkozólag. Sajtó-
ra kész egy-egy dokumentumgyűjtemény anyaga, a Lengyel Király-
ságban- élő parasztoknak az 19o5-19o7-es~forradalomban való 
részvételéről, valamint "'a munkás-paraszt szövetség előfelté-
teleinek kialakulásáról. Kiadás előtt áll egy forrásgyűjte-
mény az -ipar és S munkásosztály kialakulásának és fejlődésé-" 
nek történetéről. A lódzi történészek kollektívája a Történet-
tudományi intézet segítségével négykötetes dokumentumgyűjte-
ményt készit elő á lódzi textilipari vidék történetének egy 
szakaszáról, a 19. század első feléről. Az Intézet ellenőrzé-
se mellett egy dokumentumgyűjtemény munkája folyik a Kosciusz-
ko-felkelésrol, valamint az 17S8-1792-es országgyűlés reform-
jairól. ' ; 

A lengyel történettudomány szempontjából nagyjelentőségű a . 
/61 óv óta megjelenő/ Kwartalnik Historyczny folyóirat. A fo-
lyóiratot már évtizedek óta a Lengyel Történelmi Társulat ad-
ja ki, ós az a felszabadulás előtt a burzsoá történetírás ál-
láspontját képviselte-. A folyóirat irányzata mä már gyöke-
resen megváltozott, amely összefügg a lengyel történetírásban 
megvalósult fordulattál. Rendkívül megnőtt a folyóirat szere- ., 
pe, a folyóirat a tudományos élet óh az alkotó eszmék; szerve*'1 
zőjóvé vált.. Az Intézet alapítása óta a folyóiratnak és roVar»,;-
tainak témaköre fokozatosan elmélyült ós kiszélesedett, cik- C. 
kek, viták, bírálatok jelennek meg benne, valamint beszámolók' 
Lengyelország ós.a külföld tudományos életéről. 
A lengyel történetírás kibontatkozása Szempontjából nagyjelen-
tőségű a Szovjetunió ós a népi demokratikus országok tudomá-
nyos intézményeivel való állandó kapcsolat. I953•nyarán a Len-
gyel Tudományos"Akadémia Elnökségének küldőttsége"a SzOvjet-
uni óba"látögatott . "A küldöttségben ott volt a -Történettudomá-
nyi Intézet igazgatója - T .'Mante uff el professzor is. A.M.Pank-
. rat ova"akadémikusnak és a Szlavisztikai Intézet helyettes 
igazgatójának -"I.A.Hrenovnak - lengyelországi látogatása még 
Jobban megerősítette ezekét a tudományos kapcsolatokat.. 

Az 1953-évi budapesti Magyar Történészkongresszuson-résztvett 
Leon Grosfeld, a Történettudományi Intézet helyettes igazgató-
ja -és Henryk Jablonski professzor, a Lengyel Tudományos Aka-' 
démia levelező .tagja. A Csehszlovák Tudományos Akadémia Törté-
nettudományi Intézete pedig a huszita mozgalomról készit egy" 
munkát, amelyben "a. Lengyel Történettudományi Intézet is részt-
•vesz. V.4, 

1953- decemberében Csehszlovákiában megvitatásra kerülfa "Cseh-
szlovákia története" tankönyv prospektje. A vitán résztvett a 
Lengyel Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudo-
mányos titkára, Witold Kula is, 
1953 végén Lengyelországba látogattak a Német Demokratikus 



Köztársaság történészei: Heinrich Felix docens /Jena/ és" 
Karl Obermann professzor /a berlini Humboldt egyetemről/. 

Mindezek a találkozók és konferenciák nagy szerepet játszót» 
tak a lengyel történészek, valamint a Szovjetunió és a népi 
demokráciák történészet közötti állandó és rendszeres együtt-
működés elmélyítésében. 
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RINATO ZANGHERI: 

/Bolognai egyetem/ 

A haladó olasz törtonészekmunkásságáról. 

/Voproszi Isztorii, 1954. 8.sz./ 

0 paöoTo MTají. .•"HeKMX nporpeccHBK~!x hctophkob. 

Ama két irányzat - a nemzet i-monarchi sta és a liberális-idea-
lista irányzat - közül, mely-a háboruelőtti olasz polgári tör-
ténetírásban uralkodtí'tt, a háború befejezése után az egyik, a 
neifizeti-monarchista irányzat majdnem teljesen megszűnt létez-
ni. Az olasz történészek többsége határozottan elvetette a 
fasizmus, a nacionalizmus és a savoyai monarchia apologiáját. 
Ismeretes, hogy az erkölcsi erzékkel és tudományos öntudattal 
rendelkező történészek már a fasizmus"1 dején is szemben állot-
tak a nemzet i-monarchi sta irányzattal. Ami pedig a Benedetto 
Croce vezetése alatt álló liberális-idealista irányzatot ille-
ti, a felszabadulás utfán ez az irányzat válságba került, mely 
mind a mai napig tart. Croce felállította azt a tételt, hogy 
minden, ami a történelemben végbemegy, pozitiv,"negativ jelen-
ségek a történelemben - szerinte - nem léteznek. Kiderül tehát, 
hogy a fasizmus~is pozitiv jelenség voltj" melyet a történészek-
nek meg kell érteniök és igazolniok kell. Igaz, hogy Croce meg-
szorításokat is tett. Azt állította, hogy a fasizmus múlékony 
jelenseg, véletlen volt Olaszország történetében. Az ilyesfaj-
ta magyarázat azonban történelemellenes. A történelem nem a 
véletlen ós váratlan események láncolata, s a fasizmus nem az 
égből esett, hanem megvolt a maga előtörténete. A fasizmust Sz 
olasz társadalomban fennálló meghatározott viszonyok szülték, 

A háború után, megpróbálva választ találni arra a kérdésre, 
hogy milyen okok hozták létre a fasizmus keletkezését és ideig-
lenes győzelmét, sok olasz történész foglalkozott a fasiszta 
diktatúra megteremtése előtti Olaszország társadalmi és gazda-
sági fejlődésének tanulmányozásával. A fasizmus keletkezéséről 
és lényegéről folytatott vita joggal foglal el fontos helyet a 
jelenkori olasz történetírásban. 
Aktuális jelentőséggel bir azonban az olasz történelem egy má-
sik távolabb időszakának, a Risorgimentonak /a Megújhodás Kora 
- ford./ a tanulmányozása is. A Risorgimento időszakának elem-
zése során feltárhatjuk az egységes olasz állam kialakulási 
folyamatának sajátosságait ós meghatározhatjuk jellemző gyönge-
ségeit. Lppe*n az egységes Olaszország megteremtésének idősza-
kában merültek fel az olasz társadalom előtt azok a problémák, 
melyek még ma sincsenek Megoldva. Itt a Bél problémájára ós a 
parasztkérdésre gondolok. Antonio Gramsci ezekre a kérdések-
re müveiben nagy figyelmet foríitott. "Börtönfüzeteiben" 
Gramsci'vizsgálat tárgyává teti:e az olasz burzsoázia "ereden-
dő bűnét", képtelenségét arra, hogy tuljusson a fejlődés tes-
tületi-céhes szakaszán és következetesen betöltse a nemzet ve-



ze tőére j ének. s ze re pót. Meg kell azonban mondani, hogy a fia-
tal olasz marxista történészek még mindig ném használják fel 
eléggé azokat az útmutatásokat, amelyeket"A.Gramsci az olasz 
történelem kérdéseivel kapcsolatban adott. 
Pozitív mozzanatot jelent az olasz történészek tevékenységé-
ben az, hogy nagy munkát fejtenek ki széleskörű dokumentum-
anyag felhalmozására, összegyűjtenek és feldolgoznak forráso-
kat , a-nyilvános- és magánlevéltárakban kutatásokat folytat-
nak kiadatlan anyagok feltárására, összegyűjtik a helyi ""idő-
szaki sajtó anyagait, üokumentumanyagokat tesznek közzé.Ujabb 
anyagok összegyűjtése Különösen s z ü k s é g e s n e k mutatkozik, ha 
figyelembe vesszük, hogy a polgári történetírás Olaszország 
történetének számos fontos problémáját nem tanulmányozta, 
egyes kérdésekben pedig elhamarkodott következtetésekre ju-
tott, amelyek nem alapultak forrásokon és tényeken. Helytelen 
volna .azonban az első szakasznál - a ténybeli anyag felhalmo-
zásánál - megállapodni; tovább kell menni, rá kell térni a 
következtetésekre és" általánosításokra, mert éppen ez a tör-
ténettudomány célja. Az egyes tényeket és eseményeket egység-
be kell kapcsolni és helyesen értelmezni. Az utóbbi időben 
nem kis munka ment. végbe ama történelmi anyagok összegyűjté-
sének területén, melyek a fasiszták bűnéből hiányossá váltak 
és a világ négy tája felé szétszóródtak. így például Midanö-
ban külön szervezet jött létre - a Giangiacomo Feltrinelli 
könyvtár - melynek mind Olaszországban, mind sok earópai or-
szágban folytatott SZÍVÓS kutató munkálatok révén sikerült"ha-
talmas mennyiségű könyvet, újságot, fotokópiát és kéziratot 
összeszednie.. A Feltrinelli könyvtár értékes segítséget jelent 
azoknak £• tudósoknak, akik a történelem tanulmányozásával, tu-
dományos tevékenységgel foglalkoznak. A könyvtár kiadja a 
"Movimento operaio" cimü biE'li'^ráf i ai-tört éne Imi folyóiratot, 
mely kéthavonta jelenik meg. Ebben a folyóiratban megjelennek" 
rövid vázlatok, kiadatlan dokumentumok, életrajzok, recenziók. 
A folyóirat legutóbbi számai átvették a "Voproszi Isztorii 
ból a Szovjetunióban nyilvánosan megvédett történelmi tárgyú 
disszertációk jegyzékét. 

Kevésbé jól áll a helyzet a történelem terén felmerülő tudo-
mányos problémák kidolgozása tekintetében. Általában kis témák 
ról irnak monográfiákat, melyekben rendszerint túlságosan szük 
részletkérdéseket dolgoznak ki, a munkásmozgalom történetével 
foglalkozó munkák szerzői a munkásszervezetek és a szocialista 
szervezetek belső életének és tevékenységének a megvilágításá-
ra szorítkoznak és nem mutatnak rá arra a hatásra, melyet ezek 
a szervezetek az ország politikai életére gyakoroltak. Nem 
hangsúlyozzák eléggé az olasz munkásosztály vezető szerepét a 
nemzet életében, s azt, hogy ezt a vezető szerepet az"'olasz 
munkásosztály többévtizedes harcával vivta ki magának. A~mun-
kásmozgalmat az ország életétől elszigetelten vizsgálják. En-
nek elsősorban az a magyarázata, hogy történészeink gyenge po-
litikai ós elméleti előképzettséggel rendelkeznek. 

« 
Olaszországban az utóbbi évek folyamán számos munka jelent"meg 
melyek jelentős mértékben gazdagították a haladó olasz törté-
netírást. A Risorgimento kezdeti időszakával foglalkozó munkák 
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között Luigi Dal pane és Delio Cantimorf professzorok munkái 
birnak a legnagyobb tudományos értékkel. Luigi Dal pane ter-
jedelmes kötetben foglalkozik a munka történetével Olaszország-
ban a rVIII. század elejétől 1815-ig- /L.Dal.pane. Stòria del 
Lavoro in Italia dagli inizi del secolo ^VlII'al I815.Milano, 
1944./ Az akkori Olaszország gazdasági szerkezetének elemzésé-
ből kiindulva, Dal Pane feleleveníti az ország különböző te-
rületein élő dolgozók életfeltételeit, vizsgálja az emberek 
között kölcsönösen kialakult munkaviszonyokat, a munkabér kér-
déseit, "a megélhetési költségeket, a lakosság kulturális szín-
vonalát. Dal pane bírálja a történettudomány idealista áramla-
tainak képviselőit, akik túlbecsülik a személyiségnek a törté-
nelem folyamatában betöltött szerepét és hangsúlyózza,"hogy a 
nemzeti történelem alapja: a dolgozó tömegek története. 

Cantimori munkái az 1794-1847-es években tevékenykedő olasz 
utópisták és felvilágosítok munkásságával foglalkoznak. /D. 
Cantimori: Utopisti e riformatori Italiani 1794-1847. Firenze'. 
1943./ Ezek a munkák az olasz társadalmi ós politikai gondolat 
történetének a területén ujtipusu kutatások alapját teremtet- ' 
tók meg. Kiadásra kerültek Armando Saitta és Alessandro Galante 
Garrone történészek munkái, melyek az~'első olasz jakobinusokkal-
ós Filippo Buonarottival foglalkoznak. Buonarotti, az olasz ha-
zafi, Babeuf harcö'stársa, lelkes védelmezője ,volt az "Egyenlők 
összeesküvésének". Buonarotti az összeesküvés után még harminc 
esztendőn keresztül fejtett ki tevékenységet, s hagy hatással 
volt az európái forradalmi mozgalomra. Söitta /A. Saitta. Filip-
po Buonarotti. Vol. 1-2. Romá, 195Ö-1951-/ és Galante Garrone. 
/Buonarotti e Babeuf. Torino. 1948./ uj, rendkívül értékes anya-
got~találtak Buonarotti életéről, s tanulmányozták ezt az anya-
got . ' - ' _ 

Nem"szándékozom részletesen foglalkozni a "Rinascita" c. folyó-
irat :kiadásában megjelent értékes cikkgyűjteménnyel, mely az 
1848-as forradalmat tárgyalja. Erről annák ide j'en már cikk je-
lent meg a "Voproszi Isztorii" hasábjain. /K.F.Miziano: Az 
1848-49-es forradalom évfordulója és az 1848-49-es forradalom-
mal foglalkozó legujabbkóri "történetírás alapvető áramlatai. 
"Voproszi Isztorii" 195o. 5-sz./ Csak azt tartom fontosnak meg-
jegyezni, hogy ebben a gyűjteményben jelentek meg Olaszország-
ban első izben Marxnak és Engelsnek az 1848-as olasz forrada-
lomról szóló munkái. Röviddel rá a "Società" leközölte Ernesto 
Ragionieri szemlecikkét Marxnak és Engelsnek a Risorgimentóval 
foglalkozó munkáiról. Rövidesen Marxnak és Engelsnek Olaszor-
szágot érintő összes munkái meg fognak jelenni olasz fordítás-
ban. 

A Risorgimento időszakában különösen nagy volt a jelentősége a 
parasztkérdésnek. Érthető, hogy az olasz történészek ennek a 
kérdésnek' nagy figyelmet szentelnek. Salvatore Francesconak az 
186o-as szicíliai parasztmozgalomról szóló munkája matatja, 
hogy a Garibaldi önkénteseitől támogatott parasztfelkelés mi-
lyen szerepet töltött be Szicília felszabadításában. Szicília 
felszabadulása után is, Szicília szigetének a Piemonti Monar-
chiához való csatolása kérdésének megvitatásakor, a föld fel-
osztásáért folyó parasztmozgalom állott Szicilia politikai éle-



-.167-
tének központjában. Franco della Feruta az 1843-as lombardiai 
parasztmozgalomról irt könyvet. Kimutat a3 hogy az 1848-as 
esztendő első hónapjaiban a parasztok e .tivan részt vettek az 
Ausztria ellen folytatott harcban. Késcjb azonban a milánói 
ideiglenes kormány eltaszította magától a parasztokat, mert 
attól tartott, hogy a nemzeti mozgalomban valórészvételük 
annak demokratikus jelleget fog adni. /Lásd: F.Deila Peruta. 
Le condizioni cfi ""e ont a di ni lombardii nel Risorgimento » 
"Società" 1951.a.7-/ 

Olaszországban a nêmzeti"forradalom nem csapott át győzedel-
mes polgári forradalomba. Ezt csak ugy lehetett volna elérni, 
ha a paraszttömegeket bevonják a feudalizmus ellen folyta-
tott forradalmi harcba. A burzsoázia kompromisszumot kötött a 
földbirtokos arisztokráciával. És éppen ez a fő oka annakj" 
hogy a paraszttemegek sokszor passzivitásra kényszerültek. 

Ezeket a megállapításokat a nem-marxista történészek munkái 
is tükrözik, különösen Cesare Spellanzoni munkái, aki 195o-ben 
kiadta "A" Risorgimento története" cimü munkájának ötödik kö-
tetét . /CTSpeiTanz oni. Storia del Risorgimento e dell 'unita 
d,Italia. Vol.V. Milano. 195o./ Ez jelentékeny és komoly mun-
ka, mely roppant nagy ténybeli anyagon alapszik. Saitta he-
lyesen értékelte egy másik olasz történésznek, Rosario Rómeó-
nak "A Risorgimento története Sziciliäban""'cimü ffiunkáját. 
/R.Romeo: Il Risorgimento in Sicilia. Bari. 195o./ Saitta er-
ről a munkáról a következőket irta: "A gazdaság és a kultura, 
a politikai program és a társadalmi szerkezet az egységes 
vizsgálati mód keretein belül egymással kölcsönösen összefüg-
gő részek képét mutatják, s ugyanakkor szerző sohasem bocsát-
kozik bele teológiai irányú skolasztikus fejtegetésekbe, ha-
nem figyelmét a társadalmi rendszernek,"a történelem igazi mag-
vának a megvilágítására összpontosítja". Saitta rámutatott ar-
ra, hogy Rosario Romeo a marxizmus befolyása alá került, ami 
különösen jellemző,"tekintettel arra, hogy Romeo maga Crocè 
híveivel érintkezik. 

Demarco, Viliari, Cassese nevét is fel kell említeni, akiknek 
munkái jelentős hozzájárulást jelentenek a"parasztkérdés ta-
nulmányozásához a Risorgimento időszakában. Manacorda, Dal 
pane, Bulferetti, Canzio ós másoké szocialista eszmék Olasz-
országban való elterjedése kérdésének a kidolgozásával foglal-
koztak;" Alatri a liberális katolikusok tevékenységét vizsgál-
ta. /pTAlatri: Profilo storico del cattolicesimo liberale in 
Italia. I.Palermo. 195o./ 

Emilio Sereni "A kapitalizmus fejlődése az olasz faluban 
/l86o-19oo/" cimü nagy"müve az Olaszország egyesítését követő 
időszakkal foglalkozik. Ezt a munkát 195o-ben oroszra is le-
fordították. Szerző ebben a munkában az egységes nemzeti piac 
kialakulásának a folyamatát vizsgálja, rámutat arra, hogy a 
kapitalizmus behatolásának eredményeképpen szétesik a regi pa-
raszti gazdaság, kialakul á mezőgazdasági proletariátus. Olasz-
ország mezőgazdasági proletariátusát nagyobb mértékben jellem-
zi a harcos szellem, a szervezettség és a szocialista törekvé-
sek, mint más országok mezőgazdasági munkásait. Arturo Colombi 
munkái a Po völgyében élő mezőgazdasági munkásokkal foglalkoz-
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nak; szerző itt feltárja a régi szocialista párt vezetésében 
megnyilvánuló hibákat ós gy öngeségeket, s rámutat arra, hogy 
ez a párt nem volt kepe s arra, hogy megértse a parasztmozga-
lom jelentőségét. /A.Colombi: Pagina di storia del movimento 
operaio. 2-ed. Roma, 1951; - Il Partito szocialista e la 
guerra 1914—19Í3."Roma, 1949; - Socialismo e riformismo./l9oo-
1914/. Roma, 1949-/ Mint ismeretes, Gramsci és Togliatti is 
irt ezekről a hibákról, melyek gyakran a korlátolt, szük lá-
tókor és a parasztkérdés, valamint a Dél problémája fontossá-
gának megnemértése eredményeképpen jöttek létre. Gianni Bosio 
és Franco Della Peruta számos érdekes anyagot közöl Andrea 
Cost ár <51, Olaszországban a szocializmus első úttörőinek egyi-
kéről. Arturo Colombi egyik munkájában foglalkozik Massarenti-
nek7 e molinellei parasztmozgalom szervezőjének tevékenységé-
vel. Badaloni a livornoi munkásmozgalomról, Casagnia pedig a 
római munkásmozgalomról- gyűjtött össze értékes felkutatott 
anyagot. Elio Continak Firenzében a szocializmus keletkezését 
/I860-I880/ tárgyaló könyve gondos kutatások eredményeképpen 
jött létre. /E.Cónti: L'e origini del socialismo a Firenze 
/I860-I880/ Roma. 1949•/ Alberto Caracciolo könyvében tehet-
séges leirást ad a Lazio-ban lefolyt parasztmozgalomról /A. 
Caracciolo^' Il movimento Contadino nel Lazio. /187o-1922/. 
Roma, 1952./ 

Olaszországban a helyi jellegű problémák, vagyis az ország 
egyes vidékei történelmi fejlődésével kapcsolatos problémák 
kidolgozásának a területén az elmúlt évtizedek alatt a tudo-
mányos kutaté munka erős visszaesése volt tapasztalható. Ma 
Olaszországban egészen uj alapon, újból megkezdődtek az egyes 
vidékek történetének feltárására irányuló kutatómunkák. Ré-
gebben a helyi történeti társaságok kezdeményezésére, vagy 
egyes főrangú családok kezdeményezésére folytattak tudományos 
kutatásokat, ma azonban az ilyen kutatások a dolgozók társa-
dalmi szervezeteinek a kezdeményezésére folynak. Most a tör-
ténészeket nepi annyira a tudásszomj hajtja, mint inkább annak 
szükségessége, hogy a jelen jobb megértése céljából a multat 
tanulmányozzák, nem az okmányokban való magányos turkálás 
iránt érzett hajlam, nem a levéltári por szenvedélyes szerete-
te viszi őket, hanem az emberek iránti érdeklődésük, harcaik-
kal való törődésük, a történelmi hagyományok és a jelenkor 
problémái között fennálló eleven kapcsolat. Az a tény,nogy sok 
fiatal tudós tanulmányozásának témájául Olaszország valamely 
területének történelmi múltját választja, egyáltalában nem 
jelenti azt, hogy ezeket a tudósokat "lokálpatriotizmus" fog-
ta el, az'"a törekvés tölti el őket, hogy "szűkebb hazájukat" 
felmagasztalják /ami, mellesleg szólva, annak idején nem kis 
kárt okozott az olasz helytörténetirásnak/. Mélyebb oka van 
annak, hogy ezek a fiatal történészek ilyen tanulmányokat 
végeznek, és ezek az okok egybeesnek azokkal a feladatokkal, 
amelyek ma az egész olasz történettudomány előtt állanak. Az 
olasz történettudománynak az a feladata, hogy tanulmányozza a 
nép életét, a társadalmi jelenségeket, az elnyomott osztályok 
harcát, melyeknek története, amint erre Gramsci rámutatott, 
Olaszország különböző .területein különböző módon bontakozik 
ki és melyeknek története ""ezért önálló monografikus kutatások 
tárgyát kell hogy képezze. Ezeknek a monográfiáknak a szer-
zőit témáik kidolgozása során Dal Panenak az a tanácsa kell 
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hogy vezesse, hogy fogjak""át a jelenségek egész összességét 
és kölcsönös kapcsolatait, induljanak ki az alapvető, megha-
tározó tényezőből, a gazdasági szerkezetből, mely végső soron 
megszabja a társadalom összes szociális és politikai ellent-
mondásait, szellemi életének valamennyi megnyilvánulását. 

Ezen a területen a legjobb munka Ernesto Ragioneri "Sesto 
fiorentino: egy szocialista faluközösség" /E. Ragi'oneri : Un 
commune socialista: Sesto fiorentino. Roma, 1952./ cimü köny-
ve. Ez a könyv ismerteti a Firenzétől nem messze lévő kis 
toszkánai faluközösség történetét, gazdasági fejlődésének tör-
ténetét, /1861-től 1922-ig/, í faluközösségen belül végbemenő 
osztályharc történetét, lakosságának a történetét, mely a 1  

Risorgimento befejezésének időszakában meg a helyi régi kerá-
miai gyár tulajdonosaitól függött, majd kósőbb az önálló tár-
sadalmi élet útjára lépett. Ragioneri könyvét terjedelmes 
ténybeli anyagra épiti fel, melyet igen szabatosan és világo-
san"fejt' ki. Nem mentes azonban ez a munka néhány hiányosság-
tól. így például szerző nem mutat rá arra, hogy maguknak a 
Sesto dolgozóinak a tapasztalatai ós osztályérzékük milyen 
szerqpet játszott abban, hogy Sestoban kommunista szekció 
jött létre. Azt a tőnyt sem emeli ki, hogy" a régi politikai 
vezetés gyöngesógei és hibái ellenére, Sestoban a szocialis-
ta munkásmozgalom forradalmi Hagyományokkal rendelkezett, 
amelyeket a, kommunista párt átvett ós továbbfejleszt. . 

Ragioneri munkájával ellentétben, egy másik igen fontos ta-
nulmány, Gaston Manacorda munkája: "Az olasz munkásmozgalom 
kongresszusainak megvilágításában /1853-1892/" /G.Manacorda, 
Il movimento operaio italiano, attraverso i suoi congressi. 
Roma, 1953./, nem csupán Olaszország egy területevei_foglal-
kozik, hanem az egósW országot átfogja. Ugyanakkor szerző az 
egósz munkásmozgalom problémáit ..olymódon vizsgálja, "hogy an-
nak egyik oldalát emeli ki: a kongresszusok munkáját. A kon-
gresszusok munkáj ában, mint szerző.irja, feltárul "a munkás-
mozgalom fejlődésének belső összefüggése "a kölcsönös segélye-
ző társaságoktól egeszén a politikai pártig". Manacorda munká' 
jában a fő figyelmet azokra a kongresszusokra fordítja, me-
lyeknek általános nemzeti jelentőségük volt, de azokkal a te-
rületi ős helyi kongresszusokkal is foglalkozik, amelyek je-
lentősegüknél fogva túlhaladtak a szük földrajzi kereteken. 
Manacorda az olasz szocializmus megszületésével kapcsolatos 
legfontosabb problémákat vizsgálta.- Legnagyobb figyelemmel az 
olasz munkásmozgalom történetének azt az időszakát vizsgálta, 
melyben, felszámolva előbb a bakunizmus befolyását, majd ké-
sőbb a "munkáspárt" szektás irányelveit /operaismo/, Olasz-
országban a munkásmozgalom szocialistává vált.. 

Manacorda munkáj át"a felépítés szabatossága ós a kifejtés vi-
lágossága jellemzi. Szerző abból indul ki, hogy nem az utópis-
ták eszméiben kell keresni a modern szocialista mozgalom első 
csiráit, hanem a munkásszervezetekben, olyanokban például, 
mint a kölcsönös segélyezési és ellenállási szervezetek, me-
lyek egyesitették a munkásokat ós lehetővé tették számukra, 
hogy az osztályharc területén tapasztalatokat szerezzenek. 
Manacorda könyve nézetünk szerint a munkásmozgalom történe-
tével kapcsolatos további kutatásoknak fontos alakját jelenti 



A könyv azonban nem eléggé átfogó. Szerző nem kapcsolja elég-
gé össze a munkásmozgalom történetét az általános nemzeti és 
a nemzetközi élet tel, ami .különben, mint már emiitettük, a 
munkásmozgalom történetével foglalkozó könyvek közös hiányos-
sága. > 
Meg kell jegyezni, hogy történészeink tudományos kutatásai 
kronológiai lag nem lépik tul a 'IZJL. század végének a kereteit. 
Az a benyomás alakul ki, mintha ennek a századnak a küszöbén 
Herkules-oszlopok emelkednének, amelyeket mi nem merünk át-
lépni. Arra lehetne gondolni, hogy a kilencszázas évek első 
felének nagy tömegmegmozdulásai és összeütközései, a munkás-
és paraszttömegek hatása az ország egész életére, az első vi-
lágháború, a forradalmi fellendülés a háboruutáni időszakban, 
az Olasz Kommunista Párt megszületése és más hasonló jelentő-
ségű tények kevésbé érdekeinek minket, mint mondjuk a hetve-
nes évek valamelyik bakuni sta lapocskájának a története, pedig 
Olaszország legujabbkori történetének a tanulmányozása terén 
fontos ideológiai útmutatásokat adnak számunkra. A.Gramsci ki-
jelentéséi , P.Togliatti felszólalásai és "Az Olasz Kommunista 
Párt'életének ós harcának harminc-esztendeje" cimü speciális 
gyűjtemény, /lásd: az orpS'z forditást ugyanezen cim alatt.Kül-
földi Irodalmi Kiadó 1953-/ Ez a gyűjtemény az olasz történe-
lem pontos periodizációját adja, mólyenszántóan értékeli a po-
litikai eseményeket; ez a munka az Olasz Kommunista párt való-
ban tudpmányos története. Itt fel, vannak vetve az utolsó har-
minc'esztendő olasz történetének alapvető kérdései, s ehhez az 
idősszakhoz a legszorosabban kapcsolódik az"Olasz^Kommunista 
párt megteremtésének ós fejlődésének a története. 

Olaszország l e g u j a b b k o r i t ö r téne tének közpon t i prob lémáját az 
a folyamat képez i , melynek során, az u ra lkodó o s z t á l y , a bu r -
zsoázia, f e lbomlásáva l és hanya t lásáva l e l l e n t é t b e n , az o lasz 
munkásosztály a nemzet vezető ere jévé izmosodot t . Ez a f o l y a -
mat Olaszországban szemlé l te tően j u t o t t k i f e j e z é s r e az E l l e n -
á l l á s ós a nemzeti f e l s z a b a d í t ó ha rc "éve iben . Nemrégiben j e -
l e n t meg Roberto B a t t a g l i a köny ve " /R . Bat t a g l i a : S t o r i a d e l l a 
r es i s tenza i t a l i ana . ' " To r i no , 1953• / , mely éppen ebből a szem-
pontbó l v i z s g á l j a az' o lasz E l l e n á l l á s t ö r t é n e t é t . Szerző r á -
mutat a r r a , hogy ezekben az években éppen a p r o l e t a r i á t u s v o l t 
az az o s z t á l y , mely .kezébe v e t t e a nemzet so rsá t ; ugyanakkor 
a burzsoáz ia együt tműködött az e l l e n s é g g e l és "a k i v á r á s p o l i -
tikáját" h i r d e t t e . Roberto B a t t a g l i a munkája k é t s é g t e l e n ü l az 
u tóbb i évek során meg i r t olasz t ö r t é n e l m i művek közö t t egy ike , 
a legtar ta lmasabbaknak és leg je len tősebbeknek . 

Meg kell említeni Giorgio Candelorónak nemrégiben "A katoli-
kus mozgalom története Olaszországban-" /G.Candeloro: Il movi-
mento cattolico'in Italia. Roma, 1953- / cimen megjelent köny -
vét . E probléma egyoldalú vagy tendenciózus tárgyalására irá-
nyuló törekvések ellensúlyozásául szerző a Ri sorgimentót ól 
napjainkig teljes és objektiv képet ad az ol£sz történelem 
egyik legfontosabb jelenségének fejlődéséről. Mind a téma je-
lentősége' folytán, mind annak következtében, hogy szerző fel-
adatát- igen alaposan oldotta meg, a könyv a legkomolyabb fi-
gyelemre méltó. 
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Jelenleg sok, Olaszország történetével foglalkozó uj könyv 
készül. A. Feltrinelli könyvtár irányításával sokkötetes bib-
liográfiai útmutatót állítanak össze áz olasz munkás- és szo-
cialista időszaki sajtóról. Ebben az utmutatóban minden egyes 
újságra vonatkozóan megtalálhatjuk majd a legfőbb adatokat, 
s rövid torteneImi-politikai ismertetést is fog adni ez az 
útmutató. Rövidesen elkészülnek a Róma, Milánó, Bologna, Fi-
renze munkássajtójával foglalkozó kötetek. A "Movimento operaio" 
folyóirat minden vámosban csoportokat szervezett az üzemek és 
gyárak történetének tanulmányozására. A firenzei csoport 
Giuliano procacci vezetésével befejezte a Galileo-üzem törté-
netének tanulmányozását;' az erről szóló tanulmányt a folyóirat 
rövidesen közölni fogja. 

A Béresek és Mezőgazdasági Munkások Nemzeti Szövetségének, va-
lamint a Földmunkások Nemzeti Konföderációjának kezdeményezé-
sére, együttműködve a tudósok egy csoportjával, a,Feltrinelli 
könyvtárhoz kapcsolódva központ jött létre a'z olaszországi pa~ 
rasztmozgalom történetének tanulmányozására. A-legközelebbi 
jövőben okmánygyüjtemóny fog megjelenni a "FederterrS" paraszt-
szervezet 19ol-től 1926-ig kifejtett tevékenységéről. A gyűjte-
mény" előszavában szó lesz e sàervezet fennállásának kezdeti 
időszakáról. Tervbe van véve, hogy monográfiákat vitatnak még 
és adnak ki a földmüvelés és a -parasztmozgalom történetéről. 
Olasz nyelvre lefordították V.K.Jacunszkij szovjet tudósnak 
"A földművelés történetének'soronlévő kérdései a Szovjetunió-
ban" cirnü cikkét, /lásd: "Izvesztyija Ak.Nauk SzSzSzR". Tör-
ténelmi' ős' filozófiai sorozat. 1952. 3.sz./ 
A parasztmozgalomnak az egősz nemzet életében betöltött egyre 
növekvő jelentősége íiagy érdeklődést váltott ki iránta az 
olasz történészeknél. Annak, a központnak, amely most létrejött, 
az a feladata, hogy kapcsolatot teremtsen a parasztszervezetek 
és a tudósok, a tudomány és az élet között és ennek révén biz-
tosítsa, hogy ennek az olasz történelem számára fontos kérdés-
nek a' területen időszerű kutatások induljanak meg. 
Jelentős munkát fejt ki a "Gramsci Alap". Az idén ennek a szer-
vezetnek kezdeményezésére gyűlést tartottak Antonio Labriola 
halálának 5o-ik évfordulója megünneplésével kapcsolatban, az 
évforduló előkészítősére. Ezen a gyűlésen megvitatták Giuseppe 
Berti előadását. Ez év tavaszán Emilio Sereni előadást tartott 
arról a problémáról, hogy Olaszország törtenete folyamán mi-
lyen volt a falu ós a város viszonya. 

Az olasz történészek nagy érdeklődést tanúsítanak a szovjet 
törtenőszek tudományos"kutatómunkája és a Szovjetunióban folyó 
tudományos viták iránt. A szovjet történészek sikerei más or-
szágok száraára is megmutatják a történettudomány fejlesztésé-
nek helye s utj át. 

Egyes olasz folyóiratokban néha olyan cikkekkel is talalkoz- ~ 
hatunk, melyek a szovjot történetírás ellen irányulnak. Ezeket 
a cikkeket olvasva,^ ag ember nem tudja, mi teng tul bennük in-
kább: a Szovjetunió ellen érzett rosszindulatT a tudatlanság, 
vagy pedig egyszerűen a tények semmibe vevóse. 
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Nemrégiben, vitatkozva azokkal, akik már a gondolatától is 
megrémülnek annak, hogy a Szovjetunióban létezik valamilyen 
központ, amely a történettudomány terén az egész tudományos 
kutatómunkát vezeti /vagyis a Történettudományi Intézet/, 
P.Togliatti ezt irta: "Oh borzalom! Oroszországban fennáll "* 
egy Tudományos Akadémia, mely olyan, rája tartozó funkciókat 
tölt be, melyek a tudomány és a kultura szervezeti központjá-
vá teszik! Ez előrehaladást jelent és semmiképpen sem valami 
botrányos dolgot; mi legaláb bi s"igy gondolkodunk ós igy gon-
dolkodik minden józaneszü ember. De talán az utóbbi időben 
megfigyelhették a Szovjetunióban az alkotó gondolat pangását, 
minek eredményeképpen nem vitatják meg a tudományos problémá-
kat, semmiféle vita nem folyik, nem lehetünk tanúi a különbö-
ző vélemények és eITéntétes állásfoglalások összeütközésének? 
Éppen ellenkezőleg... A valóságban állandóan a legélénkebb 
tudományos viták folynak, amiről egyébként azonnal meggyőződ-
hetünk, csak ki kell nyitnunk bármilyen szovjet folyóiratot,; 
s meg kell ismerke(Jnünk a Tudományos Akadémia ülésszakainak 
eredményeivel. Az ilyen vita az, ami a kultura szabadságának 
kifejeződési formáját képezi és kell hogy képezze". A mi tör-
ténészeinknek az a feladatuk, hogy elősegítsék, hogy az 
olasz közvélemény a legszéleskorübben megismerkedjek a szov-
jet tudósok munkásságával. 

Olaszországnak gazdag történetírási hagyományai vannak. Ne-
künk még igen sok tennivalónk van azon a téren, hogy e tradí-
ciók közül a legjobbakat gyarapitsuk és továbbfejlesszük. 

Budapest,1954.dec.8-án. 

X 

\ 
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Az össznémet történészkongre sszuson. 

/"Voproszi Isztorii, M.1954-. ?./-, 
'•'• 1 . . Ha oÖi^erepMaKCKOM c^ea^e hctophkob. 

19-53» szeptember 17- és 22. között tartották meg Brémában a 
22. -össznémet történészkongresszust, mélynek munkájában a 
háború után elsőizben vett részt a Német Demokratikus Köztár-
saság több, mint 6o ̂ történésze. A kongresszus Prilssernek, ' 
Nyugat-Németország Állami Levéltára igazgat éjának kőzve tien 
ellenőrzése alatt került előkészítésre és lefolytatásra. Ez 
a kongresszus munkáján minden' irányban megmutatkozott: a 
plenáris ülések 5 fő értekezését, valamint a kongresszus ~~ . 
egy.es szekcióiban a speciális referátumok többségét nyugat-
németországi- professzorok tartották. Az sem volt véletlen, 
hogy.a napirend rendkívüli túlterheltsége a vita számára sem-
mi .helyet sem hagyott; a kongresszus munkája ténylegesen ar-
ra szorítkozott, hogy meghallgassák az előre elkészített ér-
tekezésekét.' Ennek ellenére a Német Demokratikus Köztársaság 
küldöttei néhány rövid felszólalásban a kongresszuson ós a 
"Zeitschrift für Geschichtswissenschaft"/1955« 6.sz./ hasáb-
jain közzétett, később külön megirt ellenvetéseikben ponto-
san meghatározták a haladó német történettudomány állásfog-
lalását a kongresszuson előfordult ama.kísérletekkel szemben, 
hogy a mai Adenauef--féle Németország reakciós erői kedvéért 
meghamisítsák a történelmet. 

A brémai kongresszus plenáris ülésein felolvasott értekezé-
sek ige-n távöl állottak Németország történelmi múltjának 
alapvető, a német nyilvánosság széles köreit érdeklő' problé-
máitól. Ezen értekezések közül csak kettő érintette részben 
ezeket a problémákat,"melyeket határozottan reakciós szellem-
ben világított meg /H.Schieder kölni professzor értekezése:-
"A politikai és a társadalmi rendszer viszonya és a polgári 
liberalizmus válsága" ós H.Ritter freibűrgi professzor érte-
kezése; "A 'militarizmus' problémája Németországban"/. A töb-
bi három értekezés pedig /O-Brunner bécsi professzor érteke-
zése: "Európa társadalomtörténetónok problémája", T.Schiffer " 
mainzi professzor értekezése: "Cluhy és az invesztitura-harc", 
H.^erw müncheni professzor értekezése:. "A görög 'ty ranni s fő 
vonásai"/ esetleges jellegű volt és nyilván az volt a céljuk, 
hogy mennél távolabb vigyék a törtónészeket"attól, ami izga-
lomban ' tart ja a mai Németország néptömegeit. A legnagyobb fi-
gyelmet és egyúttal a haladó német,, történészek részéről a leg-
több ellenvetést T.Schiodar, 0.Brunner és H.Ritter értekezése 
váltotta* ki:;.'::'„ .: . _ ( /• , 

T.Schieder professzor azt tűzte- ki föladatául, hogy megvilá-
gítsa a polgári liberalizmus németországi•fejlődésének történe-
tét és, hogy rámutasson gyengeségének ós bukásának okaira. A 
polgári szociológia olyan tekintélyeire, mint A.Tocqueville, 
J. S.Mill és Max Weber, támaszkodva*1 Scxhieder ..professzor, aki a 



hitleri időkben a keleteurópai német uralom megteremtésének 
féktelen propagálásával szállt sikra, azt igyekezett bebizo-
nyítani, hogy az államjogi- rend nem fér. meg a demokrácia ural-
mával." Azt bizonygatta, hogy a nénrét polgárság liberalizmusa" 
a „{IX. században "a monarchia és a proletariátus közé szorult" 
és ezek végülis keresztülgázoltak rajta. Schieder professzor 
a képviseleti rendszer németországi bukásáért a népre, külö-
nösen pedig a proletariátusra hárította a felelősséget és men-
tegette eme rendszer németországi bukásának igazi bűnöseit -
a reakciós junkerség és a nagyburzsoázia egyesült erőfeszíté-
seit. Valójában pedig mind az 1848-1849-i polgári-demokrati-
kus forradalom veresége, mind a "felülről" való egyesítés 
bismarcki utjának győzelme, végül pedig a. hitleristák hatalom-
ra jutása 1933-ban közvetlen következménye volt a reakciós 
junkerség és a nagyburzsoázia győzelmének.nemcsak a német mun-
kásosztály, hanem maga-a német burzsoázia ama körei felett is, 
melyek továbbra is védelmezték liberális pozícióikat. H.Kam-
nitzer professzor, a haladó berlini történész felszólalásában 
helyesen rámutatott arra, hogy "lemondva a junkerség és a nagy-
burzsoázia reakciós erőinek bármiféle elitéléséről Schieder 
arra az útra lép, hogy egyenesen védelmébe vegye a német tör-
ténelenrutolsó évszázadának antidemokratikus és militarista 
irányzatát ". -

0.Brunner professzornak "Az európai társadalomtörténet problé-
mája" témáról tartott értëkëzése a történelmi materializmus 
alaptótelei ellen irányult : és végkövetkeztetéseiben a mai né-
met nágytíurzsoázia kozmopolita törekvéseit volt hivatott iga-
zolni. 0.Brunner elsősorban minden módon arra törekedett,högy 
a társadalomtörténetet különválassza a gazdasági és a politi-, 
kai történettől. Véleménye szerint a társadalomtörténet fel-
adatkörébe egyedül "az emberek és embercsoportok együttélése" 
tanulmányozásának szabad tartosuia, de semmiesetre sem az em-
berek gazdasági tevékenysége és osztályösszeütközései tanulmá-
nyozásának. 0.Brunner ezzel egyidejűleg, tanítómesterének, 
Max tehernek nyomdokain haladva az európai társadalom, különö-
sen pedig az európai feudalizmus szociális struktúrájának ki-
zárólagosságát hangsúlyozta, és."szeAbe állit ottav-a feudalizmus 
korabeli európai városi rendszer fő vonásait a többi y a társa-
dalmi fejlődés ugyanazon fokán lévő euröpánkivüli népek váro-
si rendszerének jellegzetes vonásaival. A társadalmi-gazdasá-
gi formációkra vonatkozó marxista-leninista tánitás megcáfolá-
sára törekedve 0.Brunner azt hirdette, hogy a történelmi fej-
lődós menetében semmiféle törvényszerűséget ós közös jellem-
vonást nem lehet megállapítani. 

A bécsi "szociológusnak" mindezek, a megfontolásai igen távol-
álltak mindenfajta tudományosságtól ós teljesen meghatározott 
reakciós értelmük volt. Ezt megjegyezte I. Streusand ;profe,Sz-
szor, a haladó német történész, aki helyese'h mutatott rá 
arra, hogy Brunner megfontolásai "a nemzeti felszabadító moz-
galom ellen irányulnak", hogy "az imperialisták terjeszkedő 
törekvéseinek szolgálatába állítják a társadalomtörténetet"ós 
hogy végeredményben az a"céljuk, hogy "történelmileg megindo-
kolják a kozmopolitizmust". Jellemző, hogy 0,Brunner kitért 
az elől, hogy magán a kongresszuson vitába szálljon H.Kamnitzer 
haladó berlini történésszel, aki jól megindokolt ellenvetések-
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kel szólalt fel. 0.Brunner tudományos ellenvetések helyett 
számos demagégikus és személyeskedő kirohanásra ragadtatta 
rhagát. - • 
H.Hitter freiburgi professzornak, a mai német burzsoá törté-
netírás kétségbelenül egyik legjelentősebb képviselőjének zá-
ró értekezése nemcsak a kongresszus résztvevői, hanem a kívül-
álló közönség részéről"is nagyfokú érdeklődést váltott ki. 
És ez nem meglepő; a H.Ritter professzor által választott té-
ma - "A németországi 'militarizmus' problémája" - nemcsak 
tisztán tudományos érdeklődésre tart számot, hanem a legna-
gyobbfoku politikai érdeklődésre is. H.Ritter professzor ko-
rábbi megnyilatkozásai alapján azt remélhettük volna, hogy 
biráló álláspontra tud helyezkedni azokkal a reakciós és mi-
litarista irányzatokkal szemben, melyek a két világháború 
eredményeként"a legszörnyűbb nemzeti katasztrófákba sodorták 
a német népet. Ez azonban nem történt meg. H.Ritter már magá-
ban az értekezés cimében idézőjelbe foglalta a "militarizmus" 
szót. Ezzel mintegy"szándékosai hangsúlyozta azt, hogy nem 
akar tanulni a nómot közelmúlt leckéiből. Ls valóban érteke-
zése teljesen bebizonyította azt, hogy a nyugatnémet egye-
temeken működő sok más kartársához hasonlóan ő is engedelme-
sen követi Adenauer ós a revansista Adenauer mögött álló .ame-
rikai imperialisták utasításait. 

H'. Rit ter értekezésében arról akarta meggyőzni hallgatóit, hogy 
a németországi" mili tarizmus - idegenből átvett jelenség, hogy 
XII-Károly, I.Péter és XIV-Lajos ós nem a porosz uralkodók 
voltak Európában az első igazi militaris FSE és, hogy végül, a 
sző szoros értelmében vett militarizmust... a XVIII. század ~ 
ffancia polgári forradalma és Bonaparte Napoleon hozta létre. 
H.Ritter erőfeszítései nem annak megmagyarázására irányultak, 
hogy a XIX.-XX- században a n. :• otörszági militarizmus miért 
öltött olyan szörnyű, más népek létét fenyegető formát, hanem 
annak bebizonyítására, hogy a német militarizmus a többi euró-
pai országok militarizmusától úgyszólván semmiben sem külön-
bözött. Emellett magát a "militarizmus" fogalmát arra vezette 
vissza csupán, hogy "egyvalamely állam vagy államférfi politi-
kájában a harcias vonások vannak túlsúlyban" és kitért az 
elől^ hogy elemzés alá vegye a militarizmus társadalmi gyöke-
reit. H.Ritter mindenkeppen elkente az összefüggést a német-
országi militarizmus fejlődése és a német imperializmus rabló-
kalózpolitikája között. 

H.Ritter a militarizmus egész problémáját erre a viszonylag 
másodrendű kérdésre vezette vissza: Németország egyes, külö-

/ nősen harcias beállítottságú államfórfiainak milyen feltéte-
lek közepette sikerült a német külpolitikára döntő befolyást 
gyakorolnick ós a kormányt az "erő" alkalmazására ./Machtpo-" 
litik/ kósztetniök a nemzetközi'kapcsolatok területén. H.Rit-
ter az imperialista Németország különleges agresszivitása 
okainak egész kérdését végeredményben arra a kérdésre vezet-
te vissza", hogy az egyik esetben Ludendorff tábornoknak, a 
másik esetben""pedig Hitlernek milyen körülmények között és 
miért"" sikerült Németországot három évtizeden belül kétszer 
nemzeti katasztrófába taszitaniok. Emellett, ami rendkívül 
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jellemző, H.Ritter az első esetben az 1913-i katasztrófáért 
Ludendorff tábornokra és a vele kapcsolatban álló vezérkari 
tisztek egy kis csoportjára háritja a felelősséget; a második 
esetben pedig~nem a tábornokokra, hanem egyedül a tébolyo-
dott Hitlerre. A freiburgi professzor valamennyi mélyreható 
lélektani megfontolásán világosan keresztül tör az a törek-
vés, hogy igazolja a Reichswehr vezetését és emelje a man, -
steinek és guderianok tekintélyét. 

H.Ritter értekezésének reakciós volta a befejező részben tünt 
ki különös világossággal, amelyben, teljes ellentétben a va-
lósággal azt igyekszik bebizonyítani, hogy Adenauer győzelme 
a nyugatnémet szövetségi gyűlés szeptemberi választásain a 
németországi militarizmus teljes "leküzdését" kell eredményez-
ze. Az értekezésben"a szovjetellenes vonal is világosan ki-
fejezésre jutott. H.Ritter, értekezését befejezve, kijelen-
tette, hogy bár a német népnek sikerült is már az állítólag 
kívülről rákényszeritett militarizmus szellemétől megszabadul-
nia, mindazonáltal egyáltalán nem mond le "szabadságának meg-
védéséről" és határozottan visszaver mindenfajta "merényieget" 
jellemző emellett, hogy Ritter professzor minden módon igye-
kezetfelkenni a német nép" szabadságát az angol-amerikai impe-
rialisták részéről fenyegető igazi veszélyt és, hogy emellett, 
ha nem is egyenesen, de közvetve a Szovjetunió és a népi demo-
kratikus országok ellen uszitotta a német népet. 

Bár a német történészek~brémai konferenciáján teljesen meg is 
mutatkozott a mai nyugatnémet burzsoá történetírás reakciós 
beállítottsága, mégis a nyugat- és keletnémet történészeknek 
1945 utáni első találkozása nem maradt eredménytelen. 
Az amerikai imperialisták cselszövései következtében nemzeti 
egysegétől" megfoszt ott Németország két részének történészei 
lehetőséget kaptak" arra, hogy egymással szakterületükön kap-
csolatba lépjenek. Megállapodtak abban-, hogy a Német Demokra-
tikus Köztársaság történészei a nyugatnémetországi egyeteme-
ken, Nyugatnémetörsz ág történészei pedig a Német Demokratikus 
Köztársaságban előadásokat és beszámolókat tartanak. A kon-
gresszus folyosóin folytatott magánbeszélgetésekben néhány 
nyugatnémetországi történész együttérzését fejezte ki a Német 
Demokratikus Köztársaság haladó történészeinek erőfeszítései-
vel a nemzeti egység helyreállítása terén és nem titkolták 
elégedetlenségüket azzal kapcsolatban, hogy a kongresszus szer 
vezoi nem engedélyezték a széleskörű vitát. A Német Demokra-
tikus Köztársaság történészei a kongresszuson felvetett vala-
mennyi történettudományi kérdéssel kapcsolatban később az em-
lített folyóirat hasábjain kifejtették nézetüket. 

Beszámolva olvasóinak a brémai kongresszus eredményeiről, a 
"Zeitschrift für Geschichtswissenschaft" c. folyóirat hangsú-
lyozza, hogy a kongresszus munkájának általános eredményei le-
hetővé teszik ezeket a következtetéseket: elsősorban ki kell 
terjeszteni és el kell mélyíteni a kongresszuson létrehozott 
kapcsolatokat ós ebből a célból "a becsületes kölcsönös megér-
tés létrehozásában érdekelt nyugatnémet kartársaknak a leg-
meggyőzőbb ós a leghivatottabb tudományos formában be kell bi-
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zonyitani azt, hogy a Német Demokratikus Köztársaságban mély-
séges nemzeti és társadalmi felelősségtudattól eltöltött . * 
nagyszabású munka folyik a történettudomány területén"; má-
sodsorban az eddiginél még következetesebb és elszántabb har-
cot kell folytatni a nyugatnémet förténetirás által terjesz-
tett imperialista ideológia ellen. A német történettudomány 
ilymódon a békéért, a demokráciáért és a nemzeti egységért 
vivott harcában valóban nagy szolgálatot tehet a német népnek. 
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Az- újkori történeti tansgekek tudományos 
llUU1káj ár ó l. 

/Voproszi Isztorii, 1954. 7-szám/ 
0 HsycjHO"' pnooTe Koí.&xp HCToppra, 

1954. április 2o-24-én tartották Moszkvában az újkori történe-
ti tanszékek munkatársainak összszövetsegi tanácskozását, me-
lyet a Szovjetunió Felsőoktatási Minisztériuma és a Lenin-ren-
des Moszkvai állami Egyetem hívott egybe. A tanácskozáson több 
mint 17o-en vettek részt, az állami egyetemek, számos pedagó-
giai főiskola és katonai akadémia újkori történeti tanszékei-
nek vezetői, docensei ós előadói, a Marx-Engels-Lenin-Sztálin 
Intézet, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történettudományi 
Intezetének és Szlavisztikai Intézetének tudományos munkatár-
sai . 

A referátumokat tartották: J-M. Zsukov professzor, a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiája levelező-tagja az uj-""ós legujabb-
kori történelem periodizációjának kérdéseiről, A•I. Szobolev 
docens "A forradalmak fejlődésének szakaszai az éurópai népi 
demokratikus országokban" cimmel, Revunyenkov docens az uj-
ós legujabbkori történet egyetemi előadásai programja felépí-
tésének általános alapelveiről, és E'.N. Burdzsalov, a Voproszi 
Isztorii helyettes főszerkesztője a folyóirat munkájáról ós 
legközelebbi feladatairól. Az értekezlet munkájában a főhelyet 
a programok kidolgozása és más módszertani jellegű kérdések al-
kották. UgySnezt a célt követték az értekezleten megalakított 
szekciók is. /A"szekciókat az újkori történelem különböző idő-
szakai és a historiográfiai előadásrend alapján alakították 
meg./ E&ellett a tanácskozás megvitatta az uj- ós legujabbkori 
történet të'rén folyó tudományos kutatómunka helyzetét ós fel-
adatait is. 
A.F. Sebanov• a Szovjetunió Közoktatásügyi Minisztériumának ke-
retében működő egyetemi, közgazdasági és jogtudományi főiskolai 
főigazgatóság helyettes főnöke, megállapította, hogy a törté-
nettudomány egyik elmaradt területe az uj- és legujabbkori tör-
ténet ' tudomány os kidolgozása. Az állami egyetemek és a Szovjet-
unió többi főiskoláinak mindeddig nincs olyan programjuk,amely 
a legujabbkor történetét felölelné, nincsenek kidolgozva a 
historiográfiai kérdései, és nincs is tankönyv ebből a diszcip-
línából. Mindez leszállítja az oktatás elméleti színvonalát. A 
történettudományi tudományos kutatómunkában gyengén vesznek 
részt a főiskolák munkatársai. 

A történettudományok további fejlődésének feladatait nem való-
síthatják meg a tudományos intézmények munkatársai egymagukban, 
hanem°'csupán az összes szovjet történészek kollektiv erőfeszí-
tései . 
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A Moszkvai Állami Egyetem újkori történeti tanszékének vezető-
je,' I•Sz. Galkin professzor beszámolt arról, hogy milyen a tu-
domány oÉTTütatomunka helyzete az uj- és legujabbkori történet 
területén. Megállapítása szerint csak abban az esetben lehet 
emelni az oktatásnak, valamint az aspiránsok vezetésének szín-
vonalát, ha" a főiskolák összes előaSói gyarapítják tudományos 
isméreteiket, kutatómunkát végeznek. A történelemtudományi ka-
rok munkatársainak részvétele a tudományos kutatómunkában azon-
ban még gyenge, az uj- és legujabbkori történeti témákat nem 
dolgozzák fel elegendőképpen. Az uj- és legujabbkori történet 
előadói 1953-ban nem adtak be doktori disszertációt, bár sokan 
már több óv óta dolgoznak ilyen disszertációtémán. A doktori 
disszertációk témáját néha nem elég átgondoltan választják meg, 
úgyhogy"" a munkák sokszor nem értekezésjellegüek, hanem népsze-
rűsítők. Bizonyos félénkség tapasztalható a témaválasztásnál, 
félnek nagy tudományos- problémákat kidolgozni. A Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Történettudományi Intézete mindeddig nem 
adta ki a legujabbkori főiskolai tankönyvet és~nem dolgozta át 
az elavult újkori főiskolai tankönyvet /1-II.r./. A főiskolai 
előadóknak segítséget kell nyujtaniuk a tankönyv megírásában. 

Igen fontos lenne meggyorsitani a historiográfiai diszciplína 
tankönyvét. Ezen a téren jelenleg folytat némi tudományos mun-
kát a moszkvai, a kirgiz ós; a voronyezsi egyetem. Az egyetemi 
előadók hasznos forrástanulmányi munkát végezhettek volna az-
zal, hogy felkutatnak, kiválogatnak ós sajtóra előkészítenek 
dokumentumgyüjteményeket az uj- és legujabbkor történetéből, 
például az I. Internacionálé kongresszusainak ós a párizsi 
Kommünnek a jegyzőkönyveiből, a kommunista és a munkásmozgalom 
történetéből, a népi demokratikus országok történetéből. Ilyen 
gyűjtemények kiadása nagy hasznot jelentett volna az oktatási 
folyamat megszervezésénél, különösen a szemináriumi és gyakor-
lóoktatásnál. 

I.Sz. Galkin professzor megállapítása szerint az egyik legfon-
tosabb feladat, hogy az uj- és legujabbkori történet tárgyköré-
ből monográfiákat írjanak azokról a kérdésekről, hogy milyen 
hatást gyakorolt a Nagy Októberi•Szocialista Porradalom győzel-
me ós a" Szovjetunióban foly-ó szocialista építés sikerei a világ-
történet egész menetére és elsősorban a'Világ munkás- és nemze-
ti felszabadító mozgalmának fejlődésére. Mélyrehatóan kell ta-
nulmányozni a népi demokratikus rendszer létrejöttét és megerő-
södését a közép- és keleteurópai országokban. A moszkvai, a 
lvovi és ogyesszai egyetemeken tanulmányozzák Lengyelország és 
Bulgária legujabbkori "Történetét; megkezdték Csehszlovákia tör-
ténetének kidolgozását. A lvovi egyetemen tanulmányozzák Magyar-
ország történetének 1918 utáni szakaszát, a moszkvai és a moldo-
vai egyetemen Románia történetét. De ezt a kutatómunkát jelen-
tékenyen ki kellene bovitem. 

A legujabbkori történettel foglalkozó történészek feladata,hogy 
elmélyítsék a kapitalista világrendszer általános válságának 
tanulmányozását, megvilágítsák a népi tömegek életét és harcát 
az általános válság körülményei között. I.Sz. Galkin professzor 
többek között rámutatott arra, hogy monografikusán ki kellene 
dolgozni Németország ós Olaszország, valamint a kis európai or-
szágok legujabbkori történetét. Bírálattal illette a legújabb 
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korral foglalkozó történészeket, hogy gyengén világítják meg 
az imperialisták közötti ellentéteket^és megemlítette,"hogy 
ezzel kapcsolatban milyen.problémák várnak kikutatásra. Meg-
állapította, hogy nagy jelentősége van annak, hogy tudományo-
san tanulmányozzák; a népi tömegeknek a békéért, társadalmi és 
nemzeti felszabadulásukért vivott harcát ós többek között a 
parasztoknak és a városi középrétegeknek a mozgalmait. A tu-
dományos kutatómunka tematikájában erősen túlsúlyban van a 
külpolitika ós nyilvánvalóan há^tőrbe szorul az egyes országok 
belső történetének problematikája. , 

A kutatómunkában nem szentelnek kellő figyelmet annak, hogyan 
aratott győzelmet és erősödött meg a kapitalizmus az éïenhala-
dó országokban, még mindeddlg"nem küzdöttek le a 17-18. szá-
zad történetének lebecsülését. Pedig fontos, hogy kidolgozzuk 
e korszak problémáit, különösen a parasztok ós a plebejus tö-
megek harcainak történetet, az ipari forradalom, és a burzsoá 
nemzetek kialakulásának történetét. I.Sz. Galkin professzor 
pozitiven értékelte a tomszki, közópázsiai, szaratovi, dnyepro-
petrovszki egyetemek illető tanszékeinek azt a törekvését,hogy 
ki dolgozzák'a marxizmusnak és a 19. századi munkásmozgalomnak 
a történetét- Szerinte elmélyülten kell tanulmányozni a "Kommu-
nisták SzÖvets égének", az I.- Int e rnac ionálénak, a Párizsi Kom-
münnek a történetét. Támogassák a történészek a harkovi, molo-
tov!, ogyesszai és csernovici egyetemeknek a munkásmozgalom"" 
számos problémájának kidolgozására irányuló kezdeményezését. 
Rendkivül fontos tanulmányozni az európai hatalmak gyarmati po-
litikájának, a gyarmati és, függő országok népeinek és az ezek-
ben az országokban /különösen Afrikában'és Dél-Amerikában/ fo-
lyó nemzeti felszabadító mozgalmaknak a történetét. 

A készülő munkák tudományos színvonaláról I.Sz. Galkin prófesz-
szor megállapította, hogy ezekből a munkákból még nem irtották 
ki a betürágó problémakezelést, a jelenségek "felületén való 
mozgást.", anélkül, hogy "mélyrehat óan tanulmányoznák a gazdasá-
gi ós társadalmi alapot. Találkozunk üres szociológizálással, 
idézetekkel való terméketlen bűvészkedéssel, ami arra mutat, 
hogy sok tudományos munkásunk az elméletben t'ul félónk. Harcol-
ni kell állhatatosan e fogyatékosságok ellen, gyakrabban kell 
a tanszéki üléseken és a tudományos tanácsokban kollektiven meg-
vitatni" a tudósok alkotásait, ki kell fejleszteni a tudományos 
kritikát ós a vélemények harcát. Ugyanakkor vissza kell utasí-
tani olyanokat, akik "maguk nem foglalkoznak az uj problémák 
tanulmányozásával és csak abból élnek, hogy másoknál keresik a 
hibát azoknál, akik a marxizmus-leninizmus alapján önállóan 
igyekeznek eligazodni az uj kérdésekben" /Kommunyiszt, 1954• 
5-sz. lo-ll.1./ 
A Szovjetunió Felsőoktatási Minisztériuma nem tervezi meg a tan-
székek tudományos munkáját és nem irányit ja a tanszékeket, ha-
nem pusztán a főiskolák által benyújtott évi tervek""összegyüjté-
sére szorítkozik és hozzáfűzi ezeket az ügydarabhoz. Pedig szük-
ség volna arra, hogy a Minisztérium összhangba hozná a tanszé-
kek-kutatómunkáját és a fő, csomóponti problémák kidolgozására 
'irányítaná ezeket ós ellenőrizné munkájukat. 
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Nem nevezhető n o rm á lisnak az a helyzet - mondta az előadó -
amely az újkori"ós legújabb kori történeti munkák publikálása 
terén.kialakult. A SZOVJETSZKAJA NAUKA kiadónak több tudomá-
nyos munkát kellene kiadnia. Ki kellene szélesíteni ezenkívül 
az egyetemek kiadási lehetőségeit is és el kellene érni azt, 
hogy az egyetemek bátrabban publikáljanak újkori történeti 
munkákat. 

Az Azerbajdzsáni Kirov egyetem főelőadója, M.A. Szadih-Záde 
felszólalásában kijelentette, hogy a tanszók "által végzett tu-
dományos kutatómunka nem kapja meg a szükséges támogatást ä 
rektorátus részéről. így a tanszék által az újkori történet 
I. részéből készitett tansegédlet /azerbajdzsán nyelven/ már 
hosszú ideje mozdulatlanul hever. A tanszékek munkatársainak ' 
tudományos célbői Moszkvába ós Leningrádba kellene utazniuk 
speciális külföldi irodalom áttekintésére és levéltári munká-"" 
ra? de a-rektorátus csak nem szívesen ad erre nekik engedélyt. 
A Szovjetunió Felsőoktatási Minisztériuma nem irányítja a tör-
ténettudományi tanszékek oktató és tudományos tevékenységét. 
A vidéken dolgozó történészeket nem vonják be az újkori törté-
neti tankönyvek és tansegédletek írásába, nem is érdeklődnek 

. az iránt, hogy mi a véleményük a segédletek tervezeteiről'. 
Majdnem 'egyáltalán serami érdeklődóst sera mutat az újkori tör-
téneti tanszékek élete ós tevékenysége iránt ä Felsőoktatási 
Minisztérium lapja, a VESZTNÏIK VISZSEJ SKOLI- Egy egész éven 
át folyt a vita a folyóirat hasábjain a fizikusképzésről, de a 
történészek képzéséről egyetlen cikk sem található a folyóirat-
ban-

A"kievi állami egyetem újkori történeti tanszékének docense," 
' K-J. Dzsedzsula megállapította, hogy Ukrajnában magas képzett-
ségű káderekkel meg kellene erősíteni az újkori"történeti tan-
székeket, különösen az egyete;.'. tanszékeket. A történettudomá-
nyi doktorok kiképzését ki kel-lene szélesíteni és tervszerűb-
ben kellene megoldani; az újkori történeti disszertációknak"az 
egyetemi előadók által~kidolgözott tematikája nem mindig aktuá-
lis jellegű, a disszertációkat részben ki~sem £dják és ezáltal 
nem válnak a tudományos körök közkincsévé. K-J- Dzsedzsula bí-
rálattal illette a VOPROSZI ISZTORII folyóiratot, hogy gyengén 
világítja meg az újkori történeti tanszékek tudományos munká-
jának tapasztalatait és azt aj inlotta, hogy rendszeresen kö*. 
zöljenek tájékoztatást erről a kérdésről a folyóirat hasábjain. 
A~rosztovi állami egyetem'újkori történeti tanszékének docense, 
M-M. Krivin kiemelte, hogy a vidéken működő'újkori történeti 
előadóknak nem kevés lehetőségük van"'a kutatómunkára, de segít-
ségre és konzultációra van szükségük. Ha a Minisztérium az elő-
adók elé meghatározott feladatokat állítana, például egy leen-
dő tankönyv vágy tansegédlet egy-egy fejezetének megírását, ér-
tékes munkákat kaphatna az egyes vidékekről. 

A tamboví pedagógiai főiskola egyetemes történeti tanszékének 
vezetője, M. I. Bragi ns zk'i j docens, rámutatott arra, hogy nin-
csen a középiskolákban legujabbkori tankönyv, ezért nem tanul-
ják ezt a rendkívül fontos korszakot- M-I. Braginszkij azt 
ajánlotta, hogy összpontosítsák a szakemberek erőfeszítéseit 
elsősorban egy ilyen tankönyv megírására. A felszólaló beszélt 
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ezután arról, hogy a történészek tanulmányaik megírása után 
nehezen tudják publikálni munkájukat. Ezzel kapcsolatban java-
solta a VOPROSZI ISZmORII 'terjedelmének növelését /vagy alakít-
sanak egy uj folyóiratot az egyetemes történet számára/, hogy 
a tudósok szélesebb köre számára váljék lehetővé tudományos 
munkájuk kiadása. 

A voronyezsi állami egyetem egyetemes történeti tanszékének ve-
zetője, I.K. Borozgyin professzor hangsúlyozta, hogy az újkori 
történettel foglalkozó" történészek nem fordítanak kellő figyel-
met a historiográfia problémáira, Ebben a tudományunk múltja 
iránti közömbösség csökevényei mutatkoznak meg, ami a Pokr-ov-
szkij "iskolára" jellemző. Hosszú évek alatt csak néhány cikk 
és két-három kisebb munka jelent meg historiográfiai témáról 
és ezeknek egy része is alacsony tudományos színvonalon mozog. 
I-N. Borozgyin professzor véleménye szerint tovább kell foly-
tatni a reakciós amerikai historiográfia tanulmányozását ós le-
leplezését, figyelmet kell szentelni e reakciós koncepciók for-
rásainak ós kialakulásuk történetének kiderítésére. Ennek az 
elemei" megtalálhatók pl', a 19« századi "liberális" törtenész, 
W. Draper munkáiban is. Az újkori ós legujabbkori tudományos 
kutatások tematikájában nem foglalnak el megillető helyet a 
kultúra és az ideológia történetének kérdései, többek között 
a katolikus egyház reakciós ideológiájának leleplezése. 

Nagyon rosszul áll - mondotta Borozgyin professzor - az újkori 
történészek által készített munkák publikációjának kérdése is. 
Az egyetemek rektorátusai a történeti-filológiai karok termésé-
nek közlésére rendkívül kis ivszámot juttatnak. Sok egyetemnek 
egyáltalán nincs is saját kiadója. 

L.K. Roots", a tartui állami egyetem egyetemes történeti tanszé-
kének vezetője rámutatott arra, hogy a tudományos munka az új-
kori "történet terén még mindéddig"kisi pari módszerekkel, egysé-
ges terv és vezetés nélkül folyik. Konkrét tudomány os""kut'atási~ 
tervet kell kidolgozni öt évre és a legközelebbi évre. E-K.Roots 
beszámolt a tartui egyetemi tanszéknek Svédország és a többi 
skandináv állam történetével kapcsolat ős tudományos munkájáról 
és kiemelte, hogy szoros együttműködést kell létesíteni az új-
kori történeti tanszékeknek a Szovjetunió története tanszékek-
kel. 
A leningrádi állami pedagógiai főiskola egyetemes történeti tan-
székének- vezető je , J.y. Bunakov professzor, rámutatott arra,hogy 
a történészek főképpen a külpolitika és nemzetközi viszonyok kér-
déseivel foglalkoznak. Ennek jelentős mértékben az a magyarázata, 
hogy a nagy könyvtárakban a diplomáciai források jobban hozzá-
férhetők. Ki kell szélesíteni a külföldi országok belpolitikai 
történetéről szóló dokumentumok kiadását és lehetővé kell tenni 
a történészek számára, hogy a megfelelő levéltárakhoz könnyebben 
hozzáférhessenek. Bunakov professzor javasolja, adjanak ki egy 
olyan bulletint, amely az újkori és legujabbkori történet tárgy-
köréből való disszertációk és monográfiák autoreferátumait tar-
talmazná. 
A tomszki állami egyetem egyetemes történeti tanszékének docense, 
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J.y. Jeliszejeva, kiemelte, hogy a vidéken dolgozé történésnek 
szetszortsaga az egységes tudományos kutatási terv hiánya kö-
vetkeztében a vidéken készített sok értékes tanulmány nem"vá-
lik közkinccsé. így például a tomszki egyetem egyik munkatársa 
egy érdekes munkát irt Kárpátukrajna történetéről, de a Szov-
jetunió Tudományos Akadémiájának Szlavisztikai Intézete mitsem 
tud erről. j.y. jeliszejeva felvetette azt a fontos kérdést, 
hogy az egyetemeken még most is divatban van az ülésezés túl-
hajt ása ós ez"megfosztja az előadókat a tudományos kutatómun-
ka lehetőségétől. 

A gorkij-i" állami egyetem egyetemes történeti tanszékének do-
cense, "Sz.V. Frjazinov, rámutatott arra, hogy a befejezett 
disszertációk onagyon hosszú ideig vannak felülvizsgálaton a 
moszkvai és leningrádi egyetem tudományos tanácsában, hogy nagy 
fogyatékosságok vannak az egyetemes történettel foglalkozó as-
piránsok képzésében és tul szűkre specializálják őket. 

A szaratovi pedagógiai főiskola egyetemes történeti tanszóké-
nek vezetője, A.ff.. Osztalceva megállapította, hogy a tudomá-
nyos kutatási terv ö s s'ze áll it ás ánál számba kellene venni a 
burzsoá forradalmak közvetlen eredményeinek problémakörét is. 
Elmondta, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a vidéken dolgoó 
zó újkori történészek a tudományos munka szempontjából, és bí-
rálattal illette a VOPROSZI ISZTORII szerkésztőségét, mert ke-
vés cikket közöl a vidéki szerzők tollából. Azt javasolta,von-
ják be a pedagógiai főiskolák előadóit a főiskolai újkori tör-
téneti tankönyvek ós tansegédletek előkészítésének munkájába, 
és bízzak meg őket egyes témák egyetemi előadásra való kidolgo-
zásával. 

Az uráli állami egyetem újkori történeti tanszékének vezetője, 
F.I. Szurin elmondta, hogy nagy nehézségekbe ütközik a vidéki 
történészek tudományos munkáinak kiadása. Az uráli egyetem 
UCSODILE ZAPISZKI-jenek az egyetemes történettel foglalkozó kö-
tete négy évig kiadatlanul hevert, mert Moszkvában dolgozó szak-
történészek lektorálása nélkül a kéziratokat nem fogadja el a 
nyomda és ilyen lektorálásokat nehéz kapni. A tanszék nagy ne-
hézségekkel küzd "a "tudomány os aspiránsvezetők kiválasztása"" te-
kintetében is. F.I. Szurin véleménye szerint tervszerűséget 
kell vihni a doktori disszertációk témáinak kiválaszt ás áb a-,hogy 
biztosítsuk a tudomány számára legfontosabb problémák kidolgo-
zását. Ezenkívül meg kell javítani az egyetemi könyvtárak kül-
földi irodalommal és sajtóanyaggal való ellátását. 

I.Sz. Galkin professzor zárószavában kiemelte, hogy az utóbbi 
időben nagyszámú munkaképes uj- és legujabbkori történészt ké-
peztek ki, akik most a főiskolákon működnek ős"alkalmasak arra, 
hogy komoly tudományos kutatómunkát végezzenek. A tanszékek ok-
tató és tudományos munkájában a siker fontos feltótele az, hogy 
mind a Szovjetunió Felsőoktatási Minisztériuma, mind a szövet-
ségi köztársaságok oktatásügyi minisztériumai részéről állandó, 
lankadatlan magasszinvonalu"segitsóget kellene idejekorán nyúj-
taniuk és irányítást adniuk. A vidéken dolgozó történészek fel-
szólalásai arról tanúskodtak, hogy a tanszékek ilyen segitséget 
ós irányítást nem kapnak. 
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Galkin professzor megállapítja, hogy a történeti tanszékeknek 
nem szentelnek elég figyelmet és nem nyújtanak nekik kellő tá-
mogatást sem sok egyetem rektorátusa, sem a Szovjetunió Felső-
oktatási Minisztériuma, ill. egyetemi főigazgatósága. A minisz-
tériumban és az egyetemek rektorátusaiban"végét kell vetni an-
nak az állapotnak, hogy lebecsüljék a történeti tanszékek je-
lentőségét . 

A főiskolákon tanitó történészek számára szervezett és magas-
felkészültségü segítséget kellene nyujtaniuk olyan tudományos 
központoknak is, mint a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Tör-
ténettudományi és~Szlávisztikai Intézetei. Sajnos, ez intézmé-
nyek néhány munkatársa nem vett részt ezen a tanácskozáson. Az 
újkori történeti tanszékek tudományos munkájában megmutatkozik, 
hogy a történettudományi tudományos kutatómunka területén hiány 
zik az egységes, országos terv, sok az értekezlet, az egyetemi 
könyvtárak rosszul vannak ellátva uj megjelenésű irodalommal', 
az előadók ritkán kapnak tudományos kiküldetést, tul vannak ter 
helve oktatómunkával, ami akadályozza őket abban, hogy tudomá-
nyos munkát folytassanak. A tudományos tanácsok gyakran árrá 
szorítkoznak, hogy " átvizsgál j ák a benyújtott disszertációkat 
ós ők maguk nem vetnek fel megvitatásra nagy tudományos :.-prob-
lomákat, nem inditanak tudományos vitákat. A legtöbb főiskola 
tanszékei főképpen szervezési ós~ módszertani kérdésekkel fog-
lalkoznak és igen kevés figyelmet szentelnek a tudományos mun-
kának. Sz tünt ki a mostani vita hozzászólásaiból is. 

Az egyes felszólalók beszédeiben felvetett problémákról szólva 
I.Sz. Galkin professzor rámutatott arra, hogy az uj- ós leg-
újabb kori "'történet periodizálása további tudományos kidolgozás-
ra szorul. A kutatóknak ezenkivül nagyobb figyelmét kell szen-
telniük a latinamerikai, afrikai, ausztráliai országok ós Kana-
da történeti problémáinak kidolgozására, mert ezekkel a kérdé-
sekkel a szovjet"történészek keveset foglalkoznak. Az'illető 
országok történetét visszatükröző sok értékés dokumentum talál-
ható Lvov, Tartu, Paga, Szverdlovszk, Szaratov és más városok 
levéltáraiban. 
A tanszékek tudományos munkája terén nagy fogyatékosság, hogy 
a tanszékek munkatársai által az uj- ós legujabbkori történet 
tárgyköréből készített tanulmányok"publikálása sokáig húzódik 
és sokat egyáltalában ki sem adnak. Természetesen nem mindegyik 
munka alkalmas kiadásra, de nem szabad azzal megbékülni,hogy 
sok értékes tanulmány ezáltal ismeretlen marad az olvasók előtt 
Az egyes egyetémek mellett működő kiadóknak bátrabban kellene 
kiadniuk a történészek tanulmányait. A kiadókkal nem rendelke-
ző egyetemeknek pedig segitsen"a Felsőoktatási Minisztérium 
tudományos termésük kiadásában. 
Végezetül I.Sz. Galkin kifejtette, hogy minden főiskolai elő-
adónak kell kutatómunkát folytatnia, mert ha nem, ezzel megáll 
fé jlődésében. 
Ezután beszámolók következtek a szekciók munkájáról, amelyek 
megvitatták az újkori történeti és historiográfiai előadások 
programtervezetének különböző részleteit. Az értekezlet által 
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hozott határozatban visszatükröződtek az egyes felszólalók ál-
tal felvetett javaslatők, amelyek az egyetemek és főiskolák 
újkori törteneti tanszókein folyó tudományos ós oktatómunka 
megjavítását célozták. 

Az értekezleten felszólalt a Szovjetunió Felsőoktatási minisz-
terhelyettese, M.A. Prokofjev. Elismerte, hogy joggal birálták 
a minisztérium munkájának hiányosságait, de megjegyezte, hogy 
a történeti tanszékek munkatársai nem használnak fel minden 
lehetőséget•a tudományos káderek kinevelésére. A Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája keretében működő aspirantura ós doktoran-
tura kereteiben maradtak betöltetlen helyek- Az aspiránsok je-
lentős része megkapja a végbizonyítványt, de nem sikerült el-
készítenie disszertációját. A Minisztérium felhatalmazást ka-
pott arra, hogy 2 évig terjedő időre mentesíthesse a folyó 
munka alól a tankönyvek és tansegédletek"megirásában résztve-
vő főiskolai professzorokat és előadókat. 1955-ban száz"'ilyen 
megüresedett hely közül mindössze negyven lett betöltve. Az 
egyetemek nem teljesen használják fel azt a jogukat, hogy a 
kandidátusi képesítéssel még nem rendelkező munkatársak ré-
szére egyéves alkotószábadságot adhatnak disszertáció'elkészí-
tésére, valamint kót-háromhónapos szabadságot disszertáció, mo-
nográfia, vagy tankönyv megírására. 

A Minisztérium által eszközölt intézkedések az oktatófolyamat 
racionalizálására és a hallgatók önálló alkotómunkájának ki-
terjesztésére fokozott követelményeket támasztanak az összes 
«egyetemi előadókkal szemben. Az előadásokat magas tudományos 
színvonalon kell tartani, hogy a hallgatókat önálló gondolko-
dásra' buzdítsuk, hogy kifejtsók az előadások fő problémáit,"és 
ez a "hallgat ókat a kérdések önálló kidolgozására serkentse. 
Ezért erősén ki kell fejleszteni a tudományos munkát minden 
tanszókon. 

A tudományos kutatómunka jobb tervezésére és egybehangolására 
az újkori;történet területen a Minisztérium a tudósok olyan 
csoportját kivánja megszervezni,"akik majd megbírálják az egye-
temekről beérkezett erte kezeseket ős véleményezéseket adnak 
róluk, valamint irányadó útmutatásokat adnak a tudomány kuta-
tások tematikája"és tartalma tekintetében. Azt javasolta,hogy 
rendszeres időközökben hrVják össze az egyetemeken dolgozó 
•történészek értekezleteit. 

1954. junius lo-ón a Szovjetunió Felsőoktatási Minisztériumának 
kollégiuma megvizsgálta az értekezlet javaslatát és számos gya-
korlati intézkedést tett a tanszékek oktató ős tudományos mun-
kájának megjavítására. Jóváhagyták az uj- és legújabb kori tör-
ténetre vonatkozólag" az értekezleten elhangzottak figyelembe-
vételével kiegészített programot, ós"kiválasztották az uj- és 
legujabbkori"'történeti tankönyv /III. és iV-köt./ szerzőit ós 
szerkesztőit. Felvételt hirdettek a Moszkvai Állami Egyetemen 
historiográfiai aspiranturára» Az értekezlet anyagát ki fogják" 
adni a moszkvai egyetem Trudi-jr.inak egyik következő kötetében. 

X X X X X X X 
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Az újkori történeti tanszékeknek a Szovjetunió Felsőoktatási 
Minisztériuma által Összehívott értekezlete kétségtelenül 
hasznosnak bizonyult. Elősegítette az újkori történet és a ^ 
historiográfia egyetemi előadásai programjának kidolgozását, 
kijelölte a külföldi országok uj-. és legujabbkori története 
oktatásának megjavítására vezető• u-iakat, előtérbe állította 
azt a kérdést, ""hogy szélesen ki kell fejleszteni a történet-
tudományi kutatómunkát; és hogy mielőbb meg kell irni ä tan-
könyveket és tansegédleteket ezekből a diszciplínákból. 

De az értekezleten, hogy hogy nem, nem vettek részt a legtöbb 
pedagógiai főiskolá és több egyetem egyetemes történeti tan-
székeinek dolgozói. Gyengén képviseltettek magukat számos fő-
városi tudományos intézmény tudományos munkatársai is. Az új-
kori történeti programtervezetek előkészítése, amelyeket az 
értekezlet megvitatott, már vagy három éve húzódott. Az 1951-
ben megjelent programot"annakidején jogos bírálattal illették 

-a tudományos körök. ' M.A. Prokofjev felsőoktatási miniszterhe-
lyettes már 19^2-ben közölte, hogy a Moszkvai Állami Egyetem-
újkori történeti tanszéke kidolgozta az uj programot, amelyet 
majd széleskörben meg fognak vitatni az^'egyetemi tanszékeken 
és amely majd típustervül fog szolgálni ./2/ De enríek a prog-
ramnak a ' ki dolgozása egészen 195l!f-. áprilisáig húzódott, el. E 
hosszas megvitatás ellenére sem bizonyult a program teljésen 
kidolgozottnak. Az értekezlet részvevői maj dnem mind- a prog-
ram tervezetét csak az értekezleten kapták meg ós igy nem volt 
módjuk rá, hogy előzetesen tanulmányozzák és gyakorlati javas-
latokkal álljanak elő. A szekciók munkája mindössze néhány órá-
ra korlátozódott és nem elég szervezetten folyt le, úgyhogy a 
program első fejezetének /l64o-187o/ megvitatásával foglalkozó 
szekció a fejezetnek csak egy részét tudta megvizsgálni. Nézet-
eltérések támadtak az értekezleten, hogy melyik történeti"ese-
ményt kell az Újkori történet kezdetének tekinteni, de ezt a 
kérdést sem vitatták meg alaposan. Az értekezlet egyes rész-
vevői szerint aligha fogadható el az a javaslat, hogy az okta-
tási időt az újkori történet három szakaszára kell elosztani, 
de ezt a kérdést sem vitatták meg. 

Az értekezlet, résztvevői nem szenteltek elég figyelmét az új-
kori történeti.- tanszékek tudományos kutatómunkájának. Sem a 
vita, sem a be.számoló nem vizsgálta ós nem birálta-meg azt,hogy 

•• milyen tudomány os. munkát végeztek a tanszékek az utóbbi években, 
bár sok egyetem ós pedagógiai főiskola ad ki', mint ismeret'ë.s, 
UGSONIE ZA'PISZKI-t, amelyben tudományos termésük egy részét pub-
likálják. Az értekezleten nem vitatták meg a tudományos kutatá-
sok konkrét tervét az elkövetkező evekre. 

A Szovjetunió Felsőoktatási Minisztériuma sok hasznos gyakorla-
ti javaslatot kapott az'értekezlet részvevőitől. Reméljük,hogy 
ezeket számba fogják" venni ós meg fogják valósítani. Jogos bírá-
lattal illette az értekezlet a .Voproszi Isztorii munkájában mu-
tatkozó fogyatékosságokat, A folyóiratnak nagyobb terjedelemben 
és"alaposabban kell megvilágítania az uj- ós legujabbkori törté-
net kérdéseit ós az illető tanszékek tudományos munkáját és a 
vidéki főiskolák munkatársainak nagyobb ter'et kell adni a folyó-
iratban. 

2/ Lásd: Voproszi lsztoriiT 1952- 12-sz. 179-1-
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BESZÁMQLO AZ EGYETEMI TANKÖNYVEK VITÁIRÓL. 
•Ií 

Az első kötet vitája. 
/I/l : - 1526,- 1/2: 1526 - 179°/ 

A Magyar- Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében el-
készültek az egyetemi tankönyv első kötetei, és a honfoglalás-
tól 1526-ig, illetőleg Mohácstól 1790-ig terjedő kéziratok vi-
tája I954 junius 11-12-én és julius 1-2-3-én folyt le a törté-
nészek széles körének részvételével. 
i\z'"1526-al záródó kézirat szerzői Lederer Emma, /900-I320/, 
"Székely György /1320-1382, 14-37-38, 1490-1526/, és Elekes Lajos 
/1382-1437, Í439-1490/. A második félkötet Írói: Sinkovics Ist-
ván /1526-1604/, IVittman Tibor /1604-1664/, Heckenast Gusztáv 
71664-1711/Ember Győző /17Ü-1754/, Wellmann Imre /1754-1780/ 
és H.-Balázs Éva /178Ó-1790/. A szerzők többsége saját., kutatá-
sain tulmenöleg a tankönyv számára készült előtanulmányokra is 
támaszkodott. 

Mielőtt a vitára áttérnénk, beszámolunk arról, hogy a Szovjet-
unió, és a népi demokráciák történészei az első félkötettel kap-
csolatban értékes szempontokat vetettek fel. Noha észrevételeik 
nem a teljes szövegre, hanem csak az aránylag szűkszavú tartal-
mi áttekintésre vonatkoznak, megállapításaik rendkivül értéke-
sek számunkra és bizonyságai annak, hogy- a Szovjetunió és 0 né-
pi demokráciák közötti.együttműködés a történettudomány terüle-
tén is gazdag eredményeket mutat fel. A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Történeti Intézete .részéről M.M.Szmirin, A.J.Nyeu-
szihin és V.F.Szemjonov professzorok rámutattok a tankönyv elvi 
mondanivalójának és periodizációjának.legkényesebb, legvitatha-
tóbb pontjaira, a "prefeudális" korszak termelési viszonyainak 
és időtartamának nyitott kérdéseire, a korai feudalizmus prob-
lematikájára és a rendi fejlődés kifejtésében mutatkozó hiányos 
ságokra. T.L.Manteuffel professzor a Lengyel Tudományos Akadé-
mia Történettudományi Intézetének nevében, P.Ratkos a Szlovák 
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete részéről, D.Ko-
szev akadémikus a Bolgár Tudományos Akadémia Történeti Intéze-
tének nevében St.Pascu a Román Népköztársaság Tudományos Akadé-
miája Történeti Intézete részéről és Sprçemberg, valamint Mar-
kow professzorok a lipcsei egyetem egyetemes,történeti intézete 
részéről rámutattak egész sor elvi és ténybeli, problémára a kez 
.deti magyar-szláv kapcsolatok, a korai feudális monarchia, 0 
házirabszolgaság, a feudális széttagoltság, az eretnekmozgalmak 
stb, vonatkozásában. 

X X X 
A két félkötet vitáján több mint 100 történész jelent meg és 
68 hozzászólás hangzott el. A vita résztvevői tudásuk l^gjavávr? 
siettek a szerzők segítségére. Csak elvétve jelentkeztek ideoló 
giai hibákból fakadó helytelen nézetek. 

Az első félkötet vitáját Molnár Erik akadémikus, a Történettu-
dományi Intézet igazgatója nyitotta meg. A vita során a hozzá-
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szólók zömmel a tankönyv árpádkori kéziratrészéhez szóltak hoz-
zá. Az egyes hóz&ászólások, illetőleg a válaszok tartalmi is-
mertetése az alábbiakban következik: 
Révész Imre örömmel üdvözölte az egyetemi tankönyv első fél-
kötetét. "Most uj életünk első évtizedének végefelé,a megfele-
lő tankönyvet immár nélkülözhetetlenné teszi, hogy egyetemi 
történetoktatásunk számára meg legyei adva egy világnézeti és 
módszeri tekintetben egyaránt egységes és következetes vezér-
fonál, mely képessé tesz a történeti valóság tiszta és minden-
oldalú felism erésére s ennek alapján a formájában nemzeti, tar 
talmában szocialista uj magyar művelődés felépítésére," Ugy gon 
dőlja, hogy "az előttünk fekvő alapszöveg a maga egészében ha-
tározottan alkalmas arra, .hogy belőle gondos és talán ismételt 
átdolgozás után kiformálódjék az egyetemi magyar történettudo-
mányi oktatásnak egyetemeink történetében legelső olyan tan-
könyve, amely a tudományos alaposság haladó értelemben felfo-
gott követelményeinek és a tudományos didaxis helyesen értel-
mezett céljainak egyaránt magasrendüen megfelel." "Ez lesz a 
legelső nagyszabású és nem népszerűsítő céllal készült kísér-
let a magyar történet első félévezredének-a dialektikus és 
történelmi materializmus szilárdan egységes irányvonalában, 
alap és felépítmény helyes viszonyának és szüntelen kölcsön-
hatásainak éles szemléltetésével történő feldolgozására. Ez 
egyesit először impozánsan gazdag és.mindenoldalú anyagismere-
tet - ide értve a hazai történetnek az égyetemes történethez, 
főkép az eddig annyira elhanyagolt északkeleti és délkeleti 
európai történethez való kapcsolódásait is - egy félreérthetet-
lenül tiszta pártos nézőponttal, s éppen ezáltal fogja tudni 
szemléltetni az objektiv történelmi igazságot: azt, hogy a ma-
gyar történet nem tiz év óta, hanem ezer év óta valójában a dol 
gozó nép története, amely szakadatlan osztályharcok sorában fej 
lődött odáig, hogy mint előtörténet előbb-utóbb lezárulhat : a 
névtelen népmilliók végre magukhoz ragadhatták sorsuk intézé-
sét azoknak a keveseknek a kezéből, akik és akiknetí osztályelő-
dei egy évezreden keresztül élvezték a milliók verejtékes mun-
kájának gyümölcseit és védelmoztették velük, me-g-megujuló ha-
talmas véráldozatokat követelve tőlük, a veszélybe került hazát 

Biráló. megjegyzéseit Révész Imre egyes részletekre, igy az eret 
nekség tárgyalására, az izmaeliták kérdésére, a "hét szabad mű-
vészet" elemzésének hiányára, a kalandosok- társaságára, az 
invesztitúrára vonatkozóan tette meg. Általánosságban, a tan-
könyv ̂ pedagógiái céljait illetően megállapította, hogy a három 
szerzőnek jobban össze kell dolgoznia. Helyesebbnek tartja 
Lederer Emma és Székely György tagoltabb szövegeit, mint Elekes 
Lajos gyakran monografikus értekezéseit. De leszögezi, hogy 
ugyanakkor az utóbbi az előadás szuggesztív művészetével nagy-
ban felülmúlja a másik két szerzőt." 

Szabó István hozzászólásában általános elvi kérdéseket, egyes 
részletkérdéseket, majd didaktikai problémákat taglalt. Hang-
súlyozta, hogy a tankönyv szerkezeti felépítésével nem tud tel-
jesen egyetérteni. A szerzők a történelmet mozgásában, folyto-
nosságában kívánják ábrázolni; a termelőerők és termelési vi-
szonyok, a feudális osztályrend kialakulása azonban "bonyolult, 
sok jelenséget a kronológiai ábrázolásba felvenni nem lehet. 
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E.z fontos tárgyi ismeretek elhanyagolását eredményezte. Nem 
foglalkozik a tankönyv kielégitő mértékben a termelőerők álla-
potával, a technikè fejlődésével stb. nem világit meg kellőkép-
pen fontos fogalmakat, - Míg-'tárgyi vonatkozásokban vannak ,a 
felépítésből eredő' bizonytalanságok, vagy hiányok, a kronoló-
giai felépités igen szilárd, Vannak azonban a periodizációnak 
gyenge pontjai. Nem tud egyetérteni az 1061-es korszakhatárral. 
Ugy gondolja, hogy a társadalom életében a nagy korszakok hatá-
rainak egy-egy évszámhoz történő kötése csak akkor indokolt, ha 
a "mennyiség minőségbe csap át, ha forradalmi robbanás zajlik le. 
A "szabadok'' utolsó felkelése esetében a szerző egy negatívum-
ból alkotott korszakhatárt. Kifogásolta Szabó István, hogy a 
magyar társadalmi fejlődés nincs a környező népek történeti fej-
lődésébe beágyazva; továbbá, hogy egyes nemzetiségek jellemzé-
se elm^r^dt. Nem ért egyet o polgári történetírás általánosító, 
egyes irányzatok megkülönböztetését mellőző bírálatával. 

Egy.es kérdésekre térve át, Szabó István vitába szállt a tan-
könyv azon állításával, hogy az ősközösségi, alap maradványai 
még a XI.iszázadban is megvoltak, s csupán a század végére szá-
molódtak fel. Nem ért egyet azzal, hogy a szerző a servusnak 
jobbággyá fejlődését hipotetikusan oldja meg. Szabó István sze-
rint a tankönyv megállapításaival ellentétben a várispánságok 
felbomlásának folyamata legalább a 13., század első két évtize-
déig tart. Nem érzi világosnak az oligarcha fogalmát; az több 
mint egyszerű nagybirtokos. Javasolja, hogy már a 13. század 
során szóljon a szerző a nemesség rendi fejlődésének kezdeteid 
ről, s a feudális bíráskodási rendszert kellőképpen'világítsa 
meg. Nem ért egyet a tankönyv azon állításával, mely szerint az 
1298-as törvény a szabad költözés korlátozását tartalmazza, A 
gyakorlatban kifejlődő szabadköltözés elismerésének tekinti a 
decretumot, mely azonban a szintén gyakorlatban kifejlődő a 
terragium lefizetésének kötelezettségét is leszögezi. Végeze-
tül felvetette Szabó István, hogy az 14-37-es és 1514-es paraszt-
felkelések kapcsán a jobbágyság.helyzetének rajza szegényes. A 
viszonyok rajzában éreztetni kellene a feszültséget, melynek 
csak külső indítékra vah szüksége, hogy bekövetkezzék robbaná-
sa . A felkelésekben szerepet játszott a jobbágyság osztálytuda-
tának fejlődése is. 

Didaktikai kérdésekre áttérve az árpádkori részt, a továbbiak-
kal szemben a hazafias nevelés szempontjából nem tartja kielé-
gítőnek* Bár az írónak kevesebb lehetősége 'nyílt a. nevelő hagyo-
mányok felmutatására, de nem is merítette ki 3 lehetőségeket és 
azzal, hogy a honfoglalást, 0 történeti Magyarországot u.n.-
kónt említi, azt a kételyt támasztja az olvasóban, hogy e fogal-
mak talán kétes értékűek. Az egész félkötet vonatkozásában fenn-
áll a tankönyvszerüség hiánya, A félkötetben az irodalmi igény 
és didaktikai követelmények szempontjából is kiemelkedik Elekes 
Lajos stílusa. 

Györffy György is a kötet árpádkori részéhez szólt hozzá.'Vé-
leménye Szerint a szerző, Lederer Emma eddigi komoly tudományos 
életmüvéhez képest e tankönyvrész visszaesést jelent. Pozitívum, 
hogy a szerző egyes oklevelek, törvények utalásai alapján a kor 
társadalmát, osztályviszonyait behatóan, majdnem monografikusán 
taglalta. A feudális anarchia, az interregnum színes rajzot kap. 
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Feladatának Györffy azt tekinti, hogy a munka főbb hiányossá-
gaira mutasson rá. Először a periodizáció kérdésével foglalko-
zott. 
Utalt arra, hogy a Magyarországon a honfoglalás előtt élt népek 
ismertetése pontatlan, s nem használja fel a rendelkezésre ál-
ló összefoglaló müvek adatait. Nem fogadja el a pannonszláv él-
Iámról szóló fejezetet. Ebben az értékelés a többi szláv álla-
mokhoz képest túlzott, s a forrásoknak nem megfelelő. Nem ért 
egyet a szerzővel a periodizáció kérdésében, A kb. 900-tól kb, 
1320-ig megadott időhatár didaktikai szempontból sem helyes. 
N-em fogadja el azt a képet, melyet a. szerző a honfoglaló ma-
gyar társadalomról ad. Szerinte a magyar társadalom akkori fej-
lettségének lebecsülése mutatkozik a szöveg megfogalmazásaiban, 
s a szerző állításaival szemben Molnár Erik munkájára hivatko-
zik. Elhibázottnak tartja a kalandozó hadjáratok megítélését. 
Azt a felfogást, hogy a honfoglalás után 0 kincsszerző rabló-
hadjáratok helyébe a rabszolgaszerző hadjáratok léptek, megcá-
folják az arab adatok, melyek már az etelközi magyarok, robszol-
gakereskedéséről irnak. A nagy kalandozó hadjáratok köz£>ont*lag . 
meg voltak szervezve; nem fogadja el a szerző állitását, mely 
a hadjáratokat egyes csapatok magánakciójaként tünteti fel. 
Hiányolja, hogy 3 magyarság megtelepedésének e felvázolása sem 
történik meg, a kézirat mellőzi a ve'zérekj azok szállásterüle-
tének megemlítését. Az orosz-magyar kapcsolatok kievi Vonatko-
zásait nem emliti az orosz évkönyvek a.lapján a szerző, viszont 
a szláv kapcsolatokat irreálisan a pannonszláv államra szűkíti 
le. 

Elfogadhatatlannak«tartja Györffy a feudális viszonyok kialaku-
lásának /preféüdalizmus/ 900-tól 1051-ig való megállapítását. 
Bulcsu vezér kalandozásainak társadalma a prefeudáíis kornak 
nem ugyanazon jellegzetességeit viseli magán, mint István ki-
rály, VÍ>gy I.Endre állama. Mesterkéltnek érzi viszont 3 ce. -
zurát 1061-ben, mely döntő eltérésre utalna I.Endre vagy Sala-
mon, I..László állsma között. Ez 3 periodizáció sz Istvánkori 
társadalmi viszonyok leértékeléséből következik, sbból hogy a 
szerző nem értékeli kellőképpen István törvényeit., /melyek pe-
dig kialakult osztálytárs^dalomra utslnak/ az ükkor meginduló 
pénzverést, a szintén ekkor induló okleveles gyakorlatot. 

A szerző kételkedik abban, hogy a senatus állandó jellegű kirá-
lyi tanácsot jelentene, holott a tihanyi alapítólevél 1055-ben 
szabályos méltóságnévsorral zárul, 3mi 3 királyi tanács kétség-
bevonhet3tl3n bizonyítéka. Az 1061-es korszskhotár az utolsó' 
pogánylázadást veszi nlspul. Véleménye szerint István halála 
útán a feudális állam már olysn szilárd volt, hogy azt nem le-
lhetett megingatni s ezzel kapcsolatban utal 3 Vata-féïe lázadás 
eretnek, 3 keleti egyház rítusaival kapcsolatba hozható jellegé-
re is. 

A második nJgy periódus: a feudális állam fokozódó széttagolt-
ságának elmélete a 11-12. századra nem fogadható el. Még 3 12, 
századbon is alig hrladja meg a legnagyobb magyarországi nagy-
birtok 'az ország 1 %-át; 3 hercegség pedig iem válhatott s feu-
dális széttagolódás alapjává, minthogy nem 'olt örökölhető, s 
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nem is volt állandóç rendszeres intézmény. Ilyen alapon fölös-
legesnek tartja az ujri-e^portharcok, frakcióharcok részletes 
leírásait, 
A 12. századi társadalom gazdasági alapjait illetően a szerző 
lebecsülte a fejlődést, Györffy szerint az árucsere, a pénzgaz-
dálkodás a 12. században megindult; ennek jele - szerinte - a 
pénzrontás jelensége-, tárgyi emléke a Fejér megyei II.Béla kori 
lelet, mely 39,200 dénárt tartalmaz. Hiányolta Györffy, hogy a 
tankönyv földmüvelésről, állattenyésztésről, halászatról, vadá-
szatról szinte semmit sem nyújt s elveti azt a rajzot, melyet 
a szerző a királyi birtok és várbirtok népeiről ad a 13* szá-
zad elejéről. Végül - miután utalt arra, hogy a kultúrtörténe-
ti fejezetek igen kevéssé sikerültek - azt a véleményét fejez-
te ki, hogy a tankönyvnek ezt a részét a hazafias nevelés szem-
pontjából nem tartja megfelelőnek. 

Perén.yi József hangsúlyozta, hogy a tankönyvszerzők igen nagy 
és jó munkát végeztek, mégpedig igen nehéz körülmények között, 
amennyiben előtanulmányok hijján rendszerint közvetlenül a for-
rásokból kellett dolgozniok. Nyilván ennek a körülménynek le-
het tulajdonítani, hogy a szerzők nem foglalkoznak eléggé az 
alap kérdéseivel. Ennek következtében igen sok. különben való-' 
szinüleg helytálló állításuk nincsen alátámasztva. A termelési 
technika, a termelőerők színvonalának bemutatása elengedhetet-
len követelmény, s ez a feladat, bizonyos mértékig.már az eddi-
gi irodalom felhasználásával is megoldható. i" 
A második, mindhárom szerző munkájára vonatkozó kifogása Peré-
nyi Józsefnek, a magyar történetnek az egyetemes történettől 
való izolálása. Ennek következtében nem látható, hogy a magyar 
történet egyetemes történeti törvényszerűségek szerint játszó-' 
dik le, ha vannak is speciális vonásai, A feudalizmus kialaku-
lásánál, a rendi állam létrejötténél, a centralizációs kísér-
leteknél pl. feltétlenül utalni kell e problémák európai vonat-
kozásaira, s e síkon kell felvenni a harcot a polgári tudomány-
nak ?zzal :oz irányzatával, amely mindenkor és mindenben Nyugat 
mögött való kullógásunkát, elmaradásunkat igyekszik bizonygatni 
A feudális magyar állam hódításainak és hóditó kísérleteinek 
ábrázolásakor feltétlenül vázolni kell röviden a meghódított • r 

területek állapotát, és meg kell magyarázni, hogy miért sikerül 
"tok e hódítások. Amikor a szerzők helyesen s-zefflb esz állnak, a v 
burzsoá történetírás nagyhatalmi ábrándozásaivá! és túlzásaival 
yhárcm tenger mosta ország sfb„/, leleplezik az ezzel kapcsola-
tos céltudatos ferdítéseket, vigyázniok kell, mert nem szabad 
"tag?dniok azt a tényt, hogy Magyarország időnként valóban erős 
zfeudális nagyhatalom volt, különben aligha lehetne tőle a török 
•elleni védekezés megszervezését, vagy egyenesen a török kiűzé-
sét követelni* 

.A harmadik általános kifogás a magyarországi nem-magyar népek 
történetének hiányos ábrázolása. Sehol sem esik szó arról,hogy 
Magyarország már a korai középkorban is soknemzetiségű ország 
volt, sehol sem történik kísérlet annak megállapítására, hogy 
mikor és hogyan vélt Magyarország ilyen állammá. Pedig kétség-
telen, hogy ezek a népek már akkor is itt éltek, és nagy szere-
pet játszottak Magyarország történetében. A kutatásokat ki kell 
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terjeszteni e térre is, és a hiányokat feltétlenül pótolni 
kell* -
Ezután Perényi József rátért a részletes tárgyalásra. Lederer 
elvtársnő szövegében kifogásolja a periodizációt, elsősorban 
pedig'a feudális széttagoltság korszakának elnyújtását». PeréT 
nyi József a "feudális széttagoltság*' korszakán a • feudalizmus-
nak későbbi, fejlettebb szakaszát érti és gyakorlatilag a 
reszféjedelemségekre való szakadásban látja. Ettől megkülönböz-
teti a feudális osztály egyes csoportjai között mutatkozó bel-
harcokat, azaz a feudális anarchiátg amely szerinte az egész 
feudalizmusra jellemző. A szovjet irodalomra hivatkozva azt 
állítja, hogy az sohasem beszél feudális S 2 étt agoltság^l pl, 
Angliában, vagy a skandináv országokban, tehát ott, ahv. ~ az' 
ország valóban nem esett szét fejádelemségekre. Perényi szerint' 
feudális széttagoltságról Magyarországon csakis a XIV. század 
fordulóján lehet egy-két évtizedig beszélni* A széttagoltság-
ra irányuló tendencia természetesen nálunk is megvan, de nem 
tud' a királyi hatalom miatt megvalósulni» Érvényre nem. jutó 
tendenciáról viszont nem lehet egy többszázados korszakot el-
nevezni. A szerzőnek tehát egy ujabb korszakbeosztást kell:ké-
szítenie, és ki kell annak okait kutatnia, hogy Magyarország 
miért nem esett szét részfejedelemségekre, mint.pl. Németor-
szág, Lengyelország és a kievi Oroszország stbe . 

A honfoglalás utáni korszakkal kapcsolatban Perényi József ki-
fogásolja a pannőn-szlávok szerepének túlzását» Véleménye sze-
rint a Dunántulon, amely frank fennhatóság alá kerültj nem 
fejlődhetett ki szláv államszervezet a honfoglalásig. Az itte-
ni szláv társadalom.a honfoglaláskor szabad faluközösségekből 
állt, amelyre Pribina-igyekezett hatalmát kiterjeszteni, de 
ez még Kpcelnek sem-:'sikerült, azaz szláv államról beszélni è 
területen nem leheti Perétíyi szerint inkább szókra az ország " 
keleti részein élÖ szlávokra kell a figyelmet irányítani, fckik 
a bolgár állam kötelékében éltek. Hé a magyar államszervezet, 
kialakulásánál erős szláv hatásokkal; kell számolni, akkor.azok 
inkább erre s bolgár állam területe' felé és nem a Dunántulra 
mutatnak» Perényi különben tulzotthak tartja ezt a képet.,amit 
Lederer elvtársnő a magyar, állam megalakításával kapcsolatban 
a szláv hotásról megrajzol, A magyar á'llam megalakulását' első-
sorban o magyar társadalom fejlődéséből kell megrajzolni és a " 
külső hatások: csak másodsorban jönnek figyelembe«, A szláv, 'haj-
tást különben, amelyet nagyszámú szláv jövevényszavaink bizo-
nyítanak, Perényi szélesebben értelmezi,, de nem köti a-honfog-
lalást követő évtizedekhez, hanem hosszú századokra terjedő 
kölcsönhatásként fogyja fel. Szláv hatásokkal nemcsak az állami 
élet területén, haném' :a gazdasági és kulturális- életben is 
számolni kell, de^ez a hatás lassú és inkább a magyar állam 
megalakulása utáni időkre esik, araikor a magyar társadalom 
alsó rétegei összeolvadnak az ország területén elszórva élő 
szlávokkal. A megye szó átvétele pl„ szerinte nem elegendő ah-
hoz, hogy Magyarország területen fejlett szláv államról be-
széljünk;, ; mert e szó minden szláv, nyelvben csok határt jelent, 
igy szerepel az. első magyar , emlékeinkben is, és csak később, 
a magyar fejlődés eredményeképpen kapja meg vármegye jelenté-
sét. 
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A továbbiakban Perényi József a magyar társadalom IX. századi 
fejlődésével foglalkozott. Véleménye szerint Lederer elvtárs-
nő igen gyors léptekkel halad a korafeudális állam megalaki-
tása^felé. Ennek oka szerinte a már tárgyalt szláv hatás és 
a magyar pásztortàrsadalom válsága, amelynek következtében 
gyors ütemben megindul a földmüvelésre való áttérés. Perényi 
szerint ezt a fejlődést erősen bonyolulttá teszi az a körül-
mény, hogy Lederer elvtársnő igen nagy szerepet juttat a ka-
landozások alkalmával behurcolt rabszolgáknak, A kalandozáso-
kat maradék nélkül megmagyarázza a magyar társadalom fejlett-
ségi foka, a "katonai demokrácia" korszaka. Perényi szerint a 
kalandozások rabszolgaszerző jellegét nem igazoljak a forrá-
sok, az elhurcolásokról szóló gyér adatok legfeljebb arra en-
gednek következtetni, hogy a magyarok, akárcsak a hónfoglalás 
előtt, kismértékű rabszolgakereskedéssel is foglalkoztak. A 
korai forrásainkban elég sokat szereplő "servusok" Európában 
ekkor már mindenütt földhözkötött jobbágyokat jelentenek, 
egyes es etekben pedig nálunk legfeljebb patriarchális rabszol-
gákat jelenthetnek. A servusok Perényi szerint nem behurcolt 
rabszolgák, hanem tömegükben Magyarország területén talált le-
igázott szlávok, akik a lesüllyedő magyar rétegekkel együtt 
alkotják a többé-kevésbbé szoros feudális kötöttségbe kerülő 
jobbágyok osztályát. Az udvarnokok ezeknek egyik csoportját, 
a királyi birtokon aránylag kedvezőbb hel:/zetben élő jobbá-
gyokat jelentik. Perényi szerint a rabszolgaság nálunk első-
sorban annak patriarchális formájában létezett és súlya a 
'társadalomban nem volt jelentős. Lederer elvtársnő a rabszol-
gák szerepét eltúlozza, 

A továbbiakban Perényi arre figyelmeztette a szerzőt, hogy az 
István utáni időkben már földműves társadalomról -»ir, holott 
s pásztorkodás még igen nagy helyet foglol el és igy o feuda-
lizmus nomád formái is figyelembe " veendők, és azok sok spe-
ciális vonást megmagyarázhatnak a magyar társadalom fejlődé-
seben. 
A továbbiakban Perényi József rámutatott még több kisebb vita-
tandó problémára /s XII. századi magyar-bizánci harcok érté-
kelése, a horvátországi hódítás körülményei, a német lovagok 
szerepe a magyar állam megalapításánál stb./, majd rátért an-
nak a kérdésnek a megvizsgálására, hogy Lederer Emma munkája 
mennyire szolgálja az ifjúság helyes irányú nevelését. Vélemé-
nye szerint a tankönyvrész azzal, hogy az Árpád-kor, tehát a 
magyar feudalizmus felmenő szakaszát erősen negativ vonásokkol 
ábrázolja, nem szolgálja a holadó hagyományok ápolását, sem a 
hazafias nevelést. A magyar népről, ennek áldozatos munkájáról, 
amellyel az "avar pusztaságot" rövid idő alatt virágzó és ter-
mékeny országgá tette, alig ir valamit'Léderer elvtársnő, A 
németek elleni sikeres küzdelem is szinte el,van bujtatva a 
szövegben, holott azt külön alfejezetben kellene t rgyolni 
stb. Mindennek alapján Léderer elvtársnő szövegét erősen át-
dolgozandónak tartja. Ugyanakkor azonban kiemeli, hogy a szer-
ző igen sok kérdésben rendkívül értékes megoldásokat talál, és 
valóban sikeresen küzdött a polgári tudomány helytelen, sokszor 
ferdítő, vagy egyenesen meghamisító állításai és szemlélete el-
len. 
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Végül Perényi József még néhány kisebb • kritikai megjegyzést 
tett Székely György, Elekes Lajos munkájára, amelyet különben •* 
gondos és pontos munkának tart. Elekes Lajossal kapcsolatban 
erősen-hangsúlyozta munkája esztétikai értékeit is,' amelyek 
nagymértékben elősegitik e nehéz történeti, anyag olvasását és 
megtanulását, 

Eckhardt Ferenc megállapítva, hogy a tankönyv szerzői néhéz 
feladatot vállaltak ugy látja, hogy azt tudományos szempont-
-ból általában jól oldották meg. Mar pedagógiai szempontból ke-
vésbé pozitív a véleménye, különösen azért, mert nem arányos 
a gazdaságtörténet és politikum adagolása. Az egyes részeken 
belül jelentkező aránytalanságok is hátráltatják a tanulható-
ságot. Az Árpád-korban<tul sok szó'esik tatárjárásról és az 
egyházról, túlzott a terjedelem a Hunyadi-kor tárgyalásánál is. 
Kimagaslik stilus szempontjából Elekes Lajos munkája, Nem ért 
egyet» különösen Székely György fejezeteiben az aprólékos bi-
zonyító adatok felsorolásával, 

Az egyes kérdésekhez hozzászólva/kifogásolja az 1061-es perió-
dushatárt a honfoglalás tárgyalásmódját,, a tüzesvaspróbák le-
írását, az aranybulla értékelését az egyház viszonylatában és 
t.öbb részletkérdést. " 

Kosáry Domokos élesen elhatárolta a három szerző munkáját,'! 
üzékely György és Elekes Lajos által irt részekben is találha-
tók ugyan kifogásolható pontok, azonban. véleménye szerint az 
Árpád-kor tárgyalása elhibázott, min'd tartalmi, mind formai, 
mind szerkezeti szempontból. Nem állítja azt, hogy a könyvben 
nincsenek.pozitívumok. A szerző, Léderer Emma egyes források 
elemzése során t.ulment a régi, formális forráskritikai tanul-' 
mányok korlátain. Ezek az elemzések azonban nem tankönyvbe va-
lók. Kosáry kifogásolja, hogy a parasztság helyzetének tárgya-
lása az Árpád-korban az adózás bemutatására, az osztályharc 
ábrázolására szorítkozik, a termelőmunka bemutatása elmaradt. 
Túlzott mértékben foglalkozik a tankönyv a politikai haróok 
'leírásával, de nem mutatja .meg a fővonalakat, előadása nem 
elég világos,, gyakran szakadozott, Hiányolta Kosáry az. egyete-
mes történeti összefüggések megfelelő ábrázolását. A szöveg-
ben több ellentmondást talált, igy a pásztortársadalom válsá-
gának, a külföldi egyetemek látogatásának, Ausztria Ígérteinek 
tárgyalásánál.. Kosáry kitért a stilus, 3 fogalmazás ̂ pongyola-
ságaira, majd a polgári történetírás sommás bírálatát helyte-
lenítette. Befejezésül annak a véleményének adott hangot, hogy 
sz Árpádkor" tárgyalását a-hazafias- nevelés szempontjából sem 
tartja elfogadhatónak; mind egyes-kifejezések, mind a szöveg 
tárgyalásmódjának vonatkozásában. 

Borús József felvetette a nép történetformáló szerepének nem^ 
kielégítő bemutatását a tankönyvben«, Ez' különösen hiányolható 
-ott, ahol a nép honvédő harcairól írnak a szerzők. A magyar 
hadművészet .'önálló fejlődésével bővebben kellene foglalkozni. 
Az Árpádkor és a Hunyadiak korának hadtörténeti kérdéseihez 
fűzött bíráló és kiegészítő megjegyzéseket. 
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Mályusz Elemér hozzászólásában megállapította, hogy az eddigi-
ek során sok szó esett a tankönyv hiányosságairól, Ó nem ezek-
ről kiván szólni„ Ugy forgatta a kéziratot, mint a Mohács előt-
ti magyar történet első egészen részletes marxista összefogla-
lását. Azt vizsgálta, hogy ebben az összefoglalásban, az okle-
velek töredékes utalásainak kombinációja hogyan viszonylik az 
aufklärista, a liberális, a polgári történetírás adta képhez. 
Nem állítja azt, hogy a tankönyvkézirat tul nem szárnyalható 
összefoglalása e korszaknak, de mondhatjas hogy jobb, telje-
sebb, reálisabb és megnyugtatóbb, mint valamennyi korábbi 
összefoglalás. A korszakot három történetíró dolgozta fel, há-
rom különböző írói egyéniség, akiknek munkáját azonban a he-
lyesnek felismert módszer és szemlélet egységessé.tett e. Ennek 
a módszernek a legmeglepőbb eredménye a korábbi összefoglalá-
sokkal összehasonlítva az Árpád-kornál mutatkozik meg. Még a 
legkitűnőbb magyar polgári társadalomtörténész, Tegányi -Károly. . 
is csak nagyobb korszakokra tagolva tudta az Árpád-kori tár-
sadalmat jellemezni. E korszakokon belül az egyes dsoportok, 
rétegek ábrázolása többé-kevésbbé statikus volt. Tehát komoly' 
eredmény, hogy a tankönyv az Árpád-kort évtizedről-évtizédre 
haladva, az egymásután feltűnő jelenségeket összekapcsolva 
olyan részletesen tudja rekonstruálni, mintha Hunyadi- vágy 
Jagelló korhoz hasonló bőséggel állott volna rendelkezésére 
forrásanyag. Érdeme ez a szerzőnek, de az igazi dicséret a 
módszert illeti. Ezt különösen érzi az a régi kutató, aki a 
szellemtörténeti iskola relativizmusának útvesztőjében kereste 
és nem találta az irányelveket. 

A^polgári történetirónak fáradságos vesződséggel kellett rá-
jönnie, szinte felfedezésszeriien, hogy Magyarországon is volt 
hűbériség. Mennyi időbe került, mig el lehetett jutni a feuda-
lizmus legalább néhány formájának, ha nem is lényegének fel-
ismeréséhez., Az elért eredmények láttán mosolyogni lehet azon, 
hogy annakidején a polgári történetírás milyen nehézségekkel 
küzdött, hogy.a politikai vagy esemény történetet közelebbi kap- ' 
csolatba hozza a társadalmi fejlődéssel - vagy éppenséggel meg-' 
fordítva: a kettőt elválás s za e gymástól. 

Rátérve a tankönyv egyes részeinek bírálatára, Mályusz Elemér 
nem találta kielégítőnek a tankönyvben Lederer Emma ós Székely 
György által irt művelődéstörténeti fejezeteket. A szovjet tör-
ténetírás, pl. A.Pankratova me-log szavakat talált a lovagi ku-1-
tura ábrázolására. Ezzel szemben a szerző a magyar lovagkort 
elmarasztalja és szűken is értelmezi. Mellőzi pl. Tarr Lőrinc 
említését is, általában nem kisőrli meg annak magyarázatát ad-
ni, mikor alakultak ki azok'a körülmények, melyek egy Tarr-szerü 
egyéniség kibontakozását lehetővé tették* 
Marxiste történetírásunknak ki kellene alakítania,? régi, polgá-
rit túlszárnyaló kultúrtörténet:-.. írást. Ki nem szeretné a szub-
jektív, önkényes értékelések helyett az alapfelfogásában is 
tudományos, a lényeget kibontó előadásban megismerni az euró-' 
p^i kultura, s °zon belül a magyar művelődés fejlődését. A tan-
könyv nem élt azzal a lehetőséggel sem, hogy a középkori mar-' 
gyar paraszti kulturált bemutassa. A művelődéstörténetbe bele-
tartozik, hogy a paraszt hogyan művelte földjét, milyen állato-
kat tartott, s hogyan használta fel azokafí 'milyen volt gyümölcs-
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termelése stb„ Mályusz Elemér utalt Belényessy Márta kézira-
tos munkájára, melynek felhasználása ajánlatos lett volna. Eb-
ből a munkából kibontakozik a parasztságnak az a hősies harca, 
melyből nem csak az egyre növekvő terhek elviselése követke-
zet b, hanem a termelékenység emelésével annak a biztositása 
is, hogy neki magának is maradhasson annyi, amennyivel életét 
szebbé teheti, kulturáját emelheti. A személytelen nép ennek 
a harcnak bemutatásával áll mint hős az olvasó előtt. 
Egyes részletkérdések bírálata után Mályusz Elemér rámutatott 
arra, hogy a polgári és feudális történetírás bírálatát konk-
rétabbá kell tenni a tankönyvben, s mellőzni az általánosítá-
sokat, melyek a kívánatos nevelő célzatot lerontják. 

Kardos Tibor figyelme általában a kulturális felépítmény kér-
üése felé fordult; a gazdasági, társadalmi viszonyokat csak 
annyiban érintette, amennyiben megrajzolásukon némi módosítást 
javasolt, mert a felépítmény nem felelt meg a' kéziratban ki-
következtetett alapnak. Megállapította, hogy a kulturális fe-
jezetek kidolgozása nem történt egy szinten,, aminek oka rész-
ben a tudományos anyag mennyiségi különbsége« Ezért legtöbb 
megjegyzése • a magyar kulturánaka12. század végéig és a I3. 
század végéig tartó szakaszaira vonatkoztak. Ezekben a fejeze-
tekben a felépítmény nem elég mélyen kapcsolódik a lapjóhoz, 
ezekhez a fejezetekhez módszertani és ténybeli megjegyzéseket 
tett. ". 

Nem tartja elégségesnek a legendaanyag felhasználását, s nem 
ért egyet azzal a megállapításaal, hogy csak a nép szolgaság-
ban tartására tanítottak. Utalt az Imre legenda gazdag politi-
kai anyagára, melyben a szolgasorba süllyedő szabadok, a sze- : 
gény nép egyre feszültebb magatartásának kérdése, s a pápaság 
és császárság küzdelmének magyar fejezete jut szóhoz. Vitat-
ható, hogy a pogánykori mondák emlékei népünk tudatából kivesz-
tek-e. Bizonyos töredékek ma Is élnek, erőteljesebb nyomai 
mintegy a ÍJ. század végéig maradtak fenn. Nem fogadja el,hogy 
a regősök nem lettek volna népi énekmondók« Ehhez tisztázni 
kellene azt, hogy a nemzetségi társadalomban mi a népi. Még a 
nagy nemzetségek szolgálatában álló énekmondóktól, a feudaliz-
mus kibontakozása idején sem lehet megtagadni bizonyos népi 
jelleget. Az énekesrend egy másik része a szolgaságba süllye-
dő szabadok között maradt, s a két réteg között nem volt kinai 
fal. Az Árpád-kori irodalmi kultura képét birálva Kardos Ti-
bor, ugy látta, hogy a szerző a régi polgári irodalom sok téve-
dését kiigazítva túlzottan negativ képet festett a korabeli 
kultúráról. Nem fogadható el Ainonymus olyatén méltatása, mely 
modern értelemben vett forrásértéket vár el tőle* nem pedig 
mint korának irodalmi alkotását szemléliJSár a szerző elismeri 
azt a régebbi megállapítást, hogy Anonymus munkája lovagregeny-
szerü, tagadja az egész magyar gesztoirodalom udvari jellegét. 
Pedig vannak adatok arról, hory a nemzetközi jellegű udvari 
énekesek 'egész sora tartózkodott magyar királyok ós királynők 
kíséretében, s az is bebizonyosodott, hogy volt magyar Trója-
regony, sőt valószinü, hogy Nagy.Sándor és Trisztán-regény is. 
A magyarnyelvű költészet tárgyalásával egyetért, viszont hiá-
nyolja, hogy a magyar törvényszövegek említését a' szerző elmu-
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lasztja. Általában az utolsó évtizedek irodalomtörténeti ered 
ményeinek felhasználása nem kielégítő. így az Ómagyar-" Mária 
siralommal kapcsolatban igen fontos megállapítás nem került 
be a tankönyvszövegbeî hogy t.i. ennek keletkezési heiye_a 
laikus nőmozgalom. Szükségesnek tartja hangsúlyozni a,szöveg-
gel szemben az olasz egyetemek nagy szerepét a magyar ifjak 
iskolázásában. Kiegészitendőnek tartja Kardos Tibor a magyar-
országi eretnek-jellegü népi mozgalmak ábrázolását és azok 
értékelését. 

A 14, századi lovagi kultura méltatása hiányos. Kardos ugy 
látja, hogy olyan alkotások, mint a Képes Krónika, Küküllei 
János munkája, a Szent György szobor, magasabbrendü felépít-
ményt mutatnak, mint amilyet a szerző megrajzolt. Megítélése 
szerint az alapot sokoldalúbban kellene vizsgálni, s akkor az 
ellentmondás' eltűnne. A 15* század kulturális felépítmény-
összképe megkapó. Megjegyzéseit csak az. indokolja, hogy a ku-
tatás az irodalomtörténet terén rohamlépésben halad előre. 
Hiányosnak találja a magyarnyelvű Írásbeliség kifejlődése té-
nyezőinek rajzát, amelyben nem kap megfelelő helyet a humanis 
ta iskola. Néhány ténybeli kiigazítás után Kardos Tibor hang-
súlyozta, hogy megjegyzései nem érintik a munka egészét és 
hogy nagy elismeréssel adózik a szerzők példátlan erőfeszíté-
sének. 

Dercsényi Dezső elöljáróban hangsúlyozta, hogy amikor az 
Xrpád-korhoz hozzászól, nehéz helyzetben von. A szerző azok 
közé a történészek közé tartozik, akiktől a művészettörténé-
szek sokat tanulhattak. A legrégibb magyar iparososztályra 
vonatkozó kutatásai az árpádkori művészettörténet szempontján 
bői.alapvető fontosságúak. Viszont tankönyvének művészettör-
téneti része igen szegényes, számos ténybeli tévedést, szem-
léleti hibát tartalmaz. Az általa vizsgált korszak irott for*-
ráfni gyérek, viszont a művészeti emlékanyag meglőhetősen bő-
séges. A művészeti fejlődés az Árpádkor századaiban pontosan 
követi az alap mozgását és olyan összefüggésekre tud rávilá-
gítani, amit pl. a gazdaságtörténet talán nem mutat ki. A 
tárgyi emlékeket meg nem szólaltatni könnyelműség. A periodi-
zációt támogatja az a tény, hogy a honfoglaláskori izlés to-
vább él az első kőépületek kődiszitményein s akkor hal el,ami 
kor az utolsó pogánylázadások kilobbannak, A művészeti emlék-
anyagban nyomon követhető az osztálytársadalom fejlődése, az 
egyes osztályok bekapcsolódása az építkezésekbe. A 12. század 
végén, a I3. század elején a királyok és főpapok mellett,mint 
építkezők megjelennek a világi főnemesek. Ennek hatása a temp 
lomok típusában kimutatható. Ettől különállóan nyomozható ki 
a nép.építő tevékenysége; pompás falusi templomok maradtak 
ránk .ebből az időből, melyek a népi építőművészet alkotásai 
és semmiképpen sem lehet készítésüket idegen építészeknek tu-
lajdonítani. Egyben felhívja a szerző figyelmét a magyar ro-
.mánstílus emlékeire, molyok erőteljes egyéni jegyekkel rendel 
keznek. Néhány ténybeli tévedésre hívja fel még a figyelmet. 

Földes Éva, szerint a kultúrtörténet mechanikus századokra ta 
golása, az alap és felépítmény mesterséges szétválasztása nam 
elfogadható. Azt javasolja, hoçy '-az anyagot részekre tagolva 
a szerzők illesszék a megfelelő fejezetekhez. 
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László Gyula szerint a bevezetésben közölt egész régészeti 
rész hibás és hiányos. Nem ért egyet a szerzőnek azzal az ál-
lításával, hogy ez" avarok teljesen eltűntek volna. A 9 . szá-
zadra vázolt kép leegyszerűsítő- az ittlakó szlávok között 
nagy műveltségi különbségek voltak, nem helyes a Dunántulon 
feltételezettwállapotokat az egész országra általánosítani. 
Nem fogadhatók el a közölt ásatási adatok, viszont hiányolja 
a zalavári és fenékpusztai leleteket." A régészeti kutatások 
alapján áz ábrázoltnál magasabbnak látja a betelepedő magya-
rok műveltségét? Különösen elfogadhatatlannak tartja a magya-
rok földmüveléséről adott negativ képet. Ezzel kapcsolódik 
az a megállapítása, hogy helytelen kizárólagosan nomadi.záló 
népnek tekinteni a magyarságot, Kifogásolja a kalandozásoknak 
rablóhábóru elnevezését; szerinte ez lebecsülő a sok vitéz-
séget, kitartást, nagy katonai szervezettséget követelő had-
járatokkal szemben« Amikor Led rer Emma azt 2 hamis kápráza-
tot akarta szétrombolni, amivel a polgári történetírás a fény-
ben pompázó honfoglalókat körülvette, túlzásba ment, s a ha-
zafias nevelés szempontjából hibát követett el. Ugyanebből a 
szempontból szükségesnek tartja egyes történeti alakok jel-
lemzését, árpádházi királyaink bemutatását. 

Bonis György az állam és jogtörténet szempontjából szólt hoz-
zá a tankönyvhöz„ Hiányolja, hogy a hallgató nem kapja meg a 
fogalmak pontos .'definícióját: meg kellett volna határozni, 
mi a feudális állam, mi a feudalizmus, mit jelentenek a feu-
dális termelési viszonyok. Ha a tankönyv a feudális állam fo-
galmából indult volna ki, arr3 az eredményre jutott völnv., 
hogy a 13. század.az a döntő korszak, amikor már a földesúri 
osztály, egyházi és világi, s ,zzel szemben a kizsákmányoltak 
osztálya többé-kovésbbé egységes osztály. Kifejlett feudaliz-
musról - Bónis György szerint - c«3k ekkor lehet beszélni. 
Éppen ezért, agyes részletkérdésekhez hozzászólva, nem fogad-
ja el a szerző, megállapítását,, amikor I,István feudális álla-
máról ir. A-teljesen kialakult feudális államot a szerző 
1095-^e teszi, Bónis György véleménye szerint a Kálmán-kori : 
állam a kifejlett feudális államtól még messze áll. A szét-
tagoltság jelentkezése csak akkortól számítható, amikor a ki-
rályi birtokok széthullanak. Ezt azzal a megjegyzéssel egészi-
ti ki, hogy a s,zéttago.ltság fogalmát dialektikusan kell ér-
telmezni. Azokban a periódusokban, amikör a széttagoltság na-
gyon megerősödött,ellenhatásként jelentkezik a köznemességnek 
vagy kísnemességnek küzdelme a feudális bárók ellen» 

Révész László az egyetemi tankönyv tárgyalt félkötetét elmé-
lyült., /komoly munkának tekinti, mely egészen újszerűen ismer-
teti a gazdasági- és társadalomfejlődést és a jogfejlődéshez 
is sok helyes megállapítást fűz. Minthogy azonban a félkötetet 
három szerző irtg, előfordulnak ismétlések, ugyanakkor elsik-
kad olyan fontos kérdés megállapítása, hogy milyen helységek 
tekintendők királyi városnak. Nagyobb figyelmet kellett volna 
szentelni, különösen az Árpádkörben az események éveinek fel-
tüntetésére. Az uralkodók egymásutánja sem világos nem egy 
esetben, s történeti események dátumai adják meg az alapos 
tájékozódást, a sorrend megállapítását. Javasolj:', foglalkoz-
zék a tankönyv bővebben Géza fejedelemmel, mint aki kezdőmé-



nyezője az uj politikai iránynak s az állam alapjainak lera-
kója. "Hiányolja az Árpádok dinasztikus politikájának ismer-
tetését. A 13. században feltétlenül ki kellene térni Ausztria 
kérdésére, a Babenberg család kihalása kapcsán kitört harcok-
ra. Nem látja meggyőzőnek az állam megszervezésével kapcsolat-
ban, hogy az istváni állam szláv alapokon jött létre. Szerin-
te a nyugati minta szerepet játszott a központ megszervezé-
sénél. A. megyéknél viszont elfogadja a szláv alapokat. 

Bácskai, Vera az 1514-es parasztháború kérdéséhez szólt hozzá-, 
Rámutat arra, hogy annak jelentősége nincs kellőképpen kiemel-
ve, s a tárgyalás mellőzi a parasztháborúnak a második job-, 
bágyság kérdésével való összekapcsolását. Nem látja elégsé-
gesnek az előzmények a Jagello-kor gazdasági fejlődésének 
ki-fejtését. A szöveg'nem érzékelteti, hogy a felkelés elke-
rülhetetlen. Részletesebben kellett volna foglalkozni a mező-
városokkal, melyek jelentős szerepet•játszottak a felkelés-
ben. Erősebben kellett volna, megmutatni a szabad költözés kor-
látozásának jelentőségét. A városfejlődés bemutatásának hiá-
nya miatt nem érthető a polgárság állásfoglalása a paraszthá-
ború idején. Vannak forrásaink a török ellenes harcnak és az 
osztályharcnak az összefonódására. A nemesség kiirtásának kö-
vetelésével, vagyis a feudalizmus felszámolásának követelesé-
vel megy tul a parasztháború az előző felkeléseknél..Székely 
elvtárs nem elég mélyen elemzi a felkelők társadalmi összeté-
telétxó mérsékelt és radikális szárny között, A parasztság 3 
harcot nem vivta egységesen, csak 3 forradalmi vezetés tartot-
ta össze, Rá kellett volna mutatni a magyar parasztháború .sa-
játosságaira is. Ezek között Bácskai Vera msgemlitette a fel-
kelők bizonyos fokú szervezettségét, ami abból következett, : 
hogy 3 parasztfelkelés a keresztesháboruból nőtt ki. A forra-
dalmi szárny tudatosan igyekezett egyesíteni 3 szétszórt csa-
patokat. Jellegzetes vonása 3. felkelésnek, hogy Dózsa szemé-
lyében kiváló katonai vezetőjg. volt, • Mindennek elemzése, a 
parasztháború jelentőségének külön kifejtése, a második" job-
bágyság kialakulásénak, az egész ország további fajlődésónek 
szempontjából is szükséges lett volna. 
X/ az "ellentétet 
Purjesz István az 1351-es évi törvény értelmezéséhez szólt 
hozzá, azt fejtegetve, hogy ez nem a jobbágy elköltözésének 
meggátolására vonatkozik, 

Borsa Iván felvetve a túlzott terjedelem kérdését, néhány 
részletmegjagyzést tett. 

Szűcs "Jenő hozzászólásában először arra utalt, hogy a 14.szá-
zad tárgyalása folysmán 3 szerző a gazdasági-társadalmi fej-
lődésnek túlságosan kevés teret szentel. Hiányosnak tartja 
Károly Róbert külkereskedelmi politikájának kifejtését. Ez an 
nál fontossbb, mert városfejlödésünk egyik alapkérdése; váro-
saink éppen a külkereskedelembe való fokozott bekapcsolódás-
sal, 3 közvetítő kereskedelem hasznának lefölözésével alapoz-
zák meg fejlődésüket. 
Az ipar ós mezőgazdaság szétválását à szerző a 14. században 
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tulságosan előrehaladottként ábrázolja» A város.és mezőgazda-
ság szétválása a hozzászóló szerint a 14« század utolsó, har-
madában, robbanásszerűen következik be, amikor, eltűnik a régi 
földbirtokos patriciusság és helyébe a kereskedelmi.•patrícius 
réteg kerülő 

Megjegyzi, hogy Sopron esetében a város nemzetiségi összetéte-
lének rajza nem helytálló. Ezután a 15» század második felé-
ben a belső piac kérdéséhez szólt hozzá. Elekes Lajossal szem-
ben azt állítja, hogy az árutermelés rendje Mátyás alatt nem 
mut etott egyenes vonalú fejlődést, ellenkezőleg stagnálást ta-
pasztalt az általa vizsgált anyagban. A véros piaca a jobbágy-
ságban és. a város belső fogyasztásában keresendő. Azonban a 
század második felében az állami terhek növekedésével előreha-
lad a parasztság differenciálódása; a parasztság nagy tömegé-
nek elszegényedése következtében a városok körül kialakult 
piac ahelyett, hogy tágulna, megmerevedik', A városi lakosság is-
mét az őstermelés felé fordul. Példája Sopron, melynél ilyen 
jellegű válságot figyelve meg, azt is megállapíthatta, hógy 3 
környező mezővárosokban viszont növekedett az iparosok szám-
aránya, Vagyis a piackörzet viszonylagos egysége itt kisebb 
egységekre, részekre töredezett, 
Beszélt Szűcs Jenő a fejlettebb külföldi ipartermékek beáram-
lásáról, a magyar ipar tőkehiányáról, A válság, 0 I 5 . századi 
belső piac súlyos ellentmondásai okozzák a céhék bezárkózását, 
a céhpolgárság kompromisszumát a városvezető patríciusokkal. 

Paulinyi Oszkár a város fejlődésének rajzához szólt hozzá, A 
városoKkal sokoldalúan foglalkozik a tankönyv, különösen a 
14-15, századi rész. De problémának látja, hogy a magyar vá-
rosfejlődést túlságosan magyar globus-szemlélettel oldják meg 

• a szerzők, s nem veszik figyelembe pl, azokat az eredményeket, 
melyeket a német történetírás az utolsó évtizedekben elért. 
Meg kell nézni, mi ezekben a munkákban a pozitívum, a számunk-
ra felhasználható, A topográfiára hivja fel a kutatók figyel-
mét, melynek segítségével meg lehet állapítani a városfejlő-
dés különböző módjait, 'Részletesen ismertette eddigi igen ér-
dekes kutatásai alapján az s.lapitott város sajátos ingatlan-
tulajdon szervezetét, amely döntő módon befolyásolta kezdettől 
fogva a városok osztályviszonyainak alakulását. 

Fügedi Erik hozzászólásában hiányolta, hogy a honfoglaláskori 
Európáról adott kép nem részletesebb és színesebb. Az-a benyo-
mása, hogy Ledorer Emma c.z árpádkori városfejlődést tárgyalva, 
bírálva a polgári történetirás hibáitokét ponton követ el hi-
bát. Az egész .magyarországi városfejlődést egy k.J.lap alá ve-
szi, másrészt túlzott jelentőséget tulajdonit a nemzetiségi 
kérdésnek. A jobbágykérdés vonatkozásában világosabb tárgya-
lását látja szükségesnek annak a folyamatnak, hogy a paraszt 
a személy szerinti függésből a telek szerinti függés állapotá-
ba került * 

Barek István általános jellegű megjegyzéseiben hiányolta az 
egész félkötetre vonatkozólag a szomszéd népekkel való kapcso-
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lat, azokkal együtt vivott közös harcok ábrázolását. Nem ki-
elégítő a dolgozó nép, a városi és falusi lakosság életének 
kimutatása. Vannak kérdések, melyeket megkerülnek a szerzők, 
így nem kerül sor a románság eredetének tárgyalására, illető-
leg Erdélybe településének leírására. Hiányzik Mátyás csehor-
szági szerepének értékelése. A Jagello-kor köznemesi.ideoló-
giájának vonatkozásában Székely György nem foglal állást. A' 
jobbágyság viszonyai leegyszerűsített tárgyalásban, csak a 
jobbágy-zsellér megkülönböztetése szerepelnek a tankönyvben. 

Módszertani szempontból azt kifogásolta Barek István, hogy a 
fejezetcímek nem egy esetben nem felelnek meg a fejezet tar-
talmának. így a honfoglalás nem kap a címnek megfelelő tár-
gyalást. Az Árpád-kor tárgyalása során sok a bizonytalan meg-
fogalmazás, végül általában a tankönyv tagolása, nem megfelelő 
és nem egységes. 
Egyes részletekhez fűzött megjegyzéseiben Barek István felve-
tette, hogy a tankönyv nem foglalkozik a feudális földtulaj-
don kialakulásával, s nem kielégítő a földközösség tárgyalása 
sem. Nem ért egyet a városfejlődés ábrázolásával az Árpád-kor-
ban. A szerző nem birálja helyesen a polgári történetírást, 
•nem tárgyalja a nemzetiségi városokat, mellőzi azt a kérdést, 
hogy a földesuraknak kezdetben érdeke volt-e a városfejlesz-
tés. Nem ért egyet„Elekes Lajos értékelésével Mátyás külpoli-
tikáját illetően. Ő fővonásaiban nem tartja azt helyesnek és 
különösen elmarasztalja cseh politikáját. További vizsgálatot 
érdemelne, vájjon Mátyás diplomáciája javítja-e a török elle-
ni harc feltételeit, ügy látja, hogy a parasztság helyzetének 
leírásában Elekes Lajos kevés' onyag alapján általánosít; a pa-
rasztságnak az árutermelésbe való bekapcsolódására a bizonyí-
tás nem elegendő. Nem megnyugtató Székely György ábrázolása a 
köznemesi pártról, annál kevésbé, mert a köznemesség gazdasá-
gi. megerősödését nem vizsgálja. 

Komjáti Miklós az Árpádkort tárgyaló részt vizsgálta a tan-
könyvszerüség szempontjából. Terjedelmét nem kifogásolta, sze-
rinte a tankönyv adja a maximumot; de a bő -nyeg helyes tago-
lásban különböztesse meg a korszak legfontosabb problémáit 
egyes források elemzésétől és a régebbi történetírással foly-
tatott, egyébként szükséges vitáktól. Hiányolja a pénztörté-
neti vonatkozásokat, amit a szerző nagy szakismerete alapján 
könr̂ y en: meg tudott volna adni. Felhívja a figyelmet • arra,hogy 
egyes forráscsoportokat nem aknázott ki kellőképpen, melyek 
pedig állitás ait alátámasztották volna. 

Ladányi Andor a didaktikai kérdésekkel kapcsolatban felveti, 
hogy Lederer és Székely elvtársak az elvi problémákat vagy nem 
tárgyalják elég mélyen, vagy mellőzik is azok tárgyalását, A 
feudális termelési, viszonyok felvázolása általában világos, 
•de nem megnyugtató o munka és termókjáradék kialakulásának áb-
- rázolása. Nem megnyugtató a paraszti osztályharc formáinak 
konkrét elemzése. A. problémák megoldására uj fejezetek beikta-
tását javasolja$ igy a 11. század végén foglalkozzék egy feje-
zet a feudális termelési viszonyok általánossá válásával. A 
12. században kívánatos lenne egy külön rész beiktatása a gaz-



~2o2-
dasági-társadalmi fejl3désről„ s egy hasonló a 13. század el-
ső felében. 

Bolla Ilona az egyetemi oktatás szempontjából szólt hozzá kü-
lönösen az Árpád-kor kéziratához. 

Heckenast Gusztáv hozzászólásában azt fejtette ki, hogy bár 
a.tankönyv még nem foglalja magába a historiográfiai fejeze-. 
teket, a szerzők, helyesen, csaknem minden lényeges probléma 
tárgyalásánál kitérnek a helytelen álláspontok bírálatára, 
kritikáját adják a kérdéssel foglalkozó polgári irodalomnak. 
Azonban ugy látja, hogy Lederer Emma részében gyakori az el-
nagyolt sematikus birálat. 

Mákkai László arra mutatott rá, hogy a nem-magyar népek tör-
tenete, a magyar néphez való viszonyuk ábrázolása rendszerte-
len és nem kielégítő. Ennek oka részben a megfelelő kutatások 
hiánya, részben az, hogy a szerzők nem rostálták át* nem hasz-
nálták fel azt az anyagot, amit a polgári történetírás össze-
hordott; Ezt elmulasztva egyben a polgári történetírás egyik 
legsúlyosabb örökségével, a sovinizmussal való tudományos, le-
számolás is elmarad. 

Mendöl-Tibor településföldrajzi szempontból tett megjegyzése-
ket, arra utalva, hogy a földrajzi kçrnyezet' szerepét éleseb-
ben kellett volna :körvona lazni,- különösen sz Árpádkort tárgya-
;ló tankönyvre s zben. ..',•-

Pécsi Márton a földrajzi tényezők bizonyos'mérvű figyelembe-
vételét javasolta, s különösen à tankönyv elejére egy leíró 
fejezetet a honfoglaláskori Magyarország földrajzi viszonyai--
ról. 

deiner Magda felszólalásában arra utalt, hogy a tankönyv nem 
lí?posolja megfelelően az európai .fejlődésbe a magyar fejlő-
dést. 

A hozzászólások lezárta után a szerzők kapták 
meg a szót. 

Lederer Emma válaszában ném kivánt minden részletkérdésre ref-
1aktáIni, még abban az esetben sem, ha bírálóival nem minden-
ben értett egyet. 
'Olyan kérdésekkel kivánt foglalkozni, amelyekkel elvi vagy 
adatszerű-szempontokból nem tudott egyetérteni„ Ilyen kérdések 
leginkább Györffy György, -Perényi. József és Eckhardt 'Ferenc 
bírálataiban merültek fel. 
•Mindhárom bírálatban volt igen sok megszívlelendő szempont., 
így pl. a hazafias nevelés felvetésével ráirányították a fi-
gyelmet arra, hogy a burzsoá nacionalizmus és a kozmopolitiz-
mus ellen hadakozván, néha túllőtt a célon,, Helytelen fogai-
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mazások félreértésekre is lehetőséget adnak. Ilyen volt pl. az 
"u.n. honfoglalás' . Az I,István halálát követő németellenes 
harcok valóban megérdemelnek egy külön fejezetet. Azzal viszont 
nem tud egyetérteni, hogy nem kellően mutatta meg I.István elő-
remutató, "forradalmi" szerepét, s hogy nem méltatta az alat-
ta lezajlott németellenes harcot. Nem tud egyetérteni sok 
szempontfelvetéssel, amelyek részben a történéti fejlődés sta-
tikus szemléletéhez vezetnének, részben pedig módot adnak ré- • 
gi káros burzsoá nézetek újjáélesztéséhez. Ilyen pl. a kalan-
dozó hadjáratok megítélése. 

Hogyan értelmezze Györffynek, de főképpen Perényinék azokat 
az állításait, amelyek szerint a magyar államszervezésre a 
pannónszláv államnak semmi hatása sem volt? A magyar állam-
szervezetnek szláv eredetű, jövevényszavaiból, ugy véli Molnár-
Erik kellően bebizonyította egy szláv államnak a magyarokat 
megelőzően a Dunántulon való létezését. Helytelen forrásérté-
kelésre mutat Györffynek az az állitása, hogy nem mutatott rá 
a magyarok és a" j&evi-Rusz "békés kapcsolataira". A szöveget, 
félremagyarázva állíthatja csak Györffy azt, hogy a magyaror- . 
szági ispánok szlávok lettek volna, 
A statikus történetszemléletre mutatnak Györffynek azok a 
megállapításai, hogy már a 11., de legalább is a 12» század 
első. felében Magyarországon "árutermelés" és "pénzgazdálkodás'" -' 
van. De lehetőséget ad a régi, Dopsch-féle elméletnek felele-
venítésére. Lederer Emma külön és részletesebben foglalkozott' 
a richárdpusztai lelettel, a vámhelyek, a magyarországi vár-
épités kérdéseivel. 
Lederer Emma végezetül arra utalt, hogy Györffy és Perényi bí-
rálatainak egyes szempontjai módot nyújtanak néhány régi:,, hely-
telen burzsoá nézet újjáéledésére. 

Székely György megköszönte azt a komoly segítséget, amit a 
vita nyújtott, A történettudomány és a rokon társadalomtudo- -
mányok művelőiben megvan az akarat és a képesség arra, hogy 
a pártkongresszus útmutatásait követve még magasabb szakmai 
felkészültséget, ideológiai szinvonalat és lelkes munkát kö-
vetelve dolgozzanak a magyar történettudomány felvirágozta-
tásáért, az egyetemi történetoktatás megjavításáért. À fel-
szólalásokban a marxista feldolgozás igénye jelentkezett a 
szerzők iránt, s a források marxista értelmezésében igyekez-
tek általában rámutatni a hibák kijavítására, a hiányok be-
töltésének lehetőségeire. Különösen Mályusz Elemér felszólalá-
sát értékelte ugys mint nagyjelentőségű lépést a régi és üj 
kutatók közötti különbség elmosódásában, 

A vita egyoldalúan Lederer elvtársnő részével foglalkozott. 
Saját tankönyvrészével kapcsolatban, szeretné elmondani, hogy 
komoly nehézséget okozott a h'rom, egymással össze nem függő 
korszak feldolgozása. 4 vita hiányosságán-k tartja, hogy ke-
vés teret kaptak bennük az elvi kérdések, illetőleg csak a 
hozzászólók kis része foglalkozott ezekkel. Ez a tankönyvben 
nincs következetesen és egységesen végigvezetve. Különösen áll 
ez a rendiség problémájára. Több vitát érdjeit volna az a 
probléma is,hogyan nevezzük el a széttagolódás utáni terület-
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egyesítés 14-. századi szakaszát, amely a rendi monarchiától az 
abszolút monarchia felé vezet.-
Kevés helyet kapott az a döntő kérdés, hogyan alkalmazza ez a 
tankönyvkötet a középkor fő korszakbeosztását, a kialakuló vi-
•rágzó és kései feudalizmus periódusait„ Fel kell vetni, helye-
sen oldották-e meg a szerzők a kultúrtörténet problémáját. A 
vitában nem eléggé merültek fel azok a feladatok, amelyeket a 
•szovjet tankönyvirás gazdag tapasztalatai állítanak elénk. Sok 
utalás történt' itt a hazafias nevelésre, azonban gyakran olyan 
formában, ami nem köthető a nemcsak hazafias, hanem egyben mé-
lyen internacionalista szovjet tankönyvek módszeréhez. Helye-
sek voltak azok az utalások, amelyek uj feladatokat állítottak 
a tankönyvírók elé a szovjet tankönyvek tapasztalatai alapján, 
a dolgozó tömegek mindennapi munkája a magyar és nem magyar 
népek honvédő h3rca, a magyarországi, keleteurópai és általá-
nos fejlődés azonosságainak és sajátosságainak kidomboritása 
terén. A szovjet történetírás komoly útmutatásokat tartalmaz 
a historiográfia jó megoldására isc 
Befejezésül arra mutatott rá, hogy történészeinknek, bármilyen 
eredményeket is értek el korábban valamely részterületen, min-
den munkájukat ugy kell elbirálniok, hogy az előzmények nem 
felmentést, hanem fokozott feladatot, igényt jelentenek velük 
szemben. S ez a feladat fokozott az olyan történész számára, 
aki a nemzeti történelem egy részéről először ir összefoglaló 
munkát. 

Elekes Lajos válaszában egyetért Székely Györggyel az elvi kér-
dések felvetésének fogyatékosságát illetően. Csak csodálkozni 
tud rajta, hogy a hozzászólások túlnyomó többsége a tankönyv-
nek csupán első füzetével foglalkozott, Utal egy problémára, 
amelyet ő a tankönyv általa irt részében csak érintőleg mert 
felvetni, mint a második jobbágyság előkészítésének egy fel-
tehető jelenségét. A 15. században a mezőgazdaságban a parasz-
ti árutermelés dominál. Ebben az időszakban találkozunk a pénz-
járadék fokozódásával. A 16.. században kezdenek elterjedni a 
jobbágy-robottal dolgozó földesúri allodiumok. A kettő közé 
esik a parasztháború, A probléma, asii újszerű volna, abban áll, 
vájjon feltehető-e, hogy a két időszak között, tehát amidőn a 
paraszti árutermelés dominál és a járadékformák közül előtér-
ben áll a pénzforma, illetőleg, a földesúri allodium időszaka 
között van-e egy átmeneti időszak, melynek lényeges vonása a 
termékjáradékra való visszatérés és az, hogy a földesúr a job-
bágytól elsajátított terméket gazdatisztek utján maga igyekszik 
piacra juttatni. Ez csak egy probléma, ehhez hasonlót lehetne 
még idézni néhányat a szövegből. A továbbiakban röviden az el-
hangzottak közül néhány kérdést emel ki, igy az árutermelés 
problémáját, a nép életének ábrázolását, az állam, hadszerve-
zet, politika néhány kérdését, a rendiség, a kultura problémá-
ját. 

A szerzők válasza után Molnár Erik a vitát összefoglalva többek 
között a következőket mondta : UA tankönyv-tervezet egy sor fon-
tos kérdéssel nom foglalkozik, a termelőerők fejlődésével, kü-
lönösen nem az Árpád-korszakban, nagyon keveset foglalkozik a 



földközösség kifejlődésével, nem foglalkozik a nemzet elemei-
nek fejlődésével, az egységes piac kialakulási folyamatával, 
ezzel kapcsolatban a feudális nacionalizmussal, nem foglalko-
zik a kancellária fejlődésével mint a központi kormányzat szer-
vének fejlődésévei. Ezek a hiányosságok nem a technikai szer-
kesztés következményei, nem annak következményei, hogy a szer-
zők későbbi időpontra akarták hagyni ezeknek a kérdéseknek a 
kidolgozását, hanem annak, hogy egyszerűen elmellőzik ezeket 
a kérdéseket. Itt nyomban rábukkanunk a tankönyvtervezetnek 
talán mondhatjuk legsúlyosabb hibájára, arra, hogy egy marxis-
ta igényekkel fellépő tankönyvtervezet nem foglalkozik a tár-
sadalmi fejlődés olyan fontos hajtóerejével, mint a termelő-
erők fejlődése." 
"Több felszólaló hangsúlyozta azt a hibát, hogy a tankönyv bi-
zonyos provinciális szemlélettel a magyar történetet az egye-
temes történeti összefüggéstől jórészt elszigetelve tárgyalja. 
Meg kell tudni találni azt a minimális mértéket, amelyben - az 
előbbi keretek között - az egyetemes összefüggéseknek illetve 
más népek történetének a magyar történet tárgyalása során is 
teret kell kapniok." 
Ezután Molnár Erik rátért a feudális széttagoltság kérdésére. 
'Mindenekelőtt azt kell hangsúlyozni, hogy a korai feudaliz-
mus fogalma szükségképpen egybeesik a feudális széttagoltság 
fogalmával." '"A korai feudalizmus mindig a politikai szétta-
goltság képét mutatja, csak ennek fokozataiban van különbség. 
Ótt, ahol a korai feudalizmus klasszikus formáiban valósult . 
meg, tehát az orosz, német, olasz, francia történetben, a feu-
dális széttagoltság a feudális hierarchia kifejezett, könnyen • 
fej-ismc-rhotő politikai formáiban jelenik meg. Ott viszont,ahol . 
mint a magyar történetben, a klasszikus formák elmosódtak, ki 
kell tudni tapintani a feudális széttagoltságot a nagybirtok • 
k"tonai, igazságszolgáltatási, közigazgatási, jogaiban." 

"Hibája a tankönyvtervezetnek, hogy túlteng benne az esemény-
történet, a politikai és diplomáciai történet a társadalom- és 
a gazdaságtörténettel szemben. Nem az a hiba, hogy elmondja a-
történeti eseményeket. A történeti fejlődéstörvény a történet 
eseményein át valósul meg. Azonban a történeti események el-
beszélésének azt kell megmutatnia, hogy hogyan valósul,meg a 
történeti fejlődéstörvény." 
A ha zafias nevelés vonatkozásában Molnár Erik rámutatott arra, 
hogy marxista történetírásunk még nem tanulta meg, hogy minden 
korszakban rá tudjon mutatni arra, .'.'ami nagy, felemelő, lelke-
sítő volt. A burzsoá nacionalizmus ellen harcolva még nem min-
dig tudja megkülönböztetni az események, a személyiségek ér-
tékelésénél, a nacionalista, soviniszta szempontot a nemzeti 
haladás szempontjától. Ebben a hibában Lederer olvtársnőt is 
el kell marasztalni. De azt is meg kell mondani, hogy némely 
felszólalásban, amely Lederer elvtársnőnek ezt a hibáját ki-
fogásolta, kicsendültek a burzsoá nacionalizmus hangjai. 

Történészeinknek nagy hibája - mutatott rá Molnár Erik - ho^y 
az elméleti kérdésekben nem elégséges a jártasságuk, A feudá-
lis fejlődés általános kérdéseit a tankönyvnek ki kall fejteni, 
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öss.zes lényeges jegyeivel együtt. Történetírásunk elhanyagolta 
eddig a művelődéstörténetet, ami egyben annyit is jelent, hogy 
elhanyagolta eddig a magyar kulturális értékeknek a kiemelését 
is. Az ideológiai jelenségek megértéséhez, a módszert, maguk 
Marx és Engels kidolgozták. Az ideológiai jelenségek marxista 
módszerrel való tanulmányozása magas követelményeket állit a 
történész elé és történészeink visszariadnak a nehéz feladat 
előtt, Nagy segítségünkre lehetnek a rokontudományágak képvi-
selői és azokat az adatokat, amelyekre Bercsényi Dezső és 
Kardos Tibor itt hivatkoztak, e szerzők bizonyára megvizsgál-
ják, felhasználják. 

Elhangzott az az állitás, hogy a polgári történettudománnyal 
szemben a tankönyv helyenként hiperkritikus álláspontra he-
lyezkedik. Senki sem gondol arra, hogy a polgári történettu-
domány megállapításait a maguk egészében elvesse. Másrészt az 
is kétségtelen, hogy a történettudomány osztálytudomány, vi-
lágnézeti tudomány, s hogy a polgári történettudomány, amely 
a polgári osztály érdekében meghamisította a történetet, gyak-
ran 'öntudatlanul , nem egyszer teljes tudatossággal. Ebben a 
helyzetben nagy óvatossággal kell eljárni. 
Felmerült az, hogy a könyv mellőzi azt a hatalmas munkát, amit 
az•ország magyar és nem-magyar népei az ország talajának ter-
melővé tételéért folytattak. Igazat kell adni azoknak,akik en-
nek a kérdésnek felvetését hiányolják, akik hiányolják annak 
a munkának bemutatását, amellyel a magyar nép a többi, Magyar-
ország területén.élő néppel együtt áldozatos munkával a hatal-
mas rengetegeket termőtalajjá alakította át. Ez azonban csak 
egyik része annak a súlyos hibának, hogy a termelőerők fejlő-
désének bemutatása a könyvben egyáltalában elmaradt. - Néhány 
részletkérdés megvilágítása után Molnár Erik zárszavát a kövét 
kezekkel fejezte be: "Nagy pozitívuma volt sz értekezletnek az 
hogy a régi történészek versengtek itt a marxista történészek-
kel, hogy elősegítsék a tankönyvtervezet hibáinak kijavítását, 
hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy a tankönyv • minél megfelelőbb 
formában láthasson napvilágot. Éppen ilyen örömmel kell üdvö-
zölni a fiatal történészeknek az értekezleten való szereplé-
sét is.; A vita bizonyos korlátai mellett is eredményes volt, 
és hogy lényegesen hozzásegítette a szerzőket ahhoz, hogy a 
könyv hibáit kijavítsák és tanuló ifjúságunk méltó tankönyvet 
kaphasson kezébe." • -

X X X 
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A második félkötet vitáját Makkal László, a Történettudományi 
Intézet magyar osztálya középkori csoportjának vezetője nyi-
totta meg. A vitán, tekintettel a terjedelmes anyagra, s az 
egyes Hozzászólók sajátos kutatási területére - számos speciá-
lis jellegű, szűkebb korszakra, egy-egy problémacsoportra vo-
natkozó hozzászólás hangzott el* 
De a fő elvi kérdéseket az. egész munkát is taglalták néhányan, 
mintegy summázva a kézirat és a vita együttes tanulságait. 
A kötet egészéről emlékezett meg elismeréssel Révész Imre aka-
démikus. Az anyagot mennyiségében impozánsnak, módszerében jó-
nak tartja, de a szerzők a tankönyv követelményét éppúgy szem 
elől tévesztették, mint az első félkötet szerzői. Sőt, a 16. 
századi résztől eltekintve, inkább ugy hat, mint monográfiák 
gyűjteménye. Ezért mennyiségi vonatkozásban igen erős reduká-
lást javasol. Hangsúlyozza, hogy '.Vittmann, és Heckenast elvtár-
sak munkája emelkedik ki ebből a félkötetből, mint amely a 
hazafias nevelés követelményeinek a leginkább eleget tesz. 

Ezekután Révész akadémikus az egyes szerzők kisebb táfgyi té-
vedéseire mutatott rá, V 

;Kosáry Domokos elöljáróban utalt Kossuth mondására: a pálmafa 
megnő a teher alatt. Ezt támasztja alá a tankönyvsorozatnak • 
ez a félkötete, melynek munkatársai között fiatal marxista tör-
.ténészek vannak, akik igen jól megállották helyűket « Majd rá-
mutatott a szerkesztés hiányosságaira, melyekben elsősorban 
keresendők a hibák forrásai. * 
.Röviden foglalkozott a tankönyv 16-17. századi részeivel. Kü-
lönösen azt hangsúlyozva, hogy erőteljesebben kell megrajzolni 
a külpolitikai hátteret a 16. században, s ki kell mondani a 
világos választ arra, vájjon a Habsburg birodalom történelmi 
szükségszerűség vo.lt-e, mely a közös védelem kereteinek megte-
remtésével történelmi feladatnak tett eleget. Ez ugyanis, az 
osztrák történetírás álláspontja, mely mellett nem lehet hall-
gatással elmenni, Bár a paraszti viszonyok ábrázolása gazdag 
irodalom- és forrásanyagon nyugszik, mégsem megnyugtató. Ez a 
félkötet ugyanis az előzőkbon elkezdett vonalat folytatja. A 
parasztság helyzetének állandó romlásáról irnak a-szerzők, s 
az igy állandóan hanyatló grafikon nem meggyőző, mert nem mu-
tatja egyszersmind a termelőerők fejlődését ugyane-ze-n. • száza dók-
ban. •• ' 

Részletesen szólt hozzá a 18. századi részhez. Elöljáróban ki-
fogásolta az 1754-os aIkorszakhatárt, mondván, hogy egy bécsi 
vámrendelet az ország fejlődésének, sem a politikai küzdelmek 
terén, sem kulturális vonatkozásban nem határköve, de gazda-
sági téren sem hoz közvetlenül uj jelenségeket magával^ Ez a 
helytelen évhatár az egész század tárgyalásának helytelen 
szemléletéből származik, abból ^.i,, hogy Ember Győző, Wellmann 
Imre és H.Balázs Eva munkáját, nem egyforma arányban ugyan, de 
feltétlenül erős Bécs-centrikusság jellemzi. Bár a Habsburg kor-
mányzat politikájának, s ezen belül a koloniális vámpolitiká-
nak messzemenő befolyása volt a magyar fejlődésre, de elsőd-
legesen a magyar fejlődést kell tárgyalni, nem mint függvényt, 
hanem helyesen elhelyezve a súlypontot. Á helytelen sulyponto-
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zás a tankönyvszerüség vonatkozásában is károsan érezteti ha-
tását. Kifogásolja, hogy Ember Győző a magyar mezőgazdasági 
termelést, az ipar, kereskedelem problémáit ugy tárgyalja pl., 
hogy miként érvényesült ezeken a területeken a Habsburg hatal-
mi szervezet nyomása. A Bécs-centrikus ábrázolás hibájából 
fakad Wellmann Imre túlságosan részletes fejezete a vámpoliti-
káról, mig a parasztság helyzetéről, mozgalmairól irt fejezet 
a félkötet e nemben irt legsikerültebb része. Problématikus, 
s a következő fejezetben foglaltakkal ellentmondó, szerkeze-
tileg sem kielégítő a. harmadik fejezet, mely a felvilágosult 
abszolutizmus cimszó alatt igen sok kérdést tárgyal. 

H.Balázs Éva., II,József korát tárgyaló részére is jellemző a 
Habsburg-Bécs centrikus nézőpont, amit csak az enyhit, hogy 
e rövid időszakban valóban sok reformrendelkezés jött Bécs-
ből, melynek tárgyalása szükségszerű, ügy látja, hogy a szer-
ző a felvilágosult abszolutizmust kedvezőbben itéli meg, nem ' 
az eljövendő polgári forradalomhoz, hanem az előző korszak vi-
szonyaihoz mérve azt. Nem kielégítő a magyar jozefinisták tár-
gyalása; Kazinczy, Hajnóczy a német nyelvrendelet után is tá-
mogatták a kormánypolitikát, viszont további életpályájukon 
bebizonyították, hogy a nemzeti fejlődés hivei. Kosáry sze-
rint a magyar jozefinisták a feudalizmus szoritó korlátaival 
szemben támaszt keresve azért álltak IIeJózsef mellé, mert a 
szabadabb mozgási lehetőséget a felvilágosult abszolutizmus 
irányzata hozta. Hittek a nemzeti fejlődés erejében, a pesz-
szimizmus nem őket, hanem azokat fogta el, akik a feudaliz-
musba kapaszkodtak. A magyar jozefinisták ugy látták, hogy a 
feudalizmus megdöntéséhez hatalomra van szükség, s hatalmat 
csak a császár segítsége adhat. Meg kell különböztetni ezeket 
a jozefinistákat azoktól, akik közömbösek a nemzeti ügy iránt. 
Általában a magyar politika akkori irányait világosan kell 
megrajzolni.' Egyes részletkérdésekhez fűzött biráló megjegy-
zések után Kosáry hangsúlyozta, hogy a 18. századi részhez 
irt két kultúrtörténeti fejezet igén elnagyolt és teljes át-
alakításra szorul. 

Szabó István az 1648-1711-periódusról irt tankönyvrészhez-
szólt hozzá. Felhívta o figyelmet arra, hogy a második job-
bágyság tárgyalásánál a terminológiára fokozottan figyelni 
kall, s o magyar parasztság függő helyzetének módosulásait a 
keleteurópai fejlődésbe állítva"ábrázolni. Nem fogadja el, 
sematikus egyszerűsítésnek tekinti a Leibeigenschaft állapot-
nak egyszerű megállapítását a magyar parasztságra vonatkozó-
lag, Pedagógiai szempontból nem ért egyet a birált tankönyv-
rész kronológiai felépítésével, különösen kifogásolja a Zrinyi 
ábrázolás megoldását, 

Pach Zsigmond P^l hangsúlyozta, hogy a félkötetet komoly tu-
dományos eredménynek tartja, különösen a 16-17. század eddig 
kevéssé ismeretes anyagának, ha nem is problémamentes feldol-
gozását. Meg kell azonban állapítani, hogy a szovjet tanköny-
vekkel egybevetve nem kielégítő a döntő elvi kérdések tárgya-
lása. Az elvi" kérdéseket a szerzők nem kellőképpen állítják 
az előtérbe. Olykor hiányzik s felvetett elvi kérdések foly-
tatása, következetes továbbvitele. Végül megválaszolásuk sok-
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szor nem egyértelmű, nem elég szabatos, világos. Ez nem csak 
didaktikai"kérdés, hanem tudományos követelmény. 
Hiánya a tankönyvnek, amelyet pótolni kell, a korszakbeosztás 
indokolásának mellőzése. A korszak főkérdéseit utmutatás jel-
leggel egyes korszakok tárgyalásánál előre kell bocsátani. Ez 
ismét nem csak didaktikai hanem tudományos követelmény. Ha a 
szerzők ezeket a kérdéseket olyan mértékben tudatosítják, hogy 
a korszak elejére felvázolhatják, akkor emelkedik a tárgyalás 
szinvonala, s mód nyilik annak ellenőrzésére, vájjon az előre 
bocsátott fő vonalakat helyesen követik-e. Az ilyen elvi be-
vezétés hiánya különösen érződik az első fejezetnél, mely a 
mohácsi csata után veszi fel a tárgyalás fonalát, A szerző nem 
értékelteti, hogy itt uj korszak kezdődik, holott hangsúlyoz-
nia kellene, hogy a magyar feudalizmus törtéhetén belül ez a 
legdöntőbb korforduló«, Minthogy az előszerkeszt ők és egyes 
hozzászólók sincsenek meggyőzve erről, szükséges ennek kifej-
tése. E dátumhoz kapcsolódik az önálló magyar állam megszűné-
se, az ország két, majd három részre darabolódása, ekkor kez-
dődik a 400 éves küzdelem a független Magyarországért. A ter-
melőerők fejlődésében, mindenekelőtt a legfőbb termelőerő, a 
dolgozó ember, a munkaerő állapotában is döntő változás követ-
kezett be 1526-ban, illetőleg 1526 következményeként. 

Ezekután Pach Zsigmond Pál rátért a második jobbágyság kérdé-
sének a tankönyvben történt tárgyalására. A második jobbágy-
ság ujabb szakaszával foglalkozik a tankönyv az 1571 utáni 
időszakban anélkül, hogy. megemlítené, hogy ez árutermelő robo-
toltató nagybirtok kialakulása már előbb megindult, anélkül, 
hogy a második jobbágyság korábbi szakaszára utalna. A szerző 
mégáHapitjOj hogy Európa kel_ti országaiban is megnövekedett 
-z árutermeles, de nem annyira az iparban, mint inkább a me-
zőgazdaságban. E tényközlésen tul azonban nem törekszik a nyu-
gati és keleti fejlődés eltérését megmagyarázni, mellőzi a 
mezőgazdaság vonatkozásában mutatkozó különbségek elemzését. 
Franciaországban pl. ezekben az évszázadokban a seigneuriális 
gazdálkodás alakult ki, mely a jogilag szabad parasztok mun-: 
kaján alapszik, akik alapvetően pénzjáradékkal adóznak, ez 
döntően a paraszti árutermelés fejlett voltát jelenti. Ezzel 
szemben más a keleteurópai robotoltató majorsági nagybirtok a 
maga. földesúri árutermelésével, a munkajáradék uralmával, A 
kézirat nem fejti ki, hogy amikor a kapitalizmus csirái Kelet-
európában nem az iparban, hanem a mezőgazdaságban jelentek meg, 
mennyivel nehezebb, lassúbb volt a kapitalista csiráknak, az 
ukiodnok a kifejlődése a második .jobbágyság mellett. Ki kell 
fejt.eni', hogy. a második jobbágyság a kapitalista uk'lad kiala-
kulásának kerülő utja. Nem lehet egyetérteni azokkal a néze-
tekkel,. melyek- az árutermelő nagybirtokban kizárólag a feuda-
lizmust látják; ugyanakkor viszont hangsúlyozni kell ennek 
alapvetően feudális jellegét, a kapitalista fejlődést akadályo-
zó szerepét. Rá .kell mutatni, hogy a gazdasági fejlődés a ka-
pitalizmus kialakulása objektiv törvényszerűségéről van szó, 
amely különböző korlátokon keresztül, a második jobbágyságnak 
alapvetően feudalizmust kiszolgáló rendjén keresztül is utat 
tör magának. Tehát: a tőkés termelés előtörténetét, az erede-
ti tőkefelhalmozásnak a történetét európai keretbe ágyazva kell 
tárgyalni, rámutatva a keleteurópai, ezen belül a magyarorszá-
gi sajátosságokra. 
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Pach Zsigmond Pál a továbbiakban két hozzászólásra is reflek-
tált. Szabó István professzorral szemben hangsúlyozta, hogy a 
magyar jobbágyság, mely a megelőző századokban megközelítette 
a Hörig állapotot, ebben az időszakban az örökös jobbágy, a 
Leibeigen állapotába jut. N.Kiss István /a továbbiakban ismer-
tetendő/ hozzászólásával kapcsolatban pedig kifejtette, hogy 
ha a 16. században az ország bizonyos részeiben volt is komoly 
paraszti árutermelés, ez korántsem teszi indokolatlanná a má-
sodik jobbágyság tárgyalását. Nem két egymást kizáró jelenség-
ről van szó, hanem a mezőgazdaság fejlődésének két útjáról. 
1514-el, a jobbágy röghöz kötésével a történeti fejlődés prob-
lémái nincsenek véglegesen lezárva. A fejlődés másik utjának 
kérdése újból- és újból.felmerül, igy a Rákóczi szabadságharc-
ban, majd 1848-ban, amikor már nem a feudalizmus enyhítéséről, 
hanem felszámolásáról van szó, s amikor ez a két ut már uj mó-
don, mint a kapitalista fejlődés két utja, a porosz és ameri-
kai ut problémájaként merül fel. 

Ezekután Pach Zsigmond Pál a felvilágosult abszolutizmus kér-
désével foglalkozott. Míg a kéziratban az abszolutizmus álta-
lában helyes tárgyalást nyert, addig a felvilágosult abszolu-
tizmus kapcsán még számos probléma merül fel. A szerzők állás-
pontja is ellentmondó s hiányzik annak megválaszolása, miért 
ad engedményeket a burzsoáziának a felvilágosult abszolutizmus 
vagy egyáltalán annak adja-e az engedményeket. Pach Zsigmond 
Pál rámutatott arra, hogy a felvilágosult abszolutizmus meg-
ítélésében döntően a paraszti tömegekből,, a paraszti osztály-
harcból kell kiindulni. Amikorsfelvilágosult abszolutizmus a 
burzsoáziának engedményeket tesz, el akarja vonni a népi erők-
kel való szövetkezéstől. Ugyanakkor végrehajt bizonyos paraszt 
reformokat, hogy a döntő antifeudális erő felkelését elodázza. 
A nép történetformáló szerepet igy lathatjuk helyes megvilágí-
tásban. Ezzel kapcsolódik az a kérdés is: miórt éppen Kelet-
európában alakul ki a felvilágosult abszolutizmus. A második 
jobbágyság viszonyai között különösen kiéleződő alapvető osz-
tályellentét kényszeríti itt az uralkodókat bizonyos mérsékelt 
reformokra, De nagy jelentőséget kap a paraszti jövedelemfor-
rások kérdése is ezekben az országokban, ahol a paraszti adó-
zás a burzsoázia elmaradott fejlődése miatt fontosabbs mint 
nyugaton. 

Végezetül Pach' Zsigmond Pál rámutatott arra, hogy amit a tan-
könyv a burzsoá nemzetté válás, a burzsoá nemzet elemeinek ki-
alakulása vonatkozásáéban nyújt, egyáltalán nem kielégítő. A 
tankönyvnek be kell mutatnia, hogy az objektiv törvényszerűség 
itt is érvényesül,ha kerülő uton is, ha a gyamati elnyomás 
viszonyai között nehézségekkel küzdve is. A "bécsi szemszög" 
felszámolása szükséges ahhoz, hogy a szerzők bemutassák Magyar 
országon a gyarmati elnyomás ellenére is előrehaladó folyama-
tot, 

ElekesLajos mint a félkötet; pozitívumát emelt e: ki, hogy a 
magyar történet olyan szakaszait ismertette, tárta fel, me-
lyeket korábban kénytelenek voltunk fehér foltként kezelni. 
Ebben a szerzőket íz segítette, hogy a munkához marxista igény 
nyal nyúltak. Azonban Pach Zsigmond Pállal egyetértve- ő is 
ugy látja, hogy a ifólkötetnek nincs következetes elvi vonal-
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vezetése, nem kellőképpen domboritja ki a fejlődés leglénye-
gesebb vonalait. Az eseményeket nem mindig ábrázolja ugy, mint 
az objektiv törvényszerűség érvényesülését, s az objektiv tör-
vényszerűséget nem ugy mint egymással ellentmondó tendenciák 
harcában kibontakozó, fokról fokra érvényesülő uralkodó tenden-
ciát. Érezhető a félkötet egyes részei viszonyában, az előző 
és következő kötethez való viszonyában bizonyos elvi-fogalmi 
kérdések nem teljesen kielégítő tisztázása. Ilyenek aẑ  erede-
ti tőkefelhalmozás, a termelő erők és termelési viszonyok 
összhangja, ennek bomlása stb. A vita során már érintett kér-
déseket mellőzve arra kíván rámutatni, hog^ a függetlenségért 
vivott harcok ábrázolása, bár sokat fejlődött az előzőkhöz ké-
pest, még ma sem kielégítő. Nem látjuk pontosan, melyik osz-
tály milyen fokig érdekelt a harcok sikerében. Ezzel kapcso-
latos a középnemesség problémája: a kötet szerzői, arra töre-
kedve, hogy 1848 előzményeit feltárják kissé tulmentek a for-
rásokból indokolható határon. 
A szerzők egy sor uj problémát érintve bizonyos kényesnek 
tartott kérdéseket kissé megkerültek. A magyar történetírás-
ban hosszú ideig jelentős kérdés volt, mi a helyes, követen-
dő politika két ellenség között. A kötet tesz bizonyos meg-
állapításokat, de ezek. nem kielégitőek. így a Bocskaitól 
Bethlenig, Bethlentől Zrínyiig, Zrínyitől Rákócziig vezető ut 

•nem válik világossá az olvasó előtt. S ebben a problémakörben 
hiányzik a polgári történetírás bírálata* Két nézetet kellene 
bírálat tárgyává tenni* Az egyik szerint a két ellenség vaia-

• melyikéhez csatlakozni kellett» A másik nézet az, .hogy fenn-
maradásunk érdekében a két ellenség közötti békét mindenáron 
bizt ositani kellett. Ezeknek a nézeteknek a maradványai még 
ma is élnek és hatnak, annál kötelezőbb bírálatuk. 

Végül Elekes Lajos rámutatott arra, hogy a kötet nem.elég ért-
hetően veti fel a visszaesésnekj a fejlődés szaggatottságának 
problémáját. Ennek'korrigálása is szükséges, nem utolsósorban 
a polgári történetírás olyan törekvései ellen, melyek a török 
hódítás és pusztítás taglalásával kendőzték el a feudális ki-
zsákmányolás tényét. 

Hajnal István elistaerését fejezte ki a tankönyv szerzői iránt 
kiknek munkáját világos, érett, egyben lendületes munkának 
tartja. Nem osztja azok véleményét, okik a tankönyvszerüség 
szempontjából kifogásolják a szöveget. Különösen kiemelendő-
nek ta.rt ja a népi mozgalmak gazdag' feldolgozását ; ezek révén 
válik a tankönyv egyszersmind politikai, tudományos.ős didak-
tikai sikerré. 

Hozzászólását elsősorban az egyetemes történet nézőpontjából 
teszi meg. A Habsburg centralizáció kérdésének alaposabb vizs-
gálatát veti fel, hangsúlyozva, hogy azt elejétől fogva seké-
lyesebbnek tartja a nj/ugatinál; különösen Magyarországot il-
letően "idegenebb a társadalom belső fejlődésétől". De meg 
kell mutatni a- Habsburg centralizáció helyét fez európai fej-
lődésben, s annak magyar szempontból figyelemreméltó kulturá-
lis alapjait. Rá kellene mutatni a hivatalnok-adminisztráció 
és az iskolázás bels 0 OSS ZG függésére, arra, hogyan nyerte a 
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magyarországi értelmiség zöme Bécsben képzettségét. Ez ennek 
az értelmiségnek a Bécshez való viszonyát meg is magyarázza. 
Általában konkrétabban kellene megvonni az iskolázás terjedé-
sének körvonalait, s nem csak a 18. század végéről lehet sta-
tisztikai adatokkal kísérletezni. 
Konkrétabb adatokat kivánnaa pénzgazdaság tárgyalása is. 
Konkrétumok hijján pedig a kutatások hiányosságaira kellene 
utalni, ami didaktikai szempontból sem mellékes, mintegy ut- • 
mutatás az uj történész nemzedék számára. Hajnal István szük-
ségesnek tartja annak hangsúlyozását, hogy az árutermelés kap-
csán" a technikai fejlődé's a kis helyi képletekben fejlődött, 
finomodott''. Ez érvényes agrár és ipari vonatkozásban egy-
aránt. 
Döntő fontosságú lenne a munka fejlődéséről szólni, bár igen 
nehéz feladat. "De van valami dicsőséges abban, hogy nép ál-
lami,- és földesurai ellenére is, mégiscsak tovább tudta képez-
ni a kezében lévő termelőeszközöket. Népünk önérzetének tar-
tozunk a szenvedésteli mindennapos küzdelemnek ezzel a raj-
zával," 
Hajnal István ezután felhívta a figyelmet, hogy ajánlatos 
lenne„egy báuiya, egy üzemrész legalább vázlatos rajzát adni a 
tankönyvben. A magyar nemesfém bányák, különösen a rézbányák 
ekkor még európai jelentőségűek voltak. Az ország gyarmati 
helyzete óOLlenére voltak igen modern technikai kísérletek is. 
Ilyen volt az első gőzgép beállítása a bányavíz kicserélésé-
re ; ezt miriáLen technikatörténet megemlíti, mert a gőzgépet, 
mint ipari gépet először magyarországi bányákben alkalmazták, 

A céhi ipar ábrázolásával nagy vonalakban egyetért. De. ugy 
érzi, hogy a tankönyv volarnelyest mostohán kezeli a magyar 
ipar fejlődését. így: a fegyvergyártás e korbon az iparnak 
egyik legfontosabb területe. Nincs komoly ok arra, hogy lénye-
gében külföldi importnak tekintsük a lőfegyvert, ami rövidesen 
a parasztság között is igen elterjedt. Kiemelve a végvárakról 
a tankönyvben nyújtott képet, a modern erődtechnika jelentke-
zéséről is szeretne olvasni, Mégegyszer utalva a munkatörté-
net fontosságára Hajnal István rámutatott arra,, hogy a tan-
könyv a technikatörténet hiányait természetesen nem pótolhat-
ja, de nyújthat egyes részletkérdéseket. Viszont javasolja, 
hogy induljon meg szervezett kutatás a hiányok pótlására, 

Benda Kálmán mint a tankönyv fő eredményét emelte ki, hogy a 
Habsburg centralizáció és az erdélyi állam viszonyának érté-
kelését eldöntötte. Felvetve a tankönyvszerüség problémáját, 
azt a módszert, kis tagolt fejezetek alkalmazását tartja kö-
vetendőnek, melyet a 16, század irója, Sinkovics István alkal-
mazott. A tankönyv periodizációs kérdéseihez hozzászólva módo-
sításokat javasolt; az 1571-es határ előbbrehozatalát 1541-re, 
az 1658-as határ kitolását a 60-as évekre, hogy Erdély bukása, 
a magyar és. udvari arisztokráciának összeütközése kellő hang-
súlyt kapjon. Ezzel elkerülhető az is, hogy Zrinyi Miklós pá-
lyáját o periodizáció kettétörje. Javasolja, hogy a szorzok 
mint alkorszakhotárt vegyék fel 1606-ot. Végül az 1790-os kor-
határt mind a köznemesi mozgalom, mind a kultúrtörténet szem-
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pontjából kifogásolhatónak tartja ,s helyette.az 1795-öt java 
solja. A nem magyar népek történetével kapcsolatban Benda Kál 
mán többek között felvetette, hogy a 16-17. századi fejlődés 
nem. kielégítő rajza miatt nem látható tisztán a soknemzetisé-
gű. M.agyarország kialakulásának képe, s azon belül a magyarság 
nagymérvű pusztulása. A köznemesség ábrázolását helyesli a 17 
században, de nem ért egyet Ember Győzővel, aki az uralkodó-
Osztályt egységben tárgyalja, s a köznemességet és főnemessé-
get egyformán marasztalja el áruló magatartása miatt. Részle-
tesebb tárgyalását várná már a 16. században a Habsburg ház-
hoz való viszonynak, s általában a Habsburg centralizáció mér 
legre tételét; ehhez segitséget adna Eva Priester eredményei-
nek felhasználása. 

Borús József a tankönyv egészéhez három vonatkozásban szólt 
bozza; a nép szerepének ábrázolásához, a hadművészet kérdésé-
hez,- s az erdélyi állam jellegének problémájához. 
A-nép honvédő harcának ábrázolása nagy haladást jelent a mult 
történetírásához képest, de ezt az ábrázolást még .gazdagíta-
ni lehetne. Különösen kívánatos a Rákóczi szabadságharc után 
bemutatni, hogyan kezdte meg termelőmunkáját a parasztság. 
Nem helyeselhető, hogy a feudális korszak legnagyobb és utol-
só szabadságharcának bukása után a szöveg nem a nép küzdelmé-
vel, hanem a Habsburg hatalmi szervezet ismertetésével foglal 
kőzik. 

A tankönyv nem mutatja meg a magyar hadművészet önálló fejlő-
dési vonalát, sőt a 17* században a kölcsönhatások túlzott je 
lentőséggel szerepelnek«. 
Mig a„függetlenségi harcokkal kapcsolatban a nemzeti kifeje-
zés használatát elfogadja, addig Bethlen nemzeti államáról ir 
ni nem helyes; nemesi állam volt, a hadsereg is a feudaliz-
mus szolgálatában a feudális osztály érdekeit védelmezte. A 
nemzeti jelleg túlzott hangsúlyozása az ellentétek alábecsülé 
set, letompitását eredményezi. V 

Arató Endre a soknemzetiségű állam kérdéséhez szólt hozzá. 
Az első i'élkötethez képest a szerzők feladata könnyebb volt, 
mert a nemzetiségek fejlődése ezekben a századokban előre ha-
ladt. Sz ugyanakkor nehezebb-feladatot is hárított a szerzők-
re, melyékkel nem tudtak megbirkózni. Sinkovics Istvántól el-
tekintve^ a felkötet szerzői -nem foglalkoznak külön fejezetek-
ben a. nem-magyar népek történetével * A tárgyalási mód tehát 
nem következetes. Az a megoldás, hogy a török elleni harcok 
során a nemzetiségek részvételét a magyar néppel együtt tár-y 
gynÍják nem kielégítő. Az eddigi felszólalók egyöntetűen ugy 
vélekedjek e félkötetről, hogy megfelel a hazafias nevelés 
követelményeinek. De ami a kötetben szerepel, az a hazafias 
nevelésnek csak egyik oldala. ,-V hazafias neveléssel szorosan 
összekapcsolódik a proletárnemzetköziségre való nevelés. En-
nek fontos eszköze lenne a tankönyvben a nem-magyar népek fej 
lődósének, mozgalmainak megfelelő, helyes tárgyalása. A közös 
harcok tárgyalásánál meg kell rajzolni az együttműködés rugó-
it. Szükség van külön nemzetiségi fejezetekre, melyekben fog-
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lalkozni kell a nemzetiségeknek a magyartól eltérő fejlődésé-
vel, s itt kellene tárgyalni konkrétan és részletesebben kul-
turális fejlődésüket is. E fejezetekben kellene tárgyalni a 
nemzetiségi megoszlást, a felvidéki városok elszlovákosodását, 
a telepitépeket. Kétségtelen, hogy a török pusztítás óriási 
vérveszteséget jelentett v magyar népnek, ez s a .telepítések 
is hozzájárultak ahhoz, hogj Magyarország egyre inkább sok-
nemzetiségű állam lett. A b'írzsoá történetírás különösen ki-
emeli e tény tragikumátne í utolsó sorban azért, hogy igazol-
ja a magyar uralkodóosztály jogát a nem-magyar népek felett és 
a későbbi elnyomó nemzetisegi politikát. A'félkötet nemzetisé-
gi részeiben a kelleténél jobban érvényesül ennek a bizonyos 
tragikumnak a hangsulyozáía, s ha tekintetbe vesszük a nacio-
nalizmus mély gyökereit, Iriderai, hogy a tankönyv ebben a vo-
natkozásban nem nevel nem?atköziségre, de igaz hazafiságra 
sem. A török korszak nem ',sak a magyar nép számára járt sú-
lyos következményekkel, 1 anem az itt élő nem-magyar népekre 
is. Benda Kálmán felszólalása is mutatta, hogy emiitett szem-
pontjai mennyire indokoltak. Egyetért azzal, hogy a protes-
tantizmus Erdélyben objektive elősegítette a román nép nemzet-
téválását, de e bonyolt. lt problémát ki kell szélesíteni az er-
délyi állam irányában: ez mennyiben segítette és mennyiben gá-
tolta a román nemzett/válást. Nem kielégítő annak a tárgyalá-
sa sem, hogy a nemzetiségek részvétele a függetlenségi harcok-
ban mennyiben vitte előre nemzetté válásukat." Arató Endre a 
továbbiakban több kérdésben korrigálta, kiegészítette a tan-
könyv megállapítása".t. 

Varga Endre a jorjörténet szerpontjából tette meg megjegyzé-
sért. .A, o°gi felépítmény jelenségei általában nem részesültek 
kellő figyelemben. Ez nemcsak a szerzők hibája, A polgári jog-
történe tirás kutatásait elsősorban a Mohácsig terjedő időszak-
ra összpontosítoJ ta, marxista jogtörténetirásunk pedig a kor-
szak féltárását még nem végezhette el. Sztálinnak az alap és 
felépítmény viszonyáról adott megállapításai előtt a jogi fel-
építmény szerepét és jelentőségét a történészek nem látták 
elég világosan. Ennek hiánya azonban a történeti ábrázolás 
teljességét veszélyezteti. A jogi vonatkozások hiánya különö-
sen az 1526-1648 közötti korszakban jelentkezik»- A--feudális 
anarchia képe megkívánja a kiegészítéseket. Az állam erőszak-
szervezetének legfontosabb eszköze a büntető jogszolgáltatás, 
amely teljesen 3 rendek, az uralkodóosztályok kezébe" került. 
A büntető bíráskodásnak, a királyi hatalom megszilárdítására 
való felhasználására csak akkor kerül sor, amikor a Habsburg 
abszolutizmus kiépülése előbbre halad. Addig, a 17.. század má-
sodik feléig nincs olyan szerv, mely a feudális nagyurakkal 
szemben büntető hatalmat gyakorolhatna. Ezzel szemben, az ural— 
kodóosztály a maga alattvalóival szemben korlátlan hatalmat 
szerez. A nagybirtokos osztálynak nem csak politikai bűneit, 
hazaáruló magatartását, kizsákmányoló szerepet kell bemutatni, 
hanem törvény felett álló helyzetét és ebből eredő féktelensé-
geit is.. Rá kell mutatni a város törvénykező jogaira. Ilyen 
képbe ágyazva kell bemutatni a Habsburg abszolutizmus kiépülé-
sét, a törvénytelen delegált bíróságokat.,, két ideológia össze-
csapását, melyek közül a gazdasági-társadalmi fejlődés irányá-
nak megfelelően a rendinek kell alul maradnia.. Varga V)ndre ki-
egészítő megjegyzéseket tett a Rákóczi korszak jegsze-gáltatá-• 
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sára vonatkozólag',- majd utalt ;rra az .értékes peres anyagra, 
mely :a. szabadságharc leverése után keletkezett, s'mely az-ak-

- kori viszonyok ábrázolásához, nélkülözhetetlen: A 18-. század 
jogi vonatkozásainak kidolgozását jobbnak tartja, de javasol-
ja a Novus Ordónak, II.József törvénykezési rendszerének is-
-meTtetését, továbbá a bányaügyi igazgatás és jogszolgáltatás-
tárgyalását . 

Degré Alajos •a-tankönyv kéziratához kizárólag jogtörténeti 
szempontból ki várit hozzászólni. A pozitívumok felsorolását 
mellőzve eltérő véleményeinek kifejtését adta annak érdeké-
ben; hogy ezzel is előmozdítsa a tankönyvmunkálatokat. Hozzá-
szólásában kitért a helytartósággal kapcsolatban irt, nem 
elég pontos fogalmazásra, mely mellőzi annak leszögezését, 
hogy a helytartóságot éppen azért állították fel, mert az ud-

- vör a nádpri tisztség betöltését el akarta kerülni. 
Helytelennek tartja a jobbágyok helyváltoztatásának '"felfüe:-
gesztéséről" beszélni az 15Ì4-es tv. kapcsán» Egyetért a kö-

- zépnemesség szerepének értékelésével, de hiányolja, hogy a 
-vármegye önkormányzatának fokozódása, hatáskörének kiszélese-
dése nem kap megfelelő tárgyalást, holott 's középnemesség 
szervezkedési egysége éppen a vármegye. A városok és a nemes-
ség viszonyának kifejtése sem elégséges. Hasonlóképpen alapo-
sabb tárgyalást érdemel a központi, bíráskodás, ennek kidolgo-

-- zásánál a szerzők régebbi megjelent tanulmányokra támaszkod-
hatnak. 

N.Kiss István nem ért egyet a tankönyv 16. .századi gazdaság-
tortóneti rajzával, elsősorban mezőgazdasági vonalon* -Heves, 
Borsod, Bihar, Középszolnok, Bereg megyék tiz.edlajstromadnak 

. áttanulmányozása után ugy' látja, hogy va. 16,.; Században a pa-
rcPszti árutermelés az uralkodó. Ezt bizonyítja a gazdagparaszt 
ság vagyonfelhalmozódása főleg a mezővárosokban. A gazdagpa-
rasztság a jelzett területen az összparasztság 10 annak 
hangsúlyozásával, hogy mezővárosokban' 25-30 %. Ezek kezén van 

• a szántóterület 25-30 <">-a, a vetőterület 45-50 %-a. Megjele-
nik a-mezővárosok keretében a szőlő-mönokultura. A törpe-t.el-
kes p Tasztság és zsellérség arányszáma az összparasztság -
28,5 vS-3. Ezek napszámosmunkát végeznek a gazdagparaöztoknál, 
amire utalnak a részesaratók keresztjei, a mess or-adó, a g'az-
dagp^raszti-servitorok megjelenése. Az erőteljes árutermelés 
magas árvolumennc-1 jelentkezik, melyre a forgalomban lévő 
pénz nem lévén elegendő, a század második- falében nagyfokú 
pénzhiány áll be. A 15 éves háború, a termelőerők pusztításá-
v:l szünteti meg a kibocsátott pénz és a piaci forglom közöt-
ti aránytalanságot. A továbbiakban N.Kiss István ellentmondást 
lát a röghözkötöttség tétele és azon tény között, hogy'az-ál-
tala vizsgált területen 3 év alatt a lakosság 60 %rs^cserélő-
dött ki. 

Fekete Bajos a török uralom ábrázolását mai ismereteinkhez ke-
pest a tankönyvben kielégítőnek találta. Kevesli "azonban, a-mit 
a 16-17. század ir ói a törökökről általában irondanak, s ugy 
látja, hogy a tankönyv nem érzékelteti azt a- nagy változást, 
maly a török életben másfél évszázad alatt végbement. Célszerű 
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nek tartaná, ha;két fejezet foglalkozna a török kérdéssel; az 
"első a 16. század ismertetése kapcsán, a második Bécs ellen 
1683.-ban" intézett 'támadás' előzményeit ábrázolva. E második fe-

'"jezet megírását nehezíti a turkológia eredményeinek ínég nem. 
szilárd megalapozottsága. Ennek kapcsán fel kivánja vetni a 
török'források publikálásának kérdését. Javasolja e budai tö-
rök levéltár helyreállítását olymódon, hogy a bécsi és más 
levéltárakban elfekvő magyar vonatkozású iratokat fényképmá-
solat okban gyűjtsük össze, Számitás a szerint, mintegy 100.000 
fényképre lenne szükség. Ha az iratgyűjtemény rendelkezésre 
állna a-jövő kutatói .is nagyobb perspektívát látnának maguk 

•előtt;, többen vállalkoznának is erre a nehéz, de a magyar tör-
ténetkutatás- szempontjából nélkülözhetetlen studiumra, 

Perényi József nagyobbrészt a-török korszakhoz, kisebb mér-
tékben a "Rákóczi szabadságharc korához szólt hozzá. Hangsúlyoz-
ta ő is, hogy az adott irodalom felhasználása a török kpr áb-
rázolásánál megtörtént. A munka terjedelméhez képest azonban 
aránytalanul kevésnek találja "a torok területtel -foglalkozó, 
fejezetet. A 150 éves török elnyomás a nép százezreit sujtot-

"ta. S bár a t.mkönyv a marxista szempontok alkalmazása követ-
keztében a török terület magyarságának történetét a polgári 

"történészek által raj'zolt képnél mägasabbrendüen ábrázolja,' a 
képet gazdagitani lehet és kell is. Perényi rámutatott arra, 
"hogy nem csak a török források alapján kellene erre'törekedni. 
Az Országos Levéltárban sok anyag van, melyet Takáts és Sala-
mon használtak is, de természetesen nem aknáztak ki. A török 
defterek azt közlik, hogy egy-egy magyar falu mennyi állami 
adót fizetett, tulajdonképpen az eloirást tart almozzák. 'A ma-
gyar források viszont bemutatják; az- adón kiv.ül mennyi' volt a 
.baksis, mit fizettek a spáhinak,. milyen mértékben tudta a ma-
gyar földesúr jogigényét fenntartani és biztosítani. Számos 
problémára kaphatunk választ; vtilt-e majorsági gazdálkodás 
Jbörök területen, mit jelentett a falvak önkormányzata? Hogyan 
alakul ki újra a. faluközösség, s-tb. A források tanulményozá.-

• se,- ugy látja,, a török társadalmi és gazdasági rendszer nagy-
.mérvü átalakulására is fényt fog deríteni. A szovjet tudomány 
megállapította, hogy a török birodalom is feudális állam a 
széttagolódás tendenciájával.. A török uralom mást jelent 
Anatóliában, mint a Balkán országaiban vagy Magyarországon. 

.. Nem elégedhetünk meg elvont társadalmi, gazdasági képpel; ná-
lunk speciális .vonásokat mutat a török rendszer. 

A.Rákóczi Szabadságharc tárgyalásához hozzászólva a kor diplo-
máciájáról emlékezett meg Perényi József. Majd felvetette, 
hogy mag kellene vizsgálni, az elsősorban állattenyésztő, más-
részt az elsősorban mezőgazdasági területek közötti munkameg-
osztást. Igy kaphatnánk magyarázatot arra, hogy miért nagyobb 

.. az árutermelés nálunk, mint «z egyoldalúan földműveléssel fog-
lalkozó országokban. 

Hazai G:/örgy szintén a török uralom kérdéséhez szólt hozzá. 
Javasolja Fekete Lajoshoz csatlakozva a török hódítás okozta 
gazdasági változások bővebb ábrázolását. A török közigazgatás 
részletesebb tárgyalását látná kívánatosnak. Perényivel ellen-
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t étben a török f orrás anya grot. tartja elsődlegesnek a' kor ábrá-
zolásához . 

Maksai. Ferenc a reformáció tárgyalásához szólt hozzá, hang-
súlyozva, hogy mélyebben kellene elemezni s lutheri és kálvi-
ni ág társadalmi bázisát. A városok, mezővárosok, a parasztság 
rétegeinek ideológiája országrészenként kivánna analízist. 
Felvetette Maksai, hogy előzetes munkálatok hijján nem kielé-
gítő a 16-17. századi részben a paraszti termelőeszközök, ál-
talában az agrártechnika tárgyalása. Rámutatott arra, hogy a 
paraszti földek elfoglalása nem csak a majorkodó nagybirtokos 
eljárása; ugyanez folyik a közép- és kisbirtokon is. Későinek 
tartja a középnemesség önállóságának felvetését a 17. század 
második felében; utal a középnemesség 15. századi tömegszerep-
lésére, s arra, hogy a 16. században a familiárisi kötöttsé-
gek ellenére is önálló politikai tényezőként szerepel. 

Dercsenyi Móric hozzászólását Thököly Imre korára korlátozta. 
Megállapította, hogy "az idegen hatalom gyarmatosító politi-, 
kájának és eljárásának rajza ez irásmü legjobban sikerült ré-
S,ZÖ" . Ugyanekkor leszögezte, hogy e részben ez események el-
beszélésének sodra túlságos gyors, szük a terjedelem, minél-
fogva sok szükséges tudnivaló kiesik belőle. Es rámutatott a 
Thököly-fejezetben található számos hiányra és pontatlanság-
ra. Szükségesnek tartja ezek kijavítását és az egész Thököly-
korszak fontosságának megfelelő terjedelemben való tárgyalá-
sát . 

Esze Tamás felszólalásában a Rákóczi-szabadságharcról szóló 
fejezet két -• véleménye szerint - alapvető hibájával foglal-
kozott, a történelemalkotó.nép jelentőségének lebecsülésével 
és az ábrázolási mód statikus voltával. Esze Tamás nem ért 
egyet a szerzővel abban, hogy XIV.Lajos hajlandó lett volna 
anyagi vagy katonai segítséggel támogatni a magyarországi tá-
madást; hangsúlyozza, hogy "a bujdóso uraknak és a bujdosó 
magyar nép követeinek találkozása korántsem volt olyan roman-
tikus jelenet, mint ahogyan azt a történetírás ábrázolni sze-
retné" ; a követek beszámoltak Rákóczinak a fél országra terje-
dő népi kuruc szervezkedésről; hiányolja, hogy nincs szó a 
tankönyvben arról, milyen jelentős rósze volt - Thököly-emigrá-
ciónak a népi *kurucság mozgalmainak kifejlesztésében, hiszen 
valamennyi népi kuruc niozgalomban kimutatható Thököly hadnagyai-
nak jelenléte /Gyepesi János, Tokaji Ferenc, Kis Albert/, Töb-
bet, kellene írni a hegyaljai felkelés győzelmes harcairól, 
jobban .ki kellene emelni Rákóczi tiszai átkelésének jelentősé-
gét. További példa - nép,elhanyagolására erdélyi kurucság 
keletkezésének leírása. Általában elhanyagolja a szerző Erdély 
kuruckori történetét. Elhanyagolja a Dunántul népi mozgalmait. 
is, ném ir az itt letelepedett végváriak sz'erepéről. Ami' a fe-
jezet szerkesztési módját illeti, "nem törekszik az események 
folyamatos ábrázolására, hanem ilyen fejezeteket alkot, mint: 
hadsereg, valláspolitika, diplomácia, művelődés, nemzeti egy-
ség. Az ilyen ábrázolási mód mellett ez események darabokra 
törnek, a tények láncolatából kiszakadok." Esze T^mrs erre 
számos példát is hoz: Rákóczi svéd diplomáciájáról csak a fe-



jezet vége felé értesülünk, holott Rákóczi már a kezdet kezde-
tén magyar-lengyel-svéd államszövetség létesítésére törekedett 
a zsibói csata részletes leírása mellett nincs utalás sem ar-
ra, hogy ez a vereség elsősorban politikai vereség volt. Nem 
_helyesli a vallási és a művelődési elemek kiszakitását az ese-
mények menetéből. A fejedelmi abszolutizmussal szemben Esze 
Tamás véleménye szerint Szécsényben'felülkerekedett a rendi 
ellenállás, • amelyet a reguláris katonaság, a portális és a 
zsoldos katonaság rendszeresitése váltott ki. Mindezeket a 
kérdéseket csak egymásból kibontva lehet helyesén tárgyalni. 
Befejezésül a költészet és a szabadságharc eseményei-közötti 
szoros összefüggésre hoz bizonyító példát: a szabadságharc 
költészete mindössze két-három esztendő terméke, "valamennyi 
világi hangú versünk Erdélyben és a Partiumban keletkezett, 
tehát olyan területén, ahol jelentős protestáns sérelmek nem 
estek, ahol a népi megmozdulás kezdettől fogva laikus jelle-
gű volt. Viszont a Felvidéken és a Dunántulon, ahol jeremiád 
stilusu költészet keletkezett, mindenütt együtt jár a nemzeti 
fájdalom a vallási sérelemmel1,l Felszólalásának konklúziója.: 
JiNom lehet külön vallási, diplomáciai stb. kérdéscsoportokat 
-felállítani, hanem a történést'előrehaladásában, fejlődésében, 
valamennyi tényező szemmeItartásával a jelenségek egymásra ha-
tásában kell ábrázolni." -

Várkonyi Ágnes jónak és az egyetemi oktatás céljaira alkal-
masnak tartja a Rákóczi-szabadságharcról szóló fejezetet 
érdemének tekinti, hogy rámutat ä még nem tisztázott kérdések-
re. Részletesen foglalkozott a középbirtokos nemesség maga-
tartásával és helyzetével a szabadságharcban, hiányolta, hogy 
? tankönyvben nincsen szó Rákóczinak a tokaji táborban 1703 
végén kifejtett gazdasági- és a miskolci táborban 1704 ele-
jén végzett államszervező munkájáról, amelynek során számos 
középnemes került fontos pozícióba. Véleménye szerint a szé-
csényi országgyűlés döntő fordulatot•jelentett á szabadság-
harc történetében; itt adódott -̂ z utolsó lehetőség a magyar 
történelemben a nemzeti királyság helyreállítására, s itt szo-
rította háttérbe az addig vezetŐszerepet betöltő középnemessé-
get az arisztokrácia /Bercsényi megakadályozta a kétkamarás 
tárgyalásokrt/. A szécsényi országgyűlés után a szabadságharc 
államapparátusában a főnemesség kap jelentős helyet, s-a kö-
.zópnemésség is jobbra tolódik. A s z aba ds ágharc # h any a 11ás a ide-
jén Rákóczi határozottan a vitézlő rendre, 'é' katonaságra tá-
maszkodik. Végül Erdély kérdéséhez kiván hozzászólni * Ez a 
kérdés, felfogása szerint, nem olyan egyértelmű, mint Esze Ta-
más felszólalásából tűnik. 1704 nyarára itt is létrejött -
részleteiben a magyarországitól eltérő módon - a nemzeti ösz-
szefogás: anarchiáról már 1704 elején sem lehet beszélni^ az 
erdélyi nemesség ekkor már "bekapcsolódott a szabadságharcba. 

. . . - • ». 

Esze T'-más második felszólalásában válaszol néhány megjegyzés-
re és érint néhány olyan kérdést, amiről első hozzászólásában 
3Z idő rövidségé miatt nem volt alkalma szólni. Javasolja, hog 
a tankönyv ? ' lagujabb kút^t^ok »lapján konkréten szóljon 
Rákóczinak ? szécsényi országgyűlés előtt kifejtett államszer-
vező tevékenységéről /a hazafias középneme.sség megnyerése, a 
"fejedelmi tanács kialakulása és összetétele, ?z ügyek inté-zé-
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sére kiküldött bizottságok utján, városi és megyei tisztuji-
tások stb./. Kiigazítja a tankönyv néháriy ténybeli tévedését 
és hibás részmegállapitását. A.szécsényi országgyűlésről mon-
dottakat Várkonyi bírálata után is fenntartja. Véleménye sze-
rint a tankönyvben is szólni kellene Rákóczi és Bercsényi vi-
szonyéról, s röviden ismerteti ezt a kérdést. Az erdélyi kér-
désben is fenntartja álláspontját: ''Erdélyben egy pillanatig 
sem jött létre a nemzeti összefogás abban az értelemben, mint 
Magyarországon", s megemlíti az erdélyi nemesség, az erdélyi 
nép és Rákóczi egymáshoz való viszonyának főproblémáit. Pa-
raszt romantikának tekinti az olyan nyilatkozatokat, hogy a 
parasztság mindvégig hűséges maradt a szabadságharchoz," a té-
nyek szerinte nem ezt mutatják. Figyelmezheti a szerzőt arra, 
hogy a protestáns szektárius mozgalmak /Órás András/ és a né-
pi kuruc mozgalmak között nincs semmiféle kapcsolat. Végül a 
Rákóczi-szabadságharc összeomlásáról szólva nagy hiányossága 
a könyvnek, hogy hallgat a pestis pusztítás airdl, holott en-
nek nyomán tolódik el a Partiumban a nemzetiségi határ, rit-
kul meg Rákóczi hadserege, s keletkezik egy hazafias hangú-
apokaliptikus költészet. 

Tr-ócsányi Zsolt hiányolja az erdélyi társadalom 1594-1604 
közötti "tíz eves nagy mozgásának" rajzát. Ez.ugyan részlet-
probléma a 15 éves háború., mint f őkérdése-n belül, de. különös 
jelentőséget ad számára' az a körülmény, hogy Bocskai fejede-
lemségével kezdődőleg Erdély válik a magyar .függetlenségi har-
cok szervezőjévé. Hogy e£t a szerepét megérthessük, ismernünk 
kell a belső erőket, amelyek erre'lenditik s kis országot". 
Kifogásolja az 1648-1711 rész arányait: a Rákóczi-szabadság-
harc ismertetése aránytalanul nagy helyet foglal el, ugyan-
akkor a. megelőző időszakban a gyarmatszerző háború jelentős 
eseményeiről nem történik emlités. Az 1648-1664-es időszak 
rajza némileg el van túlozva Zrínyi személyére építve; végül 
E-rdély, a Diploma Leopoldinum után úgyszólván .eltűnik a tan-
könyvből, s ez fokozottan áll a 18. századi részre. 

A részletekre rátérve Erdély függetlenségének elvesztése és 
az I690-I703 közti erdélyi történet bővebb tárgyalását kíván-
ja és kiigazítja a tankönyvszöveg tévedéseit. Rámutat arra, 
hogy a-szerző hitelt ad Bethlen Miklós önéletírása önigazoló 
részleteinek és ezért idealizálja magatartását. Rákóczi álla-
mára és ezen-.belül az erdélyi kuruc államra vonatkozólag az. 
abszolút monarchia irányába mutató tendenciák jobb elvi meg- -
alapozását és bővebb konkrét anyagon való bemutatását szeret-
né. Foglalkozik ez erdélyi birtokos nem9cség behódolásáv-l a 
Habsburg hatalom előtt, ez lényegében az 1680-as évek második 
felében, véglegesen pedig I7II után következik be. Az erdélyi 
kulturának a magyarországiénál élesebb nemzeti, Ha.bsburg-kriti-
záló vonásait 0 18. században abból magyarázza., hogy e rendek 
behódolásukka1 megmentették bonyolult rendszerű kiváltságai-
kat, a felvilágosodás korai jelentkezését Erdélyben pedig az 
erdélyi protestánsoknak a magyarországiakénál lényegesen~sza-
badabb nyugati érintkezéseivel. 

Befejezésül a 18. századi erdélyi történet elhanyagolt fontos 
kérdéseire, a határőrség felállít^sávM kapcsolatos román és 
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székely népmozgalmak, .áz erdélyi szabad parasztság és az er-
délyi bányászok törtenetének mellőzésére mutat rá.. Javasolja 
a- hat-'aág-nevek .terminológiájának egysegesitését az egész' kö-
tetben és néhány konkrét megjegyzést tesz a II.József-kori 
fejezetre vonatkozóan. 

KöxÍqc^í Béla véleménye szerint "a magyar nép történetének 
sokszorositott egyetemi tankönyve sokkal inkább kézikönyv mint 
tankönyv jellegű; ... semmi esetre sem felel meg azoknak a 
pedagógiai'Célkitűzéseknek, amelyek tömör előadást, rövid ösz-
sszefofelálást kívánnak meg". Nem tud egyetérteni az 1648-as 
pefiódüshatárral. A nemzeti összefogásnak egészen más körül-
ményei alakulnak ki. 1660 körül, mint amilyenek 1648-ban vol-
tak, s ez'a döntő, nem a - kétségkívül tekintetbe veendő -
külső események. Erdély bukása a sorsdöntő a nemzeti Összefo-
gás-további alakulása szempontjából. Megjegyzi, hogy a tan-
könyv feléggé szűken foglalkozik azokkal a kapcsolatokkal, ame-
lyek a magyar'népet a környező népekhez fűzik,- gondol itt akár 
a román fejedelemségekkel, akár a Lengyelországgal fennálló 
kapcsolatokra. Megállapítja, hogy az uj román történetírás 
nem értékeli oly negativ-an II. Rákóczi György kapcsolatait a 
román fejedelmekkel, mint azt a tankönyvrész szerzője teszi. 
Leszögezi, hogy az 1664-1711 korszak függetlenségi .harcai dip-
lomáciájának. fő kérdése nyugati vonatkozasban a francia szö-
vetség problémája. Teljesen egyetért a tankönyvvel abban,hogy 
XIV.Lajos.keleti politikájában a magyarországi felkeléseket 
diverziókn-ak-tekintette és csak addig támogatta, amig érdeké-
ben állt, de bizonyos időszakokban mégis csak nyújtott vala-
milyen segitséget, s ezt is el kell mondani. Thököly diplomá-
ciai kapcsolataival részletesebben kellene foglalkozni, s az 
osztályviszonyok bemutatása sem kielégítő ebben a fejezetben. 
Nem tait ja:, helytállónak azt.a magyarázatot, hogy .XIV.Lajos 
abszolút -monarcha gőgje akadályozta meg a Rákóczival való 
szövetségkötést. Véleménye szerint .XIV.Lajos kezdetben nem 
akart kötelezettséget vállalni egy olyan "diverzióért", ame-
lyet neír tartott komoly hadjáratnak, később pedig nem mert 
felelősséget vállalni, mert Franciaország legyengült állapota 
ezt. .nem tette lehetővé. Az erdélyi carteziáhus-irányzatról a 
kultúrtörténeti fejezetben többet kellene irni, s meg kellene 
világítani társadalmi hátterét.Általában a 17. század második 
felének kultúrtörténete szegényes a Rákóczi-szabadság-harc 
éveiéhez'.képest, s ugy gondolja, .hogy ezt a kultúrtörténeti 
fejezetet nem jelenlegi helyén, hanem.a Rákóczi-szabadságharc 
bukása.után kell elhelyezni. Végül az I7II utáni rész elején 
foglalkozni kellene a száműzött Rákóczi kérdésével, s me.g 
.'kell cáfolni Szekfü Gyulának azt az állítását, hogy a magyar 
hép 1711 után nem Rákóczi, hanem lényegében Károlyi, útját vá-
lasztotta.. Ezért részletesebben,kell ismertetni az 1711-1730 
közötti népi. mozgalmakat. ..••'-. \ 

J3enczédi László ugy gondolja, hogy a hegyaljai felkelés, máso-
ciik, augusztus-szeptemberi szakaszáról bővebben kell szólni, 
mint a tankönyv teszi, mert ez a"szakasz jellemzően és•sűrít- . 
ve mutatja a felkelés előremutató ós hősi mozzanatait", vala-
mint súlyos hibáit és fogyatékosságait. Nem tisztázza a tan-
könyv megfelelően a hegyaljai események külpolitikai össze-
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függéseit sem. A hegyaljai felkelést nem érthetjük meg más-
ként, csak ha a thökölyánus mozgalmak utolsó fellobbanasaként 
értékeljük és ha bátran összefüggésbe hozzuk a francia udvar 
és a török porta I690 utáni diplomáciai tevékenységével. A tö-
rök vonatkozásokból eredő ellentmondások nem változtatnak 'a 
felkelés pozitiv összképén. 
Az 1648-as ill. 1664-es /és nem 1660-as/ periódushatár kérdé-
sében az 3 véleménye, hogy mindkettőnek van létjogosultsága. 
1664 mellett szól az az érv, hogy a Habsburg-politika végér-
vényes lelepleződése ekkor váltott ki olyan tömeges elégedet-
lenséget, amilyenre korábban nem volt példa és amely végered-
ményben közvetlen kiváltója volt az 1672-ben kezdődő 4 évtize-
des kuruc mozgalmaknak. Az 1664-es periódushatár felvétele 
azonban ujabb^elvi és gyakorlsti problémákat vetne fel. Ha 
1664-nél húznánk meg a cezrurát, Zrinyi Miklóst elválasztanánk 
a tankönyv kuruc fejezetétől. Márpedig nagyon vitatható,hogy 
Zrinyi inkább bezárja, betetőzi-e a korábbi periódust, mint-
sem inkább megkezdi a kuruc kort? Zrinyi Miklós politikai 
koncepciójának és egész munkásságának a kuruc mozgalmak előz-
ményeként való tárgyalása nélkül a századvégi kuruc függet-
lenségi harcokat gyökértelennek, megalapozatlannak érezhet-
nénk. Ez az érv mindenesetre 1648 mellett szól. Az 1648-as 
periódushatár helyességére utal az 1655- évi nádorválasztó 
országgyűlés is. Ez az országgyűlés - ha félig kész és kiala-
kulatlan formában is - már a nemzeti összefogás kuruc időkre 
oly jellemző problematikájára utal. Az a körülmény"is 1648 
mellett szól, hogy a végvári magyar katonaság elbocsátása már 
a század 50-es éveiben kezdetét veszi. Ez pedig azért fontos, 
mert - mint köztudomásu - éppen a volt végváriak adják a ku-
ruc mozgalmak fegyveres harcainak katonailag képzett, kezdet-
től fogva használható emberanyagát. 

Az előzőeknél is nyomósabb érv 1648 mellett' e Habsburg-biro-
dalom helyzetében ezévben beállt jelentős fordulat. Az 1648-
os korszakhatár külpolitikai alátámasztásánál természetesen 
nem^az angol forradalom a döntő, hanem a 30 éves háború befe-
jeződése, a westphaliai béke. Az 1648-as westphaliai béke zár-
ja le a Hanbsburg-birodalom nyugat felé való terjeszkedésének 

•az útját és - ha nem is közvetlenül, de távlatában, tendenciá-
jában - magával hozza -3 bécsi udvar kelet felé fordulását. En-
nek a fordulatnak már igen korai jelentkezése az udvari kama-
ra titkos támogatásával 1651-ben alapított "Kayserliche Ochsen-
handlung" elnevezésű monopoltársaság, amelynek elsődleges 
célja a magyarországi marhakereskedelem hasznának lefölözése. 
Ezeknek az érveknek az alapján 1648 mellett foglal állást, de 
hozzáteszi, hogy egyik álláspontot sem lehet minden oldalról 
alátámasztani. 

A továbbiakban .rámutat errs oz ellentmondásra, hogy .az 1648-
1711-es rész bevezetése kategorikus an leszögezi a köz.épnemes-
ség vezetőszerepét a kuruc függetlenségi harcokban, ennak 
azonban m^ga a tankönyvszöveg ellentmond, amikor a feudális 
mg'yurak vezetőszerepét bizonyítja Rákóczi hadseregében. 
Ugyancsak a nagybirtokos osztály vezetőszerepóröl beszélt még 
Hecken^st Gusztáv egy évvel ezelőtt kiadott, "'A Rákóczi-sza-^ 
bodságharc'" c. népszerű munkájában, azokat ujabb ad-tokot 
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azonben* amelyek módosított megállapítását minden oldalról 
megvilágítanák, eddig nem ismertette. A hozzászóló ugy látja, 
hogy e középbirtokos nemességnek a kuruc függetlenségi har-
cokban vitt jelentős szerepét nem lehet vitatni, de kérdé-
sesnek tartja annak az eljárásnak s helyességét, amely olyan 
elvi megfontolások alapján, hogy az 1848-as polgári forrada-
lom középnemesi vezetésének meg kell hogy legyenek a törté-
nelmi előzményei, a középnemesség vezetőszerepét már csaknem 
200 évvel korábban is ki akarja mutatni. 
Végül röviden a Habsburg-centralizáció egyes kérdéseivel fog-
lalkozott. Felvetette 3 17. századi Habsburg-centralizáció po-
zitív vonásai vizsgálásának szükségességét a 30 éves háború 
és a török kiűzése vonatkozásában. Véleménye szerint néhány 
hangsúlyos mondatban utalni kellene arra, hogy a török kiűzé-
se után megerősödő Habsburg-gyarmati elnyomás általános kö-
vetkezményei ellenére a török kiűzése jelentós előrehaladást 
jelentett népünk történetében. 

Tóth Gyula a Rákóczi-szabadságharc néhány problémájához szólt 
hozzá. Rámutatott arra, hogy nem eléggé hangsúlyos a tiszántú-
li ép a dunántúli területek osztályviszonyai közötti különb-
ségek elemzése, s ennek alátámasztására részletesen foglalko-
zott a dunántuli végváriak helyzetével, mert a Dunántuíon a 
népi kurucság gyökerei e rétegben rejtőznek, ás forradalmasí-
tó hatásuk sokkal-inkább megmutatkozik, mint az ország mas 
területein. Kifogásolja Heckenast Károlyi-értékelését; a szer-
ző Károlyi tevékenységét csak árulással határosnak minősiti, 
de e szabadságharc ideje alatt egyszer sem bizonyítja be azt, 
hogy Károlyi árulása tudatos tevékenységből fakadt. Nem elég 
mélyen értékeli a szerző a különböző csaták következményeit 
/Zsibó, Nagyszombat stb./. Véleménye szerint a szabadságharc-
történetének ábrázolásában a szerzőnek több helyet kellene 
biztosit ania a ne ptömogek tevékenységének leírására és külö-
nösen hiányolj a"a népi hőstettek leírását. Felveti még az 
antifeudális és a függetlenségi harc egyidóben való jelentke-
zésének problémáját, s kevésnek tartja "azt, ami az I703 előt-
ti évek antifeudális küzdelmeiről a tankönyvben olvasható. Be-
fejezésül szóváteszi a katonai terminológia terén elkövetett 
hibákat. 

Eckhardt Ferenc a 18.század történetéhez szólt hozzá. A kéz-
íratot elsősorban a tankönyvszerüség szempontjából birálta. 
A szerzők egyes témaköröket olyan részletességgel tárgyaltak, 
ami a megtanulást lehetetlenné teszi. Helyteleníti a nagy 
terjedelmet máj: azért is, mert ez elvonja az olvasót attól, 
hogy az eredeti irodalomhoz nyúljon. így feleslegesnek tart-
ja, hogy Wollmann Imre a vámpolitikával olyan bőven foglalkoz-
zék, amikor rendelkezésre áll erre ez ő könyve. Helyteleníti 
a statisztikai adatokat, inkább az abból levonható következ-
tetéseket tartja kívánatosnak. Részlegmegjegyzéseit azzal zár-
ta, hogy szemben a többi hozzászólóval éppen a kultúrtörténe-
ti részeket tartja sikerülteknek. 

Gyömrei Sándor a 15.századi részhez hozzászólva hangsúlyoz-
ta azt 3 hatást, amit c.z amerikai ezüstnek Európába, áramlása 
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okozott, az inflációt, mely a 15. század folyamán, pl. .a -mar-
hakivitel vonalán lemérhető. A magyar marhának kiviteli ára 
25O ;?o-kal növekedett, a század folyamán. Viszont éppen az ̂  
ezüstinfláció okozta a magyar jobbágy sorsának súlyosbodását; 
a jobbágy terhe a legjobban megdrágult terményekben változat-
lan maradt, illetve pénzben kifejezve megtöbbszöröződött. Az 
ipari munkások, napszámosok bére rögzitve maradt, holott a 
kenyér- és húsárak felszöktek. 
Nem ért egyet Ember Győzőnek a 18. század első feléről irt, a 
merkantilizmus kérdését tárgyaló fejezetével.ügy látja, hogy 
az a katonai jellegű fosztogatás, mely a Rákóczi szabadság-
harc után évtizedekig az országban folyt, minden vonatkozásá-
ban mentes a merkantilizmus ismérveitől. Nem tapasztalható a 
nemesérc kivitel tilalmazása, a manufaktúrák védelme, a nyers-
-anyagkivitel tilalmazása, éppen ellenkezőleg. A század első 
felében a legkíméletlenebb, nem protekcionista jellegű gyar-
matpolitika nehezedett Magyarországra. Weilmann Imre tankönyv-
részének, különösen a vámpolitikával foglalkozó fejezetét ki-
érné Ive, azt tartaná szükségesnek, hogy szerző jobban hangsú-
lyozza, hogy a magyar fejlődés szempontjából a legvégzetesebb 
a bécsi kereskedelemnek juttatott vámelőny volt. k manufaktú-
rák tárgyalásánál kívánatos lenne nagyobb teret szentelni a 
városi manufaktúráknak - lévén ezek a tőkés termelés csirái és 
nem a földesúri manufaktúrák; H. Balázs.Eva tsnkönyvrészében 
hiányolja a közbülső vámvonal megszüntetéséről szóló tárgya-
lás mellőzését, s kevesli a gazdaságpolitikát tárgyaló rész 
terjedelmét. . 

Bakács István. t szerint Ic-véltári, eddig fel nem tárt anyagok 
alapján a tárgyalt korszakban àz ország nem is volt olyan tőke 
szegény. Egyházi testületeknek, egyes nagybirtokosoknak is ren-
delkezésére állottak 9 saját gazdaságukra, szükségleteikre 
fol nem használható összegek. Hogy ezeket az összegeket miért 
nem., fordították ipari, kereskedelmi befektetésekre, erro a tan 
könyvnek ki kellene térnie szerinte a gyarmati helyzet vizsgá-
lata knpesán, 

Ruzsás Lajos 3 Neoacquistica Comissio működéséhez fűzött ki-
egészítő msgjegyzésekst. Felhívta a figyelmet arra, hogy a-
köznemesség politikai szerepét országrészenként differenciál-
tan' kell tárgyalni. A töröktől felszabadult területen a köz-
nemesség rendkívül meggyengült, helyenként el is tűnt, igy 
csak a 18. század végén függetlenítette magát a nagybirtoktól. 

Boriász Jenő is'a 18. századi fejezetekkel foglalkozott. A 
.terjedelmet meglehetősen szűknek találja, s azon "belül az 
egyes részek arányát nem helyesli. A korszak tárgyalása so-
rán, szerinte, a szerzők a- kronológiai, szempontot félretet-
ték, a keresztmetszetes megoldás a tárgyalást elszemélyteloni-
ti, a történet menetét, a dolgok külső összefüggéseit elrejti. 
Legsikerültebbnek minden szempontból Wellmann Imre részét 
tartja. 

Spira G7/örgy a tankönyv 18. századi fejezeteihez szólt hozzá. 
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Nem helyeselte, hogy a tematikai megbeszélések idején.• elfoga-
--dottr periodizáción /1711 uj korszakhatár, ,'meïy-1790-ig tart, 
s ezen belül 1754 és 1780 az alkorszakhatarok/ az előszerkesz-
tés során változtatások történtek. A kapitalizmus feltételei-
nek kialakulása I7II előtt szerinte nem indult meg, s ha van 
is afinak nyoma, hogy egyes nagybirtokon bérmunkásokat alkal-
maznak, ebben nincs folyamatosság. A 17« század végén s a 18. 
század elején lejátszódó nagy paraszti vándormozgalom során a 
parasztok tízezres tömegeinek van lehetőségük arra, hogy ha 
korábban ki is szorultak a föld birtokából, most ismét telek-
re telepedjenek le. Helyesli az 1754-es alkorszakhatárt, de 
az'1780-as fenntartását is javasolja, minthogy 1780-1790-ben 
kisérli meg a Habsburg uralkodó Magyarországot állami önálló-
ságától megfosztani. Benda Kálmánnal és H. Balázs Évával szem-
ben feltétlenül megtartandónak látja az 1790-es évet, mint 
korszakhatárt? 1790-ben éri el. csúcspontját az a nemesi füg-
getlenségi mozgalom, melynek során, nyolc évtized leforgása 
után először lép fel a magyar köznemesség ismét, mint nemzeti 
Osztály. Spira György' hangsúlyozta, hogy akik tagadják a gyar-
matosítás korszakmeghatározó-jelent őségét a 18. században, 
akarva-akaratlan a. katolikus Habsburg-barát, szellemtörténeti 
irányzat folytatóivá válnak. Akik viszont, azt tagadják, hogy 
a magyar köznemesség többsége a Rákóczi-szabadságharc bukása 
után elsőizben csak 1790-ben vállalt magára nemzeti szerepet, 
azok a nem kevésbé reakciós protestáns történetírói irányzat 
folytatói, a protestáns-nemesség idealizálói. A továbbiakban 
Sj)ira György a magyar uralkodóosztály szerepét-elemezte a tan-
kónyvszöveg kapcsán. Foglalkozott a parasztkérdés' megoldásá-
val, külön kiemelve Wellmann Imre paraszttörténeti fejezetét, 
különösen annak bevezet ő lapjr.itmelyen a jobbágy nem mint 
elvont terminus technicus, hanem mint a történelem ígSzi""'alko-
tója jelenik meg. Egyes részletkérdések elemzése, helytelen 
megfogalmazások korrigálása után megállapította, hogy a. szer-
zők uj kutatásaik eredményeivel gazdagították a 18. századról 
eddig meglévő ismereteinket. 

Szabad György hangsúlyozta, hogy amikor Wellmann Imre paraszt 
ságtörténeti fejezetéhez kiván hozzászólni, elöljáróban azt 
kell leszögeznie, hogy a szerző magasszínvonalú munkát végzett 
szakértő anyagkezeléssel, helyesen kialakított elvi szempon-
tokkal, melyeket nem egyszer saját korábbi, meghaladott néze-
teivel szemben nert és tudott alkalmazni. Helyesli, hogy a 
szerző a 18. század derekán tárgyalva a majorsági gazdálko-
dást és ezzel kapcsolatban paraszti földek elvonását, rámutat 
arra, hogy a korábbi fejlődéssel szemben az allodizálásban 
ugrás következett be. Minthogy azonban nem határozza meg egy-
úttal, hogy 3 folyamatnak mely szakaszát tárgyalja, nem tér 
ki a nagybirtokon létrejött üzem problémáira, saját régi ku-
tatásai alapján nem kisérli neg az urasági és parasztföldek 
terjedelmi arányait megállapítani, a tankönyv olvasói, tanulói 
a jobbágyföldek elvonásának folyamatát nem látják a. maga diffe 
reneiáitságában. Tudjuk, hogy a I9» században kerül, sor a pa-
rasztság kezén lévő telkenkivüli állomány elsajátítására. A 
18. századi folyamat tárgyalásának érzékeltetnie kell,' hogy a 
földelvonások erőteljes hullámát még sokkal súlyosabb esemé-
nyek fogják követni. 
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Szántó Imre . néhány megjegyzéssel egészítette ki a tankönyv 
iuönaanivalóit; az eredeti felhalmozás, a parasztság mozgalmai 
vonatkozásában. . . . 

S.Sándor Pál a 18. századi mezőgazdaság- és parasztságtörté-
netéről "Írottakhoz fűzött megjegyzéseket. Kiemelte,.. hogy 
Ember Győző és Wellmann Imre munkája bővelkedik uj eredmények-
ben, - a marxizmus-leninizmus tanításainak általában egységes 
érvényesítése e tankönyvrész egyik legfőbb pozitívuma. A té-
nyek ismeretét is több ponton gazdagították, így a-hazai föld-
közösség 18. századi történetében, a jobbágyterhek különböző 
formáinak elemzésében, a majorsági gazdálkodás uralkodóvá vá-

- lása tárgyalásában. A"szerzők a paraszti osztályharc és nem-
zeti ellenállás vonalát kidomborítják, ezzel segítve haladó 
hagyományaink ápolását, a hazafias nevelést. A pozitívumok 
mellett azonban hibák és hiányosságok is vannak. Nem helyesel-
hető a mezőgazdasági termelőerők vizsgálatának különösen Ember 
Győzőnél mutatkozó elhanyagolása.. Nincs megfelelően kidolgoz-
va a magyar agrárfejlődés sajátos vonásainak ábrázolása. Eb-
ben a tankönyvrészletben egyáltalán nem emiitik meg a szerzők 
a keleteurópai agrárfejlődést, melynek a magyarországi is 
egyik sajátos változata volt. E fejlődésben a para-s-zt ságnak 
földtől való megfosztását, vizsgálva Wellmann Imre nem mutat rá 
a teleke,ivétel mellett a földtől való elválasztás fő útjára: 
a telekésönkitásra, zselléresedésre. Hiányzik a'polgári tör-

ténetírás birálatd, ami annál inkább hiány, mert éppen e tan-
. könyvben-kellehe megóáfolni a polgári.történetírásnak.az ur-
paraszt patriarchális viszonyáról szóló legendáját, a feuda-
lizmus viszonyainak idealizálásátí Ennek megcáf olásá-mellett 
ki kellene térni azokra a' régebbi, helytelen nézetekre is> me-

. lyek a nagybirtok nemzetfenntartó szerepét hangsúlyozták, vagy 
pedig,azt hirdették, hogy nálunk a parasztság.nem szenvedte 
'"cl az eredeti felhalmozás elnyomorító hatását. Néhány részlot-
"kérdést felvetve S.Sándor Pál megállapította, hogy e tankönyv -
részlet' monografikus jellegű, pedagógiailag"nem megfelelő; 3 
tankönyvszerüség szempontjait messzemenően .érvényesíteni kell 
stz átdolgozásnál. 

Tarnai Andor rámutatott arra, hogy a 18. századi kultürtörté-
•-.het,i fejezetek a félkötet legkevésbé kielégítőén megoldott ré-
szei. Az olvasó benyomása az, hogy ezek sebtében, akkor ké-
szültek, amikor a tankönyv egyéb fejezetei már készek voltak, 
így a mü egészében beszélnek a szerzők olyan témákról, melyek 
a kultúrtörténeti fajegetekbe; kívánkoznának, s az utóbbiak 
•mégismételnek másutt már ismertetett tényeket. Nincsenek össze-* 
egyeztetve a 18. század kultúrtörténeti fejezetei, különösen 
a felvilágosodás tárgyalása vonatkozásában. Javasolja, hogy a 
szerzők dolgozzanak az irodalomtörténészeknél elfogadott'fo-
galom, "a felvilágosodás előzményei® alapján. E fogalom beve-
zetésével el lehet határolni két korszakot, s inkább hozhatók 
kapcsolatba a hazai, főleg tudománytörténeti.jelenségek a kor 
gazdasági, társadalmi és politikai fejlődésével. Ez a fogalom 
segit a pietisták helyes megítéléséhez is. 

Nem ért egyet Ember Győző azon megállapításával, mely szerint 
o hazai, tehát nem emigrációs irodalom nem képvisel határozott 
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irányzatot, sz irók nincsenek egymással kapcsolatban;'Rámutat 
ezzel szemben Bél Mátyás és Székely Sámuel szerepére.'-A^ma-
gyarnyelvüség problémája már a 18» század elején felvetődött. 
Esryetért Balázs Évával, hogy az irodalom eseményeinek vázolá-
sát az 1790-es korszakhatár lehetetlenné -teszi. 

Mráz Vera a tankönyvszerüség szempontjából vizsgálta a kézira-
tot. 

Sereg József a hajdúknak a Bocskai-szabadságharcot megelőző 
tevékenységéről hozott kiegészítő adalékokat. 

Weiner Magda kisebb kiegészitő megjegyzéseket tett. 

Balázs Tibor hozzászólásában a 16-17. századi Habsburg-elle-
nes összefogással foglalkozott, Ugy látja, mintha a.tankönyv 
túlságosan negativ képet festene a birtokos nemességről, s-
igy lebecsülné a nemzeti erők összefogását. 

A hozzászólások elhangzása után került sor a 
szerzők válaszaira. 

Sinkovics István válaszában arra utalt, hogy a legtöbb hozzá-
szólás egy-egy fejezet kibővítését, egy-egy kérdés részlete-
sebb kifejtését kivánja. A kívánság legtöbbször indokolt is, 
de' megvalósítása a tankönyv kötött terjedelmébe ütközik. Fon-
tos feladat a kötet összehangolása az előző félkötéttel.., 
amelynek megállapításaira építenünk kell. Feltót lenül pótolni 
szeretné a Mohács-utáni külpolitikai helyzet hiányzó rajzát, 
részletesebben szeretne beszélni a magyar nép török elleni 
harcáról, a hajdúkról. Jobban szétválasztja a főnemességet és. 
a köznemességet. A 16. századi ezüstinfláció hatását és a jogi 
felépítmény szerepét a lehetőség határai közöt.t igyekszik be-
mutatni. A legnehezebb feladat a termelőerők fejlődésének áb-
rázolása, a munka termelékenysége, az ipari és mezőgazdasági 
technika kérdése. Ezeket több felszólalás hiányolta. Olyan 
hiány, amit csak nagyobb munkával lehet valamelyest pótolni. 
De fontos kutatási szempontot ad, lényeges kutatási területe-
ket jelöl meg. 

Nem ért egyet azzal a kifogással, hogy különféle helyeken, el-
szórtan mutatja be a parasztfelkeléseket és nem elég részle-
tesen. A parasztmozgalmakat ott ábrázolja, ahol 'történetfor-
máló szerepük érvényesült és nem különválasztva függelékként, 
kiszakítva a történet" menetéből. A terjedelem kérdése az 
egészhez igazodik, és ugy gondolja, hogy a rendelkezésére ál-
ló keretek között a lényeges mozzanatokat, eseményeket hiány-
talanul bemutatta. 

Ugyancsak nem ért azzal egyet, mintha a nem magyar népek sze-
repét a magyjrok rovására túlságosan hangsúlyozná. Szerinte a 
magyar nép szerepét nem csökkenti, ha ott, ahol a magyarok 
mellett más népek is szerepelnek, ezt megemlítjük. Itt is fel-
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vetődik a terjedelem kérdése. Tekintve, hogy külön fejezetek 
foglalkoznak a Magyarországon élő nem magyar népekkelj a töb-
bi szövegrészekben részletesebb raj'zra nem lát lehetőséget, 
N.Kiss István tanulságos hozzászólásából a két fő tétellel, 
hogy a pairaszti árutermelés messze kiemelkedő szerepet játszik 
és az egész lakosság s ürü egymásutánban kicserélődik, nem tud 
egyetérteni. Az előbbi eredményt nem lehet országos viszony-
latban általánosnak tekinteni," a parasztság gyors kicserélődé-
sének pedig az általa vizsgált helyen valami konkrét..különle-
ges oka lehetett. Más területek éppen az ellenkező"jelensége-
ket mutatják. Pach Zsigmond Pál magyarázatát a két irányzat 
küzdelméről igen tanulságosnak és kifejezőnek tartja0 
Végül a.zt hangsúlyozta Sinkovics István, bosry az egyetemi ok-
tatásban olyan tankönyvekre van szükség, amelyek vezérfonálul 
szolgálnak, segitik a hallgatók munkáját, de nem egyszerűsí-
tik le a hallgató feladatát egyedül a tankönyv megtanulására. 
A források és az irodalom feldolgozását fokozott mértékben 
kell előtérbe állítanunk. A tulterjedelmes tankönyv nem segí-
tené, de akadályozná a hallgatók önálló munkáját. Helyes kö-
vetelmény tehát a tankönyvszerüség és nemcsak egyes tulmére-
"tezett részeknek, de az egész kötet terjedelmének korlátozá-
sa. 

Wittman Tibor válaszának első részében témák szerint foglal-
kozott főleg az egyes személyek értékelésére vonatkozó fel-
szólalásokkal. Amennyire nem fogadhatja el a Bocskai és Bethlen, 
idéalizálásáról szóló megjegyzéseket, ugyanugy nem érthet 
egyet Zrinyi személyének fokozottabb kiemelését célzó javasla-
tokkal som, melyek az idealizálási veszélyt csak.növelnék. 
Ezután szerkezeti és periodizációs kérdésekkel foglalkozott, 
javasolva hogy az előszerkeszt ós során Sinkovics részéhez csa-
tolt gazdaság-társadalomtörténeti fejezetút állítsák vissza 
eredeti helyére. Ugyanakkor állást foglalt az 1571-1648-as kor-
szakbeosztás ellen. 1606-nál uj határ felállítását látja szük-
ségesnek. Ennek megokolása; a I5 éves háború h°tása nyomán 
észrevehető átalakulások mennek végbe a magyarországi társa-
dalom szerkezetében, amint erre N.Kiss István is rámutatott. 
A második jobbágyság kifejlődésének határozottabb formái fi-
gyelhetők meg. A rendek politikai konszolidációja éppen a. bé-
csi békétől kezdve datálható. A sfcabadparasztsó.g- történetében 
a 17, századi hajdúság fejlődése külön szakasz. Mind a Habs-
burg, mind a török hatalom szerkezetében és magyarországi poli-
tikájában változások állnak be a századfordulón. 

Befejezésül-utalt az egyes fontos kérdések /pl, Habsburg--
centralizáció, középnemesség szerepe stb,/ megoldatlanságára, 
majd megköszönte a kapott segítséget. 

Heckenast Gusztáv válaszában megállapított?, hogy a vita az 
ö számcár a is igen tanulságos, magas színvonalú volt„ A Rákóczi 
kor fiatal kutatói /Várkonyi, l.Trócsányi, Köpeczi, Benczédi/ 
felszólalásukban uj kutatások eredményeit bocsátották a tan-
könyv rendelkezésére, ezeket köszönettel fogadja, kritikai meg-
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jegyzéseikkel is csaknem minden kérdésben egyetért. Megfonto-
lás tárgyává fogja tenni Dercsényi Móric és Gyömrei Sándor_ 
megjegyzéseit, ugy gondolja, hogy az általuk kifogásolt szö-
vegrészekben van javítani valója. Esze Tamás és Szabó István 
észrevételei részben kölcsönösen cáfolják egymást, úgyhogy itt 
fenntartja eredeti álláspontját. Esze Tamásnak a nép szerepé 
elhanyagolásáról tett megjegyzéseit a tankönyv szövegéből vett 
idézetekkel cáfolja; nem tartja helytállóknak Tóth Gyula meg-
jegyzéseit, Borús Józsefnek a francia módon való hadviselés 
kérdésében tett észrevételeit a legújabb irodalom sem támaszt-
ja alá, ezért nem fogadja el őket. Magáévá teszi a tankönyv-
rész szerkesztéséről, tagolásáról, rövidítéséről különösen 
Révész Imre akadémikus által elmondottakat. 

Ember Győző válaszában először az egész kötet jellegéről szólt. 
Egyetért azokkal, akik szerint a kötet jelenleg nem; tankönyv, 
hanem kézikönyv, s maga is azt vallja,- hogy kézikönyvből át 
kell dolgozni tankönyvvé. A maga fejezeténél az időrendi elő-
adást -nem tartja célszerűnek. Elismeri azonban, hogy a feje-
zetet több alfejezetre, az alfejezeteket pedig kisebb egysé-
gekre kell tagolni a tankönyvszerüség érdekében. r 

Fejezete és a következő fejezet között sok a fedés, az ismétlő-
dés, amit gondosabb szerkesztéssel ki lehet küszöbölni. 
Nem ért egyet azzal a nézettel, hogy fejezetében túlságosan ki-
domborodik az, amit Bécs tett. Ez természetes, hiszen-a bécsi 
gyarmati rendszer kiépítéséről szól a fejezet. Elismeri annak 
a bírálatnak a helyességét, amely hiányolja a mezőgazdasági 
termelőerők fejlődéséről szóló részt. Véleménye szerint azon-
ban erről a kérdésről kimerítően a következő fejezetben kell 
szólni, amikor a termelőerők fejlődése a majorsági gazdálkodás 
nagyarányú térfoglalását eredményezi, A parasztmozgalmakkal -
ellentétben egy felszólalóval - ugy véli, elég bőven foglal-
kozott. Egyetért azzal, hogy nagyobb súlyt kell helyezni az 
általános európai és azon belül a keleteurópai fejlődés bemu-
tatására. Úgyszintén a polgári történetírás bírálatára. 

A köznemesség szerepét illetően nem tud egyetérteni azokkal, 
akik ezt már a 18. sz. első felében pozitivabbnak tartják, mint 
ahogy fejezetében értékeli. 
Fenntartja annak helyepségét, amit a magyarországi merkantiliz-
musról irt. Elismeri azonban, hogy jobban rá kell mutatni en-
nek gyarmati korlátaira, s a gyarmati katonai kizsákmányolás 
tényeire. • 

I7II után kompromisszumról szólva, ezen nem a polgári történet-
írás közjogi kompromisszumát érti, hanem azt a tényt, hogy a 
magyar uralkodóosztály nem ellenszolgáltatás nélkül hódolc be 
a Habsburg abszolutizmusnak« Az ellenszolgáltatás lényege a 
védelem volt a parasztsággal szemben. Végül köszönetet mondott 
elsősorban azoknak a felszólalóknak, akik nemcsak ötleteket, 
illetve különböző okok miatt aligha megvalósítható kívánalma-
kat vetettek fel, hanem konkrét anyaggal, szinte egy-egy ki-
sebb ut ót anu jjnánnya 1 siettek a. szerzők segi'ségére., 
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Wéllmann' Imre válaszában köszönetet mondott azoknak, akik^ 
hozzászólásaikkal, hasznos utbaigazitásaikka1 a tankönyvirókat 
támogatták. Azok, akik a vitában.kitűntek igen pozitív.részvé-
telükkel - saját fejezetével kapcsolatban gondol elsősorban 
Hajnal István, Pach Zsigmond Pál és részben Kosáry•Domokos 
hozzászólására - élénk tanújelét adták annak, hogy mélyen át-
érzik a tankönyv ügyének nemcsak az egyetemi oktatás, hanem 
az egész magyar történettudomány szempontjából való jelentő-
ségét. " . . 

Persze a vitának általában kedve.zőnek mondható mérlege, helye-
,sen felfogva, nem kényelmes megnyugvásra, hanem fokozott el-
mélyülésre, tökéletesítésre kell hogy ösztönözzön. S ebből a 
szempontból különösen értékesek azok a biráló megjegyzések, 
melyek a még korántsem lezárt munkához további indításokat 
adnak. Egy részük olyan kívánságokkal lép elő, amelyek a szük-
..rászabott terjedelemben nem valósithatók meg. A saját részé-
iben olvasható túlzsúfolt mondatok, hosszú bekezdések, sőt 

.....részben még szerkezeti problémák is a szük terjedelemmel való 
birkózásból erednek - ez is oka annak, hogy a tankönyv müfa-
,jának kérdésében azok véleményéhez csatlakozik, akik a meg-
tanulandó szövegnél bővebb, kézikönyv-szerű munkát kívánnak 
adni a hallgatók kezébe. Más részük azonban - s itt egyenkint 
válaszol a fejezetéhez kapcsolódó hozzászólásokra - haszonnal 
értékesíthető a még hátralévő, nem csekély munkában. Csak saj-
nálni tudja, hogy saját szövegéhez - mint általában a 18. szá-
zadi részhez - ilyen indításokból nem kapott többet. 

Ezen a ponton ugyérzi, szükséges pár szót mondani a-birálók 
bírálatáról.. Bármennyire kicsendült a felszólalások egy ré-
széből az egész vállalkozás jelentősége, a vitábth'résztve-
vők nem éltek kellőkép azokkal a lehetőségekkel, melyeket az 
ilyc-n uj kísérlet bőven nyújt a hozzáértőknek, s nem is érez-
ték át mindenben, hogy szükség is van ilyen állásfödlalásra. 

- Többen a tankönyvet a Hóman-Szekfüvel vették egybe; ez az ösz-
szehasonlitás indokolatlan és helytelen. Ehelyett az- uj vál-
lalkozást a magyar történettudomány fejlődésvonalába kellett 

•-volna beállítani. S akkor kiderült volna, hogy az eddigi 
"szintézisek" milyen kevés anyagot adtak a' tankönyvírók számá-

• ra, hogy pl. Szekfü 18. századi Habsburg-barát katolikus barokk 
konstrukciójával szemben alapjaiból kellett újra .felépíteni 
mindent. A munkatársaknak, uj kutatások és mérlegelések alap-
ján, anyagban is, felfogásban is, döntő kérdésékre nézve szá-

• mos uj dolgot kellett hozniuk, s ez sokban nem világi-ott ki, 
nem is került az oly szükséges megvitatásra. A maga részéről 
is nem egy lényeges ponton tulment'az eddigi kutatásokon, pl. 
c vámrendszer kérdésében,. a jobbágyság helyzetének átfogó raj-

;- zában, a földesúri joghatóság kérdésében, a horvát paraszt-
felkelésnek /eddig hiányzó/ ábrázolásában, az úrbérrendezés 
értékelésében s végrehajtásának előadásában, a felvilágosodás 
fogalmának tisztázásában stb.; és sajnos, épp e döntő problé-

• .mákban alig találkozott érdemi észrevétellel. S amikor befe-
jezésül visszakanyarodik a bevezetőben mondottakhoz, ismét kö-
szönve a vita során nyert értékes segítséget, sajnálja, hogy 
ez a segitség nem volt még nagyobb. 
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H.Balázs Éva köszönetet mondott a hozzászólóknak, fájlalva, 
hogy a 18. század, s azon belül az ő fejezete nem kapott na-
gyobb figyelmet a vita során. A hozzászólók általában megál-
lapították, hogy a 18. századot tárgyaló fejezetek közös hi-
bája, hogy nem tankönyvszerüek, inkább monografikus módszer-
rel dolgoztak a szerzők. Ő ugy látja, hogy a munka egy állo-
másáról van szó« Ez a mostani monografikus megoldás' az uj 
anyagok feltárásából, a leszűrt eredményeken tul a, bizonyító 
anyag közléséből keletkezett«, A következő állomás'-kötelezően 
az, hogy a 18. század szerzői, ő is, a tankönyvszerüség köve-
telményeinek tegyenek eleget. 

A vita során a legtöbb segítséget Pach Zsigmond Pál é-s Kosáry 
Domokos hozzászólásai adták; ezek nyomén az elvi-kérdéseket 
bátrabban veti fel és igyekszik azokat helyesen niegòldani. A 
periodizáció vonatkozásában azonban még nem tudj a ;'ág-gályáit 
feladni. Az 1790-eS korszakhatárt nem érzi szilárdnak \ vagy 
ennek a kötetnek kellene 1795-el záródnia, mint a 80-as évek-
ben meginduló nemesi ellenállás legmagasabb fokával; vagy ko-
rábban'kellene a kötetet zárni, függetlenül a Habsburg uralko-
dó' törekvéseitől, amelyek a teljes beolvasztást célozták; a 
80-asi években, amikor a megyei ellenállás már konkrétan jelent-
kezik. A kultúrtörténeti fejezet megoldása mindenesetre ne-
héz feladat ilyen periodizáció mellett. Legfontosabb felada-
tának azt érzi, hogy a felvilágosult abszolutizmus sajátos, 
magyarországi megjelenését tisztázza s a magyar jozefinizmus 
határozott értékelését adja. 

Makkai László a vita eredményeit összefoglalva, azt a pozi-
tívumot emelte ki, hogy „a- kézirat, minden hiányossága és hi-
bája ellenére, komoly lépést jelent előre nemcsak a tárgyalt 
korszak egyes részletkérdéseinek tisztázása, hanem a fejlődés 
fővonalainak felvázolása terén .is, 

A szerzők marxista-leninista szempontokat igyekeztek érvénye-
síteni munkájuk során s ez számos részletkérdésben.és néhány 
alapvető vonatkozásban sikerült is nekik, de a kézirat egészén 
ezek a szempontok nem húzódnak következetesen, világosan vé-
gig. Mindenekelőtt - mint'arra-Pach és Elekes ;elvtárs rámutat-
tak - nem kap a kéziratban kellő hangsúlyt az alapvető monda-
nivaló: az objektiv történeti törvényszerűség, érvényesülése 
az ellentendenciákkal való harc során a sajátosan, szaggatott 
magyarországi fe^ lődós körülményei között-. Nem világlik ki 
meggyőzően, hogy az adott korszak fejlődési iránya, a feuda-
lizmus bomlásának megindulása és a kapitalizmus elemeinek fo-
kozatos kialakulása, n nemzettéválás folyamatának előrehala-
dása objektiv történeti törvényszerűség, melynek az emberek 
akaratától függetlenül is, minden késleltető, visszavető kö-
rülmény ellenére is hovatovább érvényesülnie kell, A termelő-
erők, a termelési viszonyok és a politikai felépítmény dialek-
tikus kölcsönhatásának kimutatására csak helyenként került 
sor, aminek legalább annyira oka a mélyebb elméleti átgondo-
lás hiánya, mint a konkrét adatanyag elégtelensége, 

A vita során számos értékes hozzászólás éppen az elvi elmé-
lyítés és a további anyagfeltárás kettős szükséglete közötti 
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szoros kapcsolatra mutatott rá. A termelőerők fejlődése kuta-

'"tásának elégtelensége az egyik oka annak? hogy a termelési vi-
szonyok fejlődéséről adott kép sem..mindenütt kielégítő. 
A legelevenebb vita a köznemesség fejlődése és szerepe körül 
alakult ki. A kézirat maga sem képvisel e tekintetben egysé-
ges álláspontot, de a vita során sem alakult ki közmegegyezés. 
A Habsburg-abszolutizmus és az erdélyi centralizáció viszonyát 
és szerepét a szerzők eléggé egyöntetűen és félreérthetetle-
nül Ítélik meg, de ez nem jelenti azt, hogy a kétféle centra-
lizáció jellegét kielégítően jellemezték s a felmerülő problé-
mákat egytől-egyig megnyugtatóan tisztázták volna. 
A kézirat jelenlegi formájában alkalmazott periodizáció ellen 
általánosan elfogadott kifogás.nem hangzott el, ami egyrészt 
azt jelenti,.hogy a jegyzetstádiumban periodizációs átdolgozás 
nem szükséges, azonban a végleges szöveg elkészítése során a 
vitán elhangzott ellenérveket komolyan fontolóra kell majd 
venni. Külön kell megemlíteni a kultúrtörténetet és a nem ma-
gyar népek történetét, mint olyan kérdéscsoportokat, melyek 
tárgyalása a jelenlegi formában tartalmilag és szerkezetileg 
egyaránt sok kívánnivalót hagy hátra. 
Befejezésül Makkai László azt hangoztatta, hogy "'jelentős 
eredménye ennek a vitának, a szakemberek egész sorának meg-
szólalása' s ezzel történészfrontunk egyre erősödő elvi egysé-
gének és mélyülő problémalátásának nagyarányú megnyilatkozása. 
Rá kell azonban mutatni néhány hiányosságra, is. Ilyen hiányos-
ság elsősorban az, hogy a vitában nem szerepeltek kellő hang-
súllyal a döntő elvi problémák, hanem többnyire részletkérdé-
sekről esett szó, melyek fontosak voltak ugyan, de elméleti 
alátámasztás hijjón nem vitték előre a problémák megoldását 
olyan mértékben, mint az kívánatos lett volna." 
A vita hasznossága azonban kétségtelen s amint azt a szerzők 
válaszai is mutatták, nagymértékben hozzájárul a kézirat ki-
javításához. • 

Az Értesítő következő számában folytatjuk az egyetemi tanköny-
vek vitáinak ismertetését; beszámolunk az 1790-184-9-es perió-
dus kapcsán elhangzott hozzászólásokról és válaszokról. 

H.Balázs Éva 
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A.M- ANDREJEV: Borba litovszkogo naroda za szovjetszkuju 
vlaszty. /A litván nép harca a"szovjef hatalomért". /1918-
1919 •/ GoszpoHtizdat, M. 1954. 163.1. - A könyv szer-
zője népszerű tudományos formában foglalkozik a Litván 
Szovjet Szocialista Köztársaság történetével. Megismerte-
ti az olvasőt a köztársaság létrejöttének körülményeivel, 
a litván szovjet hatalom első intézkedéseivel, majd az-
zal, miként harcolt együtt a litván ós a belorussz szov-

i' jet köztársaság a külföldi katonai intervenció és a bel-
ső ellenforradalmi erők ellen. 

Sz.V,. BAHRUSINT Naucsnije trudi ... /Tudományos munkái. / I.-
IIV kötet. A SzovjetunIó~Tudományos Akadémiájának kiadá-
sa. M- 1952, 1954. 263-1. 379-1. - ~Az 195o-ben elhunyt 
nagy szovjet tudós tudományos hagyatékéi. 3 kötetben kiad-
ja a Szovjetunió Tudományos Akadémiája. Az első kotef-
Bahrusin befejezetlen munkáját tartalmazza a XVI• sz. 
orosz piacról.- A második kötetbe a szerzőnek a XV-XVII. 
sz. központositott orosz állam szociális-gazdasági és po-
litikai történetére vonatkozó cikkei kerültek be. A kia-
dásra tervbevett harmadik, kötet Bahrur?innak Szibériával 
foglalkozó tudományos munkáit fogja tartalmazni. 

M. BRA GIN: Vatutyin. Puty Generala. /Vatutyin. Egy tábornok 
pályafutása./190I-1944/ M. 1954. "Kiváló emberek élete" 
sorozat.: - A népszerű tudományos műben a szerző megismer-
teti~az olvasót a hires szovjet tábornok életével. A kö-
tetet számos illusztráció teszi érdekessé. 

.L-P- BtTSCSIK: Isztorija SzSzSzR /A Szovjetunió története./" 
A-MV Pankratova szerkesztésében és élőszavával. M-1954. 
453-1- - A könyv a középiskola VIII. osztályában tanító 
pedagógusok számára készült s felöleli a Szovjetunió tör-
ténetét a legrégibb időktől kezdve a XVII sz. végéig. 
Igen hasznos kézikönyv. 

Dokumenti i Matyeriali po isztorii Belorusszli. T: III. /Do-
kumentumok és anyagok Belorusszia történetéhez./ III. kö-
tet . /19oo-l9"17/ Minszk, 1953- I 0 I 8 I . Szerkesztette fV.N. 
Percev, stb. - Az 1199 dokumentumot tartalmazó kötet 
Belorusszia jelenlegi területére vonatkozóan a következő 
témaköröket öleli fel: a7 Belorusszia gazdasági .élete ós 
átdolgozok helyzete a XX. sz. elején, b/ Népművelés a 

' XX-sz. elején, c/ Forradalmi mozgalmak a XX.sz. elején, 
d/ Belorusszia az első polgári demokratikus forradalom 
idejón./19o5-19o7/ e/ Belorusszia a sztolipini reakció 
és a forradalmi fellendülés idején, /l9o8-'1914/ f/ Be-
lorusszia az első világháború idején /1914 1917/ g/ Be-
lorusszia a februári polgári-demokratikus forradalom ide-
jén. - A kötetet tárgy- és helymutató egészíti ki. 
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Go s zudar szt venni j muzej Ja.M. Szverdlova. /A Já". M-' Szverdlov-

ról elnevezett"muzeum./Szverdlovszk, 1953- 48.1. - Rövid 
képes utrnutató. 

Sz. GRACSOV: Pomoscs SzSzSzR narodam Csehszlovakii v ih bőrbe 
za szvobodu i nyezaviszimoszty.. /A Szovjetunió segítése 
Csehszlovákia népeinek a szabadsagukért ós függetlensé- ** 
g ükért' folyó harcban./1941-1945/- Goszpolitizdat, 1953-M -
237-I- - k népszerű tudományos munka a következő négy fe-
jezetből áll: 1. A Nagy Honvédő Háború - fordulópont 
Csehszlovákia népeinek történetében. 2-"A szovjet-cseh-
szlovák kapcsolatok további megerősödése. Barátsági és 
kölcsönös segélynyújtási egyezmény"a Szovjetunió és a ~ 
Csehszlovák Köztársaság között. 3. A Szovjetunió segiti 
a csehszlovák nép nemzeti felszabadító harcát a Hitler-
uralom ellen. 4. A Szovjetunió felszabadítja Csehszlová-
kia népeit a fasiszta iga elől. A Szovjetunió felszabadi-
tó tevékenysége legfőbb ős döntő előfeltétele a népi de-
mokratikus csehszlovák köztársaság létrejöttének. 

B.D. GREKOV : Kievsfzkaja Rusz. /A kievi Oroszország./ Goszpoli-' 
tizdat, 1953- 567-1. - A jelenlegi ujabb kiadás tartal-
mazza GrëkoVnak a munkán közvetlenül halála előtt eszkö-
zölt változtatásait. A kötetben helyet ka pot» t ezenkívül 
Grekovnak az utóbbi évek során megirt és különböző folyó-
iratokban közölt 4 cikke is, amelyek témája közeli a fő-
mű témájához. 

V.A. GOLOBUCKIJ: Oszvobogyityelnyajä vojna ukrainszkogo naroda 
pod rukovodsztvom Hmelnyickogo. /Az"ukrán nép felszabadi-
tó harca HmelnyicEij vezetése alatt./1648-1654/ Goszpo-
litizdat, 1954. M. 157-1• - Népszerű tudományos feldolgo-
zás Oroszország és Ukrajna újraegyesülésének évfordulója 
alkalmáb ól. 

P.P. IYANOV: Hozjajsztvö dzsujbarszkih sejhovr /A dzsujbári sej-
kek gazdálkodása/ - M-L- 1954. A Szovjetunió Tudományos 
akadémiája kiadása. - E mű a Közép-Ázsia XV-XVII. század-
beli történetével foglalkozó korán elhunyt szerző 1938-
194o-ben megirt, s gazdag, korábban feltáratlan levéltári 
anyagon alapuló munkája. 

• 

I. IAPONOGOV: Vengerszkaja Naro dna ja Reszpublï'kfî. /A magyar nép-
köztársaság. / IH. 1954. Katonai kiadó. 174-1. - A népszerű 
tudományos feldolgozás nyolc fejezetből áll; melyben a szer-
ző megismerteti az olvasót a magyar nép múltjával, az or-
szág földrajzával, majd áttér jelenlegi áilamrendjére, gaz-
dasági életére. Végezetül foglalkozik a szerző a kulturális 
élet kérdéseivel. -"A kötetet Magyarország közigazgatási 
térképe egészíti ki. 

J. MACEK: Guszitszkoje revoljucionnoje dvizsenyije. /A huszita 
forradalmi mözgÖiom. / M-1954. Az idegennyelvü kiadó ki-
adása. Porditás, 226.1. - Az első csehszlovák munka, amely 
a marxizmus-leninizmus" szemszögéből részletesen ismerteti 
a huszita mozgalom történetét. 
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D.E. M3HNEVICS: Ocserki iz isztorii katolicseszkoj rëakcii. 

/Iezuiti./ /Tanulmányok a katolikus reakció történetéhez/ 
/A jezsüiták/"' Aw'Szovj"efunió Tudományos Akadémiájának ki-
adványa. 1953• -VI. 3I0.I. - A Szovjetunió Tudományos Aka-
démiájának népszerű tudományos sorozatában megjelenő mü 
a JVI. századtői kezdve egészen napjainkig részletesen 
tárgyalja a jezsuita rend történetét. 

N.I. SAmAGIN: Organizaö'i j a i sztroityelsztvo szovjetszkoj 
armii v 1918-192o. /A Szovjet hadsereg-felepitéSe és-f&j-
iesztése 1918-l92o-ban./ Katonai kiadd. M- 1954- 246.1. 
A népszerű-tudományos mü szerzője részletesen foglalkozik 
azzal, "miként rombolta szét a szovjet hatalom a régi állam-
apparátust s igy a régi hadsereget is, as~miként teremtet-
te meg az uj reguláris szovjet hadseregét. 

P.M. SZAMOJLOV: Po szie dam minuvsego. /Az elmúlt idők nyomában./ 
Goszpolitizdat, Lì. 1954. 382-1. Harmadik kiadás. - A könyv" 
- Szamojlov öreg bolsevik visszaemlékezése harcos életére. 
188o-nal kezdődik a.visszaemlékezés. Megismerkedünk a szá-
zadvégi falu életével, majd az ivanovo-voznyeszenszki 
sztrájkok - a sztolipini'reakció éveiben'ki fej tétt párt-
és szakszervezeti munka történetével, majd~a IV- állami 
duma bolsevik frakciójának tevékenységével. A visszaemlé-
kezés 1917- áprilisával, Lenin áprilisi téziseivel ér vé-
get . 

N • A - SZMIRNOV: Ocserki isztorii izucsenyija iszlama v SzSzSzR. 
/Vázlatok äz iszlám tanulmányozásának történetéből a Szov-
jetunTóban./ A Szovjetunió tudományos Akadémiájának kiadá-" 
sa. M. 19'5:4. 271-1. - A könyvben a szerző áttekintést nyújt 
a legrégibb időktől 1918-ig keletkezett orosz forrásokban 
előforduló és az iszlámra vonatkozó utalásokról, majd a mü 
második részében az iszlámra vonatkozó szovjet irodalommal 
foglalkozik. 

E.I. SZOLDATENKO: Trudovoj podvig szovjetszkogo naroda v velikoj 
otyecsesztvennoj vojne. /A szovjet nép munkasikërei a Nagy 
Honvédő Háború idején./ Goszpolitizdat, M- 1954. 292-1. -
A népszerű tudományos mü szerzője részletesen foglalkozik 
a munkásosztály munkasikereivel a Nagy Honvédő Háború ide-
jén, majd ismerteti a kolhozparasztság ős a szovjet értel-
miség hazaszeretetének megnyilvánulásait a háború évei-
ben. 

p.p. TOPEHA: Antinarodnaja politika pravih liderov Japonszkoj 
Szocialisztyicseszkoj Patryii. /A Japán Szoölalista Páft 
jobboldali vezéreinek népellenes poli tikája. /I"945"-1951*/ 
L Szovjetunió Tudományi Akadémiájának kiadása- II. 1954. 
242 1. - A műben a szerző részletesen foglalkozik Japán 
belpolitikai helyzetével a Nagy Honvédő Háború után, majd 
áttér a Japán Szocialista Párt jőbboldali vezérei által 
gyakorolt politika ismertetésére. - A kötetet néhány vonat-
kozó dokumentum, névmutató ős bibliográfia egésziti ki. 



-235-
Ucsonije zapiszki szverdló"vszkogo'"goszudarsztvennogo pedagogi-

cseszkögo insztituta. vip. /A szverdlovszki állami pe-
dagógiai röiskoia tudományos folyóirata," 6.sz. Szverd-
lovszk, 1949- - A folyóirat közli M. Ja. Sz j uzumovnak a Z. 
századbeli bizánci cóliek alapszabályaira vonatkozó munká-
ját. - A munkát egy térkép egósziti ki. 

F.F. USAKOV: Dó'kufíenti. ~T : II. Usakov F.F. /Dokumentumok./ 
II. kötet. M. 1952-"'Haditengerészeti kiadó. R.JJ. Líordvinov 
szerkesztésében 6o5-l» - A Szovjetunió Tudományos Akadé-
miája Történettudományi. Intezetének és a Haditengerészeti 
Flotta levéltárának közös kiadásában megjelent mü 41o doku 
mentumot tartalmaz, melyek 1789- januárjától 1799 • juniuSá 
ig ölelik fel a nagy hadvezér tevékenységének történetét. 
A kötetet részletes név- és helymutató egósziti ki. 

F.D. VOLKOV: Krah Angliszkoj polityiki intervene!! í diplomati 
cseszkoj izoljacii szovjetszkogo goszudarsztva. /Anglia 
szovjetellenes 'politikai intervenciójának és diplomáciai 
elszigetelő politikájának csődje./1917-1924./. Goszpolitiz 
dat, M. 1954. - A 12 fejezetből álló miiben a szerző rész-
letesen megismerteti az olvasót azzal, miként vett részt 
Anglia a szovjet állam ellen irányuló külföldi katonai in-
tervencióban, majd az intervenció és a polgárháború befe-
jezése után - egyéb intervenciós terveinek csődje után -
miként ismeri el Anglia a szovjet államot. - A kötetet ige 
részletes bibliográfia egésziti ki. 

Vosszoj egyinyenyi j a bkraini- sz Rosszij ej T" /Ukrajna ujraegyesi-
tese Oroszországgal. Cikkgyüj temény. hí. 19547 439 1. A 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának kiadása. - Az újra-
egyesítés évfordulója alkalmából megjelenő mü 13 cikket 
tartalmaz, amelyek részben ukrán-orosz történelmi kapcso-^ 
latokkal, részben pedig Ukrajna történetének egy-egy IZVII. 
századbeli eseményével foglalkoznak. 
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S Z O V J E T F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 

KOMMUNYISZT 

1954. 16. színi. 
A szocializmus és a béke. 
Nyecskina M. , A nép - a történeti fejlődés döntő ereje. 
Zverev AT, Javítsuk és tökéletesítsük az államgépezet mun-

kaját. 
Bel j a je v N. , Az altáji pártszervezet harca a gabonatermés 

gyarapításáért. 
Kuropatkin A., A kolhozparasztság kulturális és technikai 

színvonalának felemeléséért. 
Jakovi e va J., A dolgozók jôléténë'k emelkedése az európai 

népi demokratikus országokban. 
Tyisin I.y Közel- és Közép-Kelet népeinek harca a bókéért 

és a függetlenségért. 

Trofimov p.^ Borev J., Vanszlov V-, Szkatyerscsikov V., A 
marxista-leninista esztétika alapelvei. 

Kritika és_könyvszemle^ 

Csugajev A., A marxizmus-leninizmus népszerű könyvtára. 
A Be1crussz SzSzK története. I. köt. Sz e rk.:-V.N. Pe re e v, 

K.I• Sabunyi, L.Sz. Abecedarszkij, Minszk. 1954. 

Maj zenberg L• , Az áralakulás a Szovjetunió nópgazdaságá-
' ban. M." Ì953-

17. szám. 

A szocialista mezőgazdaság ós hatalmas tartalékai. 
Szorokin G., A népgazdaság tervezésének tudományos alapjai 
Sitarev G. 9 A pártmunka alkotó jellege. 
Gribacsev N_., A szovjet irodalom néhány sajátosságáról. 
Saginjan M.,~Mikael Nalbandjan. /A nagy örmény író születé 

senek l2o. évfordulójára./ 
Valev E., Albánia szabad fejlődésének 10 éve. 



Voznyeszenszkij J.; A kölcsönös bizalom és barátság - a 
Szovjetunió és Finnország közötti jószomszédi viszony 
alapja. 

Fjodorov G. , A dialektikus materializmus a szabadságról 
és a szükségességről. 

Zaglagyin V., A párizsi szerződések összeegyeztethetetle-
nek az európai biztonság érdekeivel. 

Könyvismertetés:_ 

Karpov G.G., A szovjet kultruráról és a ktrl tur forra dal óm-
ról a Szovjetunióban. MTI954. /ism. V. Beresztnyev -
Hézagpótló népszerű mü/. 

18. szám. 
A népek neirTVókülnek meg az uj háború előkészítésének po-
litikájával . 

—- » 

Tyitarenkő SzT, "Lenin hü tanitványa ós ügyének na^y foly-
tatój'a. /I.V. Sztálin születésének 75. évfordulójára/. 

Szdobnov Sz., A munkatermelékenység növekedése - a kolhozok 
megerősítésének legfontosabb feltétele. 

Kovaijov F. , Az élenjáró tapasztalatok cseréje az iparban. 

Kur0je doV V., A pártszervezetek ós a tudományos intézmé-
nyek. Emeljük a káderek képzési színvonalát a társada-
lomtudományok terén. 

Könyvismertetés ós^kritika^ 

Politikai gazdaságtan. Tankönyv. M• 1954-• /isrn. G-Kozlöv, 
M.Szakov - A marxista-leninista politikai gazdaságtan " 
alapjai népszerű formában. Értékes könyv./ 

Az ipar nacionalizálása a Szovjetunióban. -Dokumentumgyűj-
temény 1917-1920. M.1954-. /ism. V.Vinogradov - Gazdag 
anyag./ 

V. Se serbi na , M.Gorkij összes müvei 28, 29,- 3o . kötetének 
megjolenose alkalmából. 

Kihat ir o Klmura, És mi jön ezután? Tokio. 1954. /Ism. 3'. 
pevznyer - A san-franci scoi szerződés zsákutcájáról./ 

VOPRÔSZI-ISZTORII 
1954. 10.szám. 

Akatova T.N., Az 1925-26-os Honkong-kantoni sztrájk. 
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Asztafjev G.V.7 A kinai nép felszabadító harcának befeje-

ző szakasza. 

Jeruszalimszkij A.Sz., A Német Demokratikus Köztársaság 
szerepe a" ma történetében. 

Turszunov H-T-, Közép-Ázsia területi elhatárolása és az 
Uzbek SzSzK keletkezése. 

Yolk Sz • Sz. és "zserebov D.K., Szevasztopol hősi védelme 
1954-55-ben. 

Spirt A.J., Az USA gazdasági expanziója a szövetséges Ka-
pitalista országokban a második világháború éveiben. 

V i t a c i k k e k ^ 
Verhin I.B., Kim M-PV, A szovjet társadalom történetének 

periodi zációjáról. 
«-t. 

Poljanszkij F.J., A feudalizmus gazdasági alaptörvényéről. 
Sznyeszarevszkij P.V., A feudalizmus gazdasági alaptörvé-

nyének működése Oroszországban. 

Rövid közlemények:_ 
Smorgun P.M., Bolsevik szervezetek Ukrajnában àz OSzDMP 

pragai konferenciájának előkészítése idején, 

Joanniszj"anwA. G., A tondrakisták mozgalma Örményországban 
J^lO.szTJ 

Griconko N.P., A Közép-Volga-vidék telkes parasztjainak 
harca a földért a 18. század végén és a 19. század ele-
jén. 

Galeey V.Sz•, Az Észak-Kaukázus népeinek társadalmi-gazda-
sági ós kulturális fejlődése a 19.század 7o-9o-es évei-
ben. 

Levelek és jnegj.egy zések: 
jakubovszkaja Sz.I•, A szovjet társadalom története forrás-

kutatásának néhány kérdéséről. 
Sulgin^V.N., N.A. Dobroljubov "Naplójegyzetei" tisztázásá-

hoz. 
j 

Kritika és_könyvismertet és 
Ukrajna Oroszországhoz való visszacsatolása, 1654-1954. 

*Ci kkgy ü j temény . M. 1954. 
Az 1648-54-es felszabadító" háború" és Ukrajna visszacsatolá» 

sa Oroszországhoz, Kiev. 1954. /Ism. N.L-Rubinstejn/. 
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Rezonov P.I-, G.B.Szancsuk, A.I.Qzolin, A huszita forra-" 

dalmi mozgalom a csehszlovák történészek uj munkáiban. 

Kravcsenko G.P., Ukrajna pártszervezetének harca a párt 
egységének további megszilárdításáért a háborúról a bé-
kére való átmenet időszakábah. /l92o vége- 1921 eleje/. 
Kiev. 1954. Ism. Kovalenko D. 

"V.M.Karazin,'1773-1642". Bibliográfia, Harkov. 1933-/Ism. 
Borovoj Sz./ 

Kor ol juk V. D. , A livoniai háború, 1,1.1954. /ism. Sz.O.Smidt./ 

"A mindennapi életet tanulmányozó történészexpediciók 1949-
195o-ben. Adalékok a parasztsag rétegezodésóhez es a 
proletariátus 'kialakulásához Oroszországban a 19-század 
végén és a 2o.'század elején. Szerk. A. LI. Pankrat ova. 
M. 1953- /Ism. D.I.Guszev./ 

A "fáklyások'" felkelése.' Anyaggyüjtemóny 6 kötetben. 1953« 
7kinaiul/. /ism. D-N.Zigelberg. / 

Cing zsu-ci, Az amerikai agresszió Kinában. Peking. 1953-
/kínaiul/, /ism. R. A.Iviirovicka ja . / 

Dzsedzsula K.J., Franciaország története, Kiev. 1954. /Bi-
rálat: A könyv kompiláció, hemzseg a hibáktól, pontat-
lanságoktól./ 

Az uj'kori förténé't cKresztomátiája. II. rész. /I870-19I8/. 
Iá. 1953- /Ism". Sz «B • KanT/ 

K r ó n i k a ; 

Az Anyagi Kultura Történeti Intézetének tevékenysége. 
/A-D. Udalcov, J.I. Krupnov/. 

L•V.Danyilova és V.T.PSsuto "Az árutermelés Oroszországban 
/á 17- századig"/" c. könyvének megvitatása. /V.p. Liszcov, 
V.A. Pavlovics./ 

A szaratovi terület állami levéltára. /G-A. Malinyin/. 

A helyi pártszervezetek történetének összefoglalásával kap-
csolatos munka. 

A marxizmus-leninizmus klasszikusainak kiadásai Kinában. 
A Cinpuzsipao c, pekingi lap mellékleteként hetenként meg-

jelenő "Történelem" c. mellékletről. 
M- Roller: A román történészek munkájáról. 
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. s z fim. 

Alkalmazzuk alkotó módon a marxista-leninista gazdasági 
elméletet a történettudományi kutatómunkában. 

Per s zie li • M • > A Nagy Októberi Szocialista Porradalom és 
~"áz* é~gy~Eaz elválasztása az államtól. 

Sirendib B-, A Mongol Népköztársaság megalakításáért ví-
vott harc . 

Gal kin I. Sz •:. Az albániai nemzeti felszabadító mozgalom 
történetéből. 

Kirpotyin V.j., A forradalomnË'kTés a forradalmárok meg-
szervézésének"problómája m7j.Szaltikov-Scsedrin publi-
cisztikájában. /18.63-1364/. 

Trunszkij J.G., Az osztályok és a pártok harca a francia 
parasztságért a 19-század végén. 

V i t a c i k k e k : 
Minkov T., Hromov R.p., A feudális formáció gazdasági alap-

tÖrvényéről. ~ • '.. vr.' 

Rövid közlemények: 
t 

Vahtyin M.I., A pártszervezetek megerősítése falun a hely-
reáll itasi Időszakban. 

Ljaljaj P., Alibali j., Jelentős események az albán nép 
törtenetében. Jkz Albán,KP I. konferenciája -l9'43.márc. — 
Az I.albán antifasiszta kongresszus . 1944.máj.24. / 

Maszlennyikov N.Sz., A spanyol burzsoá nemzet kialakulásá-
nak" előfeltételeiről. 

Levelek és_meg^egyzések:_ 
Buskanyec J.G., Ki az a Danyiil? /Gercen egy l86o.okt.15.-

ón megjelent cikkében szereplő személyről/, 
Zamjatnyin V.N., A feudáliskori gazdasági eszmék történeté-

nek periodizációjáról. 

Minyin V.V., Dmitrov város 8oo. évfordulója. 
Kritika és_könyvszemle: 

Grigorjeva I.V., Egy az olasz munkásmozgalommal foglalkozó 
lap. /"Movimento operaio" - 1949•okt.-tői/. 

Zak L'A., Csernyak J.B., A" "Americana" amerikai encyclopedia 
t ört énelemhami sít ásai. 
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Kulijev 0., Türkmenisztán a Nagy Októberi Szocialista For-

radalom előkészítésének és véghezvitelének' időszakában 
/1917 ápr.-1918/ Ashabad. 1953- /Ism. A.V. Pjaszkovszkij 
- A munka komoly fogyatékosságai mellett is pozitiv ered-
mény . / 

Abramjan A. G., Egy lap a kaukázusontuli népek és az orosz-
örmény kapcsolatok történetéből. Tanulmány ós dokumen-
tumok. Jereván. 1953- /Sok a hibás, eltorzított közlés, 
fordì tás./ 

Ivanov p.p., A Dzsujbari seikek gazdaságaA feudális bir-
tokok Közép-Ázsiában a 16-17- században. M--L- 1954. 

Tompkins S.R., Russian Mind from Peter the Great through 
the enlightment. Oklahoma. 1953- /Ism. Sz.Sz. Volk -
Az amerikai imperializmus előtt hajbókoló fércmü./ 

Solle Z- , A munkásmözgalom"cseh földön 'az imperialista vi-
lágháború idején, prahá. 1952. /Ism. G-A-Oszipovszkij -
Harcos, marxista könyv./ 

"A december 9--i mozgalom". Dokumentumgyűjtemény. Peking. 
1954. /Ism. L-P.Gyeljuszin - Az 1935•dec.9•-i diákmoz-
galom hasznos dokumentumkiadványa./ 

"Kina muzulmán népeinek felkelései17. Adalékok Kina újkori 
történetéhez. I-IV-köt. Sanghaj. 1952. 

Rasid al-Baravf, A legutóbbi egyiptomi államcsíny lényege. 
Kairo. 1952. /Ism. A.F.Szultanov - A haladó kairói pro-
fesszor részletesen elemzi Egyiptom társSdalmi és gaz-
dasági történetét 1919-től egész 1952-ig./ 

Mihnyevics D.J., A ká'tolikü's re Skc i ó történetéből /A je-
zsuiták/. M. 1953- /Ism. D-L-Pohilevics - Kisebb fogya-
tékosságai mellett érdekes és hasznos könyv a szóles 
olvasóközönség számára/. 

"A Documentary History of the Negro"People in frhë' United"' 
States "."Kiadta Apthë'ker. "Előszót irta: F.E• B. Du Bois . 
New York. 1951- /Ism. N.M-Goldberg - Az aktiv bókehar-
cos-leleplezi a négerek történetének amerikai hamisítá-
sait . / 

K r ó n i k a ^ 
Tolsztov Sz.P., A szovjet etnográfia feladatai. 
A Kinai Népköztársaság ötödik évfordulója alkalmával ren-

dezett tudományos ülésszakok. 

A Német Demokratikus Köztársaság ötéves évfordulója./1954T 
okt. 12-13-án rendezett tudományos ülésszak Moszkvában./ 

II.B ., Gercen és Ogarjov archívum szófiai gyűjteménye. 



Bar ab o j A. 7, -, Uj dokumentumok az ukrán nép történetéről. 

Boguszlavszki j G.A., >!uratov"H-1 >, Az "A. V. Szuvorov" do-
kumentumkötet megvitat as a • 

Nyedorezov A-I., Praszolov Sz.I., A csehszlovák történé-
szek. konfêrêncTaJa Csehszlovákia uj- és legujabbkori 
történetéről. 

A Magyar Munkásmozgalmi Intézet. 
Stern Leo, A nyugatnémet burzsoá történetírás eszmei álla-
"* pot ár ől / Zeitschrift f .'Geschieht sw. 1953- 6.sz./ 
Ter-Akopjä'n H.Bi•, A történettudomány a háború utáni Hollan-

di ab an. 

Angol történeti folyóiratok szemléje. 

. szám. 
Lenin"'nagy ügyének folytatója /V.l. Sztálin születésének 

75- évfordulójára. 
Kozlityin I.P., Az állami szocialista ellenőrzés történe-

téb'ől /1919-1921/. 
Gulijev A.n., A bakui munkások sztrájkja 19o4— ben. 
Momdzsjän H.N., Mikael Nalbandjan társadalmi-politikai né-

zetei. 
Besztuzsev Ily., A Kaukázus ont ul védelme a krimi háborúban 

71853-56/r 
Rubcov B.T., A feudális-kizsákmányolás fokozódása Csehor-

szágban a XV. századi nagy parasztháború előestéjén. 
K ö z l e m é n y e k ^ 

Mor N., Havin A.F., Az első :szövjet ötéves terv ós a kapi-
talista "országok proletariátusa. 

Bobkov A-M-, Az "Ifju-Németörszág" /a német demokratikus 
mozgalom történetéből./ 

Gesszen V.J., A szökött parasztok rátámadása a földesúri 
birtokokra a XVIII- század húszas-harmincas éveiben. 

Levelek és^megjegyzések: 
Naszonöv A.N., A régi orosz állam területének kialakulásá-

ról . 
Krivonogov"V7J., Az uráli kohászat a XIa. század első felé-

ben /SzTT^Szt rumi lin akadémikusnak az Isztoricseszki j 
Arhiv IX.kötetéről irt bírálatához./ 
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Kovalev J.V., Egy chartista folyóirat cikke a dekabristák-

ról . 
Kritika ós könyvszemle: 

Nyemirovszkij A•I., Az ókori Róma törtenetének kérdései a 
modern nyugatnémet történetÍrásban. 

Tyelpuhovszki. ,j "B . Sz • 7 A Szovjet "Had se re g nagy sztálingrádi 
győzelme. M, 1953- /Ism. J. G.Bor-Ramenszkij - Hasznos 
olvasmány de a szerző sok hibát ejtett./ 

Irodalmi öfckségT 59»kötet.~A dekabrista irö"dálmárok. 1. f üz 
Eoszerk.: A.M.Jegolin, M. 1954. /ism. Sz-B-Okuny/ 

Az orosz művészet története, Szerk. I.E. Graber. Iä. 1953-
~~7lsm. D. Sz. Lihacsev -"'Az orosz művészet első teljes és 
tudományos története/. 

Benyegyiktov A".'A. , Az indiai parasztság a 19-század hetve-
nes éveiben"! ~/A gazdasági helyzet és a feudális és 
gyarmati elnyomás elleni harc./ Sztalinabad. 1953. 

Az Orientalisztikai Intézet_ "Ucsonie Zapi szki je " . VII.köt. 
A "mo de rJT"~ja p án "polTtiklTJanák és" gazdaságának kérdései . 
M. 1954. 

Zujev F., A nemzetközi imperializmus szervezte meg Szovjet-
Oroszországnak a panok Lengyelországa általi megtámadá-
sát /1919-1920/. M. 1954. /Ism. A.J.Manuszevics - Érde-
me s munka./ 

Kinában megjelent történettudományi könyvek. 

K r ó n i k a ^ 

Egyesült tudományos ülésszak' a Baltikum történetéről az 
Október utáni időszakban. /1954.október végén Tallinban/ 

A történettudományi doktori disszertációkról. 

Archeológiai expedició a Komi SzSzK uszt-cilmai körzetében. 

Az "Egyetemes történet" I-IV. kötetének megvitatása /1954-
márc.-jun.-ban a Történettudományi Intézetben./ 

Az 1952-1954 első fele között megvédett doktori disszertá-
ciók listája. 

A Lengyel Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének 
• tevékenységéről. /B.Lesznodorszkij/. 

A csehszlovák tudósok az orösz-csehszlovák kapcsolatok tör-
ténetéről. /N. D. Ratnyer/. 

Albánia történetének néhány problémája a "Buletin per 
Shkencat Shoqerore megvilágításában. 
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1954- november 

2* Csicskov VT, Az amerikai bábok bukása a brazíliai válasz-
tásokon. 

5- Fillppov A., Gyemcsenko P., Az USA ujabb agresszív mester-
ke dései á gazdasági* "segítség" zászlaja alatt. 

5- Zsukov J., A Nagy Októberi Szocialista Porradalom felébresz-
tette a gyarmati országok népeit. 

7. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 37. évfordulója. 

12. Kasszegyin G., A francia hazaf,ak a Wehrmacht újjáéleszté-
se ellen. 

15- Montague Ivor, A bókeharc uj szakaszában. 
16. Figye]ő; uj szakasz az Európa biztonságáért folyó harcban. 
21. A Német Demokratikus Köztársaság programnyilatkozata. 

23. Norden AT, A nyugatnémet ágyukirályok és a párizsi szerző-
dések. 

3o."Ag európai országok konferenciája a békének ós Európa biz-
dec.3. tonságának biztosítására. 
december 

Petrov D., Japán nemzeti érdekei megkövetelik az összes or-
szágokkal való viszonyának normalizálását. 

8. Tolkunov I., Az amerikai diplomácia igyekszik kimenteni a 
kémeket ós diverzánsokat• 

9. Orehov F~., Az angol nép harcol a német militarizmus ujjá-
élesztése ellen. 

lo. A szerződéseket be kell tartani! /A francia-szovjet szer-
ződós megkötésének 10. évfordulójára. 

16. A Szovjet irók II- Összszövetségi kongresszusa. 

19« Figyelő; Az uj a nemzetközi helyzetben. 

24. Figyelő; Az agresszív északatlanti blokk tanácsának pári-. zsi ülése. 
26. ponomar jöv B., -Európa békéjéért vagy ellene /A szociálde-

mokraták választás előtt/. 
28. Alhimov V., Dugyinszkij I., A fokozott fegyverkezési haj-

sza jegyében. /A kapitalista világ gazdasága 1954-ben./ 
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31. Novikov I•, A munkanélküliek tragikus sorsa az USA-ban. 

VESZTNYIK DREVIfíEJ ISZTORII, 
1954• 2- szám. 

Az Ukrajna területén"folyé archeológiai kutatások jelen-
tősége a történettudomány számára. 

Korszunszkij A.R., A rabszolgák, felszabadított rabszol-
gák és colonusok helyzete a római birodalom nyugati 
provinciáiban a 4-5« században. 

Könyvismertetések:_ 
Bibikov SzTn., A luka-vrübleckajai kora-tripoljei telep. 

M. 1S53-
ICoszven M.Q., Az ősközösségi kultura történetének vázlata 

L-l. 1953-

BondarszkijSz•7 Az antik geográfiai irodalom. Olvasó-
könyv. M. 1953-

Afimov N. V., A kub án-'melléki ókori telepék az i.e. I. év-
században és az i.u. első századokban. 

Decsev P., A trák nyelv jellegzetességei.•Szófia. 1952« 

Kac. A., A késői római birodalom, ideológiájának kérdései 
a burzsoá történészek munkáiban. /Kritikai cikk./ 

Scullard, A history of the Roman World, London, 1951« 

3 . szám. 
Kovai e v Sz-I.', A társadalmi átalakulás jellege a 3-5» seá 

zadi nyugatrómai birodalomban. 
Misina Z-A-, Archeológiai kutatások Csehszlovákiában 1948 

1953-ban. • 
Köhyvi smertetések:_ 

Avgyijev V-I-, Az ókori Kelet története. 2-kiad. M. 1955' 

L.Homo, Alexandre le Grand. Paris.' 1951. 
Schachermeyr F., Alexander der Grosse. Graz. 1949« 

K r ó n i k a ^ 

A "Világtörténet" II- kötetének megvitatása a Történet-
tudományi intézetben 1954. áprilisában. 
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4. szám. 

Az antik világ tudománya és technikája tanulmányozásának 
problémái . 

Trumenyev A.I., A görög nép etnogenezisének kérdéséhez. * 
Gemp A.G•, A tributáriusok és inquilinusok a késői rónai 

D irodalomban. 
Könyvismertetések:_ 

Tretyakov P.N», A keleti szláv törzsek, M- 1953-
Robertson A., The origins of Christianity, London, 1953-
Ghilde V.G., New light on the most ancient East, London,1952. 

VOPROSZI FILOSZOFII, 

1954-. 6. szám. 

Harry Wells, A pragmatiznus - az imperializmus filozófiája. 

Belik A.p., Ludwig Feuerbach emlékezete. /Születésének 15o. 
évfordulójára./ 

Szelektor M * Z•, Vajon megvannak-e jelenleg a szovjet tár-
sadalomban az országharc jelenségei? 

VOPROSZI EKONOMIKI, 
1954. 10- szám. 

A gazdasági ismeretek propagálásáról /A politikai gazda-
ságtani tankönyv megjelenése alkalmából./ 

Petrov A., A Szov jet uni ó" harca" ä" nemzetközi gazdasági 
együttműködés fejlesztésóért. 

Grisin G., A Nemet Demokratikus Köztársaság békés fejlődé-
sének 5 éve. 

Dr.Theodor"Prager, Ausztria gazdasága a háború utáni idő-
szákban. 

Bor .M», A szocialista társadalom nemzeti jövedelmének né-
hány kérdéséről. 

Könyvismertetés :_ 
W.Rocher, A parasztság felszabadításának utja. M- 1953» -

A Francia Kommunista párt politikai irodája «tagjertek 
müve a francia parasztság helyzetéről ós harcáról./ 



11. szám. 
A statisztikai tudomány további alkotó fejlesztéséért'. 
Imi t r o y k • , A népi demokratikus Albánia gazdasági sikerei. 

IC év alatt. \ 
Arakelj an A., A munka termelékenysége a szocializmusban. 
Szazikin N., Az ellentétek kiéleződése az USA ós Anglia kö-

zött a kaucsuk miatt a háború utáni időszakban. 

Könyvismertetés : 
Nyeszterenko A.A., Az ipar története és a proletariátus 

helyzete Ukrajnában a 19. század végén ós a 2o. század 
elején. 

12. szám. 
Kuczinsky J., A nyugatnómetországi munkásosztály helyzete. 

Könyvismertetés :. 
Genkina E. B •, A Szovjetállam áttérése az uj gazdasági poli-

tikára /1921-1922./ U• 1954. 
BredeI E., Az adók, a kölcsönök és az infláció az imperia-

lizmus szolgálatában. m. 1953-

VESZTNYIK MOSZKOVSZKOVO UNT.IVERSZITYETA, 
1954. 11. szám. 

/Társadalomtudományi sorozat 4.szám/ 
Mocsulszkij n.F., V U . Lenin a Nagy Októberi Szocialista For-

radalom vi1ágtörténeImi jelentőségéről. 
Ugrinovics D.M., A felépítmény szerepe a Szov jet uni óban a 

szocialista alap kialakulásában. 

Koptyeva A.M., Az ÖK/b/P^ZIV- kongresszusa által elfogadott 
szervezeti szabályzat. 

Pavluskova M.A., Az osztályharc ""jellege Magyarországon a 
feudalizmus korában /ZI-XIII•század./ 

A moszkvai_egyetem_óletőből: 
GolubSov V.Sz.r, Az oroszországi munkásosztály történetéről 

irt disszertációk. 
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KRATKIE SZOOBSCSENIJA INSZTITUTA VOSZTOKOVEGYENIJA 
1954. X. szára. 

Cikkek India, Mandzsúria és Korea történetéről. 
KI . s z ám. 

Cikkek" Kina es a Távol—Kelet többi orszagainak történeté— 
bői. 

Bednyak I.J., A brüsszeli konferencia mint az USA és"Anglia 
"müncheni" politikájának egyik fejlődési szakasza. 

ISZTORICSESZKIE ZAPISZKI 
1954. 4?. szám 

Voronyeckaja A.A., Ivnyickij n-A., Matjugin A.A.,"Poljakov J.A. 
A Szovjetunió népgazdasaganak helyreállításáért folyta-
tott harc fő eredményei /1921-1925/. 

jerikalov j . , Petrograd ̂ vörösgárdája a Nagy Októberi Szo-
cialista Porradalom előkészítésének időszakában. 

Beljavszkij M.T»> M.V. Lomonoszov és a moszkvai egyetem. 

Geftyer "M. J., Harc a kohászati tröszt ' megalakítása körül 
Oroszországban a 2o. század elején. 

Pogrebenszkij A.P., A vasútépítés Oroszországban a reform 
előtt és a cárizmus pénzügyi politikája. 

Lejkina-Szvirszkaja V.R., A petrasevisták forradalmi gya-
korlata. 

Golobuckij V.A., Bogdan HmeÍnyickij diplomáciai"harca Ukraj-
nának Oroszországhoz való visszacsatolásáért. 

Kazakova N.A., A centralizált' orosz állam kereskedelempoli-
ti kajának történetéből /l5.sz./ 

Franceva_L-M., A doni kozákság népfelkelése 1812-ben. 
Vagi na P.A.7 A munkáskáderek kialakulása Dél-Ural gyárai-

ban a 18. század ötvenes-hatvanas éveiben. 

VESZTNYIK AKAGYEMII NAUK SZSZSZR 
1954. 8. szám. 

A.IJ. Pankratova beszámolója 1954. májusi lengyelországi út-
járól. /A Történettudományi Osztály ülésén./ 



A Csehszlovák és Szlovák Tudományos Akadémia delegációjá-
nak látogatása Moszkvában. /1954•junius/. 

Ju.B.Pankratov: A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának nem-
zetközi könyvcseréje. 

10. szám 
Lisszertációk megvédése a Történet tudományi Osztályon. 

12. szám 
Fjodorov G.B., A régi szlávok Moldvában /Az 1953-1954-es 

moldvai archeológiai expedíció eredményei./ 

Hadzsiolov A., A tudomány fejlődése a Bolgár Népköztársa-
s ágb an. 

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Könyvtárának 240. év-
fordulója. 

UCSONIE ZAPISZKI INSZTYITUTA SZ LAVJAN OVEGYENYIJA 
1954. VIII. 

Nyikolszkij Sz.V., Jiri Wolker /l9oo-1924/, a nagy cseh 
költő. ' 

Markov"P.F•, Hriszto Szmirenszki költészetének ujitó voná-
sai . 

Zlidnev V.l., Harc Ivan Vazov eszmei és művészi hagyatéká-
ért . 

Kacnyelszon D.B., Adam Mickiewicz viszonya a népköltészet-
liez /1820-1829/. 

IX. 
Ó-szláv nyelvészeti értekezések-
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f o l y ó i r a t s z e m l e a n é p i d e m o k r á c i á k 
O R S Z Á G A I B Ó L 

NARODNIJ KITAJ 

20. szám 
Van Jün-sen, A kinai nép történeti joga Tajvanhoz. 
A Kinai Népköztársaság munkájáról /Csu En-laj elvtárs be-

széde a-Népképviselők I. Összkinai Gyűlésének 1. ülésén/ 

21. szóm 
He Csen, Tajvant fel fogjuk szabadítani, ez a kinai nép 

akarata. 

Ma Ce-cing, A vasútépítés a népi Kinában. 

Lo Kai-fu, Kina természeti viszonyai. 
22. szám 

Csen Jün, Egyes közszükségleti cikkek keresletének és ki-
nálatának szabályozása. 

Csen Han-seng, Nehru miniszterelnök látogatása Kinában. 

Csen Ti-'cian, Az áruló Csang Kai-sek klikk kalóztevékeny-
sége . , 

23- szám 
Cian Cia-cüj^'A kapitalista kereskedelem és ipar átalakítá-

sa Kínában. 

Lej zsen-min. Kereskedelmi szerződés a Kinai Népköztársaság 
és India között. 

NOWE DROGI 

1954. 10- szám 
Az Egyesalt Lengyel Munkáspárt II. kongresszusa előtt. 
Morawski J., A népi tanácsok választási kampányában alkal-

mazott propaganda főkérdései. 
Kuzinski S., Az anyagi érdekeltség - az egyéni és~szövetko-

zeti paraszti gazdaság fejlődésének ösztönzője. 

Kowalowski J., Nyugateurópában változások zajlanak le. 

/ 
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Jakóbiec K., Erősítsük meg a kulturális kapcsolatokat a 
Népi Lengyelország ós Szovjet-Ukrajna között. 

i "•' ' 1 

Cyganék J., A pártonbelüli demokrácia szüntelen fejleszté-
se - ut a párttömegek aktivitásának fokozásához. 

Swiatlo A., A Wálka Mlodych /Fiatalok Harca/ c. folyóirat 
kilenc szárna. 

11. szám 
Rybicki m., A tömegek aktivitása - a népi tanácsok további 
•.. -megerősödésének alapvető feltótele. 
Brzoza A. - pasko A., A jövedelem felosztása a termelőszö-

• ve tkezetekben. 
— ^ 

Marzec M., A kézművesipar ós a szövetkezeti iftunka kérdései. 
Tielburski R., A szovjet parasztság további fejlődése. 
Mliczek F., - Urb ani ak' J., Kina tegnap és ma. 
Ar ski S., "Az Egyesült Államokban lezajlott választások mar-

gó j ara. 
• - k . —» 

Laszkowska Z-, A srodi körzet pártszervezete a termelőszö-
vetkezetek megerősítéséért folytatott harcban. 

Baczko B. , "SzőV jet monográfia Edv/ard Dcmbowski világnézeté-
ről. /Ï.Sz• Narszkij 1954-bon megjelent könyvének ismer-
tetése . / 

FE^ZEGLAD HISTORYC ZNY 

1954. 4.szám 

Dzievmlski S., Varsó városképének átalakulása az utóbbi év-
tizedben. 

Grochulska B-, Varsó-népesedési statisztikája a XVIII-sz. 
második felébon. 

bA 

Wójcik Z-, Lengyel-tatár vetélkedés Ukrajnáért I 6 6 0 - I 6 6 I . 

Michalski j-, A cóhellenes politika kérdése Poniatowski 
Szaniszló- korában. 

Gálos A., A németországi vagyonos osztályok a lengyel 
ügyről /1894-1914/. 

Gassowski j. - Mante uff el R. - Tomaszey/ski Z-, jQlentés az 
opatówi koraközépkori települések és romanzòpi tészet te-
rén 1955- május 7-3°. végzett kutatásokról. 



-252-
Rostworowski E., Szoczeshy Potocki levelezése Seweryn 

Rzewuskival 1788-1796. 
Zlotorzycka M., Zygmunt" Padlewski levelezéséből. 

.- Zlotorezyka M., BrohlSlav/ Szwarce a bialystoki körzet hely-
zet eroï~T851 -b e n. 

Grygier T•, A warmiai és mazuri lengyel mozgalom kérdései 
1920-1925-ban. 

Wronski S-, Az I939-es 1 figyelòllenes imperialista agresz-
sziő kérdése. /Vita. 

SPRAWÏ MIEDZYNARODOWE 

1954. 5-száia 

Havi szemle 

Keplicz K., 1939 szeptembere és a Wehrmacht visszaállításá-
ra irányuló tervek 1954-ben. 

Jaszunski G-., A genfi konferencia után: a nemzetközi hely-
zet további enyhüléséért. 

Si dor K-, Harc az olasz politika megváltoztatásáért. 

jaworznlcki B . , 40 éve tört ki az e l s ő világháború. 

Kozerski K., Az európai n§pi demokratikus országok vívmá-
nyainak büszke mérlege. 

Sachs I., Washington intervenciója Latin-Amerikában. 

Tomaia M•, A nyugatnémet monopóliumok helyreállítása 

Bukowski W., Agresszív katonai blokk összekovácsolása a 
Közel- és Közép-Keleten. 

,¥ilder jTA., A kapitalizmus megvádolása az SNSz beszámoló-
j ában. 

Niekricz A.M., Angol-német gyarmati ellentétek a második 
világháború előtt. 

Könyvismertetések. 

6. szám 
Andrej Visinszkij. 
A haladás és béke eszméje győzelmének évfordulója. 
Havi szemle. 



Ke s plie z IC., A Wehrmacht feltámasztására irányuló tervek 
második kiadása. 

Dobrowolski M.T-, Adenauer belső nehézségei. 

Trop-Krynski A., A Népi Kina nemzetközi szerepe. 

Poznanska K., Az amerikai munkásosztály aktivitása. /Az 
amerikai választások margójára./ 

Kos A., A svéd külpolitika a háború után. 

Machowski J., Az Északi Sarkvidék szerepe az Egyesült Ál-
lamok imperialista terveiben. 

Dobrska Z•, A délkelet-ázsiai paktum. 

Niekricz A.M., Angol-német gyarmati ellentétek a második 
világháború előtt. 

_ - v̂ 

Könyvi smertetések. 

NOVÁ MTSL 
1954. 11. szám 

A nemzetgyűlési választások - a nép, a párt es a Nemzeti 
Front kormánya egységének megnyilvánulása. 

Biztosítsuk a munka termelékenységének és gazdaságosságá-
nak további fokozódását. 

Hübl M., A csehszlovákiai forradalom szakaszairól. 

Stroces F., Az anyagi érdekeltség elve a mezőgazdasági 
terme] és növelésében. 

Hájek J.S.,"A csehszlovák burzsoázia bomlásának utolsó 
szakasza. 

Gak 0., A materialista dialektika kategóriáiról és tanul-
mányozásukról . 

Vokrouhlicky Z-, Milyen jelentősége van az agresszió he-
lyes meghatározásinak. • 

Cerny J. ̂  A nagy cseh természettuáósw'és materialista filo 
zófus. /Jiri Prócházka 1749-182o/. 

12. szám 
A német militarizmus újjáélesztésével szemben megerősít-

jük hazánk gazdasági, politikai és katonai erejét. 
Rubik I , A munkás-paraszt szövetség fejlődésének néhány 

kérdése a népi demokratikus Csehszlovákiában. 
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Kammari M"-', A materialista dialektika mint filozófiai tu-

domány. 
Boura F -, Jogtudományunk állásáról. 
Bokstefl J•t A lefegyverzésre ós az"atomfegyver betiltá-

sara irányuló uj szovjet javaslat - nagy lépés a világ-
béke fenntartásáért vivőtt harcban. 

A SzKP KB határozata. A lakosság körében folyó tudományos 
ateista propaganda hibáiról. 

Sokol Z•, Milyen volt a kis- és közéj5parasztok gazdasági 
helyzete a tőkés Csehszlovákiában. 

pilisek V., "A mezőgazdaság gépesitése" c. folyóirat 
ujabb évfolyama. 

CASOPIS MATICE MORAVSKÉ 
<— w» 

1955. 3-4.^szám 
Pesa V., A~csehországi fasiszta mozgalom kezdeteinek kór-

déséhez. 

Machatka Q., Az első csehszlovák munkásegyesület Budapes-
ten 1868-1890. 

Radimsky~J., Morvaországi adójegyzékek a XVI. sz. első fe-
léből. 

Holinka R., A huszitizmus lengyelországi visszhangjából. 

Tichy F.R., Josef Roleslav Pecka és Morvaország. 

Iiirek és könyvismertetések. 

SLEZSKÏ JSBORNIK 

1954. 3- szám " ••' • u 

Adamcik^S., Petr Cingr az ostravai körzetben 1893-1897. 

Indra B_., A sziléziai ipari termelés a XIX". sz. derekán. 

Drkal S., A máltai, lovagok öpavai birtoka a harmincéves 
háború után. /l65o-166o/. 

Otto K•, A moravská ostravai parasztok utolsó robotja és 
szolgáltatásai. 

posvár J., A sziléziai pénzek a XIII- században. 
• 1 w«. 

Q-robelny A., A moravská ostravai ós hrabovái elemi iskolák' 
1788, 1841 és 1853-ban.~ 

Hirek ós könyvismertetések. 
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LUPTA DESOLA SA 
1954. 11. szám 

Erősítsük és védjük a szocialista tulajdont, a nép jólé-
tének forrását. 

Enache V., A szocializmus gazdasági alaptörvényének érvé-
nyesülóse a Román Népköztársaság nemzetgazdaságában. 

Gak G., A dialektikus materializmus kategóriái és azok ta 
nulmányozása. 

Josub G-h., Az USA államapparátusának alárendelése a mono-
' póliumoknak. 

Válasz_az olvasók kérdéseire: 
1./ Mi a köztetitő kereskedelem és mi a szerepe a varos 

és a falu közötti árucsereforgalom fejlődésében. 
2./ Válasz az olvasók kérdéseire a Román Munkáspárt módo-

sított szervezeti szabályzat-tervezetének megvitatásá 
val kapcsolatban. 

12. szám 
Szerkesztői : I.V.Sztálin születésének 75. évfordulója. 
Radulescu I., V.I.Lenin müveinek 26.kötete. 
Versanschi"Al•, A pártókmányok kezelésének jobb megszerve 

zóséórt• 

Adam I•, Nyugat-Németország" ujrafeIfegyvérzésé"súlyosan 
fenyegeti a népek békéjét ós függetlenségét. 

Válasz az olvasók kérdéseire: 
Rachmuth I., Melyek a város és a"falu közti árucsere for-

mái a Román Népköztársaságban. 
Meitzer I-, AInas L-, Milyen társadalmi osztályok vannak 

ma a Román Népköztársaságban. 

STUPII 
1954. II. üzám 

A Román Munkáspárt" Központi Bizottságának 1954 április 19 
plenáris ülése. 

Gheorghiu-Dej Gh". , A pártmunka állandó javításáért. ARM? 
KB" 1954 ápr. 19- plenáris ülősón elhangzott beszéde. 



Porsnyev B-T., A nemzetközi hely zet^az ukrán nép 1648-1654. 
évi felszabadító háborúja idején. 

Bendi ter J., A román barzsoázia és nagybirtokosság népelle-
nes* és nemzetellenes politikája 1957-1939 között. 

Haupt Gh., N-P-Zübcu Godzeanu a forradalmi harcos. 
Vai da G- , Lenin ós a szocialfsta és kapitalista társadal-

mi rend békés együttélése. 

Vi ta_: 
Lupán M. és Smeu Gh., A leninizmus tanítása a burzsoá de-

mokratikus "forradalomnak szocialista forradalommá való 
alakításáról - pártunk irányitója a népi demokratikus 
rend megvalósításáért vívott harcban. 

Kritika:_ 
Cretu N. Frunz'a M. ós"Haupt Gh., A "Román Népköztársaság 

története" tankönyv megjavítása és tökéletesítése a tör-
ténészek becsületbeli kötelessége. 

II öny V i smer t e t é se k. 

III. szám 
Gheorghiu-Dej Gh. , elvtárs beszéde Románia felszabadulásá-

nák~10 éves évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülésen. 

Tanase Al. és Ni cht ta Al.R., Az ember'iránti gondoskodás a 
Roman Munkáspárt és'a ná^i demokratikus állam tevékeny-
ségének legfőbb törvénye. 

Chepes Gh., A munkás-paraszt szövetség erősítésének néhány 
problémája hazánkban. 

Fotino N-, A Román Kommunista Párt 1947« évi javaslatai az 
ország gazdasági és pénzügyi helyzetének megjavítására. 

Szamojlov S. I •, A fox-radalmi munkásmozgalom fellendülése 
Romaniaban a világgazdasági válság időszakában /1929-
1933/. 

St ane s cu £., A románok és kozákok katonai együttműködése a 
XVI• század utolsó negyedében /l/. 

Maciu V. - Vasilescu C., Ion Ionescu de la Brad, forradal-
mi harcos, haladó gondolkozó, az agrártudomány megalapí-
tója hazánkban. 

Chere-stesiu V. - Stanescu E. - Ionascu I-, A történettudo-
many"fejlődése a Romén Népköztársaságban 1944-1954 kö-
zött . 

Mazincescu F., A Román Munkáspárt KB-nak az egyetemi társa-
dalomtudományi tanszékek tevékenységének megjavítására 
hozott határozatai megjelenésének első évfordulója. 
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A tudományos elet: 

A Román Népköztársaság Akadémiája Történeti-Filozófiai és 
Közgazdaságtudományi Intézeteinek tudományos ülésszaka 
hazánk felszabadulásának 10 éves évfordulója tisztele-
tére. /1954.aug.18-19-/ 

A "Studii" folyóiratról. 

Okmány Euklikáci ó^ 
A gazdasági és politikai' helyzet 1877 körül. Forradalmi 

mozgalom /1871-1381/. 
Könyvi smert e tesek• 

NOVO JVRE1IE 
1954. 10. szám 

Bontakoztassuk ki a tömegek aktivitását a szocializmus 
ópitésében. 

A kinai nép a szocializmus utján. 
Liu Sao-csi;,A Kinai Népköztársaság alkotmánytervezetéről. 

/Az összkinai népi képviselők egy ülésén elmondott be-
számoló, 1954 szept. 14./ 
G-, A materialista dialektika kategóriáiról és tanul -

mányozásukról. 
A pártmunka tapasztalat aiból_. 

Dlbokov Sz., A párt ós gazdasági munka összeegyeztetése a 
Pleven megye gazdasági sikereinek alapja. 

11. szám 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom legyőzhetetlen ügye 
Pavlov T., _ a tipikus ' a valóságban és művészi tük-

röződése a művészetben. /A tipikus elméleti-rlogikai jel 
lemzése./ 

Filipov G-., Az állami ós szövetkezeti kereskedelem további 
fejlődéséért és megerősítéséért. 

A pártmunka tapasztalataiból^ 
papazov N., A munka termelékenységének emelése az iparban 

működő pártszervezetek harci feladata. 

Kritika; 
Ganev p., Dimitrov müveinek IX. kötete. 



Koen A., Az uj Kina gigászi növekedést. /Vladimir Topen-
csä'rov "Átalakult föld" c. kinai útinaplójának bírála-
ta-/ 

12. szám 
A béke és Európa biztonságának biztosítása a békeszerető 

népek fő feladata. 
Csavkov Zs., Társadalmi fejlődésünk mozgató erői. "oi1 -
Delcsev B•, A francia haladó irodalom és a béke, demokrá-

cia ~es "nemzeti függetlenség problémája. 
Stitarev G., A pártmunka alkotó jellege. 

Kritika:__ 
Barov N-, Kriszto Kabakcsiev válogatott müvei. 
Vaszlev K.,'~Az 1923-as szeptemberi "felkelés problémáinak 

elmélyültebb kidolgozásáért- /B-Koszev könyvének ismer-
tetése . / 

ISZTORICSESZKI PREGLED 
1954. 5- szám 

Bazsinov B., A bolgár nép harca a fasizmus és a hitlerista 
megszállás ellen és az 1944 szept. 9-i győzelem. 

KoszeV jj., A bolgár dolgozó nép harca a B-K-P^ /sz.sz./ ve 
zetése alatt Szovjet-Oroszország védelméért 1919-1922. 

Conev Sz., Az árutermelés a feudális Bulgáriában. 
Goeriev E^, A középkori Bulgária megtéritésének kérdéséhez 

/A történettudományunkban lévő sematizmus és dogmatiz-
mus ellen./ 

Canev P•, Néhány adat a B.M.Sz-D.P. első ós ötödik kon-
gresszusáról. . 

Kritika 

Sarova"K.T A munkásmozgalom Bulgáriában- /18?8-19o4/ Anya-
"gokT I.kötet. A munkásosztály helyzete Bulgáriában. 

Szemle^ 
Sztancsev Sz., A szláv régészet a Román Népköztársaságban. 

6. s z ám 

Nyi ki ty in Sz.A., ,L szovjet történeszek feladatai Bulgária 
történetének tanulmányozásában.' 
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Panaj otov L.t A B-K-P- harcS a "Nov pöt" /"Uj ut"/ nevü 

likvi dátor csoport ellen. 

Közlemények: 
Gándev Hr., Felkelési kísérlet Vi dinben és környékén az 

1768-1774-es orosz-török háború idején. 

Popov N., Ujabb adatok a bolgár társadalomban lévő osztály-
tagozódásról a török uralom alatt. 

Kritika;_ 
Todorov G-, Petko vajda /1844- 19oo/. Cikk és dokument-

gyüjtemóny . 
Szemle: 

Jocov J. - CvetKova B., A szovjet "Bulgária története" c. 1 
munka vitája. 

FILOSZOFSZKA MISZL-
1954. 5- szám 

Jahiel"TJ., A dolgozók erkölcsi-politikai egysége hazánk-
ban . 

A lélektan filozófiai kérdéseiről. 
. Jotov,K., I.V.Sztálin müveinek 12- kötete. 

A burzsoá ideológia bírálata^ 
., Darkovszki K •, Bertrand Rüssel filozófiája az angol-apieri-

kai imperi alizmus ideológiai fegyvere. 
Konzultáció._ 

popov A-T•, A marxizmus-leninizmus tanitása az alapról és 
a felé pi tményről. 

Viták.__ 
Panova L , Az ofrjektiv társadalmi szükségszerűség fótisi»~ 
""" zálása e 11 en. -

Tudományos_élet 
Markov m- - Dimitrov P., Tudomány és kultura a koreai Népi 

Demokratikus Köztársaságban. 

6. szám 
Karadzsov K., Hazánknak a szocializmus felé való fejlődé-

sében lévő ellentmondásokról. 

Popov P., A proletárdiktatúra rendszere hazánkban. 
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Iliev A., A művészet megismerési" funkciója és viszonya a 

tudományos megismeréshez I.P.Pavlovnak a két jelzőrend-
szerről szóló tanitásánek megvilágitásában. 

Szemov M-,"Az alkotó"taarxizmus"mintaképe . /Mao Ce-tiAng vá-
logatott munkái 2.kötetérői./ 

Viták:_ 
Konsztantinov K., A gazdasági törvények objektiv jellegé-

nek és az- emberek tudatos tevékenységének kérdéséről. 

Kérdések_és feleletek._ 
Polikarov A., Volt-e a világnak kezdete és lesz-e vége? 
Avramov p -, Szükségszerűség és véletlen. 

Tudományos_élet. 
Stipszki I. - Hadzsijszki I.M-, /Filozófus ós köziró 19o7-

194477 

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTSWISSENSCHAFT 
1954. 5. szám 

Engelberg-;E,., Marx és Engels szerepe az önálló német mun-
káspárt kialakításában /1864-69/ II-

Kucz'ynski J. , A munkásarisztokrácTa gazdasági bázisa és 
összetétele egy évszázad során. 

Schwarze K•, Földreform-kisórletek a római köztársaságban. 
Közlemények és . megjegyzések: 

Schreiner A., "A német nép története" főiskolai tankönyvé-
nek prospektusa /1918-194-5/ 

Vitata főiskolai' tankönyv prospektusáról. Ny eu.s zi hin 
M.Szmirin, N.Kölé"sznyickij /Moszkva/, M-W-LevcsenkÖ 
/Leningrád/, V.V-DorOsenko /Riga/ hozzászólásaival. 

Bender K-, A királyi magánjavak és servitiumok jegyzéke. 
Könyvismertet ése k: 

Lei pol dt J., A .társadalmi gondolat az~"őskeresztény egyház-
iban. Leipzig 1952. '/Ism. Diesner H.J./ 

Murawski Kl.E., Tannenberg ős Thorn között. /A német" lovag 
"rend története 1441-1449/- Göttingen, 1953- /ism. Epper 
lein, S./ 



Hinrichs C., A birodalom es a részfë'je delámségek az~'abszo-
lutizmus korában, Stuttgart 1953- /Isra. Krüger,H-/ 
_ « — w . c * 

Just L»» A felvilágosult abszolutizmus. München. 1953./Ism. 
Krüger H./ 

Bibliografi a_ 
Történettudományi kiadványok Lengyelországban és Csehszlo-

vákiában . 
6. szám 

Flesse W», A középnémetországi antifasiszta ellenállási 
mozgalomhoz /1939-1945/-

Winter K•, Rudolf Virchov és az 1848-as forradalom. 

Rosenfeld G-, Justus Samuel Scharschmid és jelentősége"a 
német Oroszország-kutatás számára a 18.század kezdetén. 

Közlemények ésjmegjegyzósek._ 
Stern L•, Egy tudományos kritika első ideiglenes mérlege. 

/"A német nép -Története11 főiskolai tankönyv prospektusá-
nak vi táj ár ól/. 

Meuse1" A-, Német találkozó~1954-ben Berlinben. /1954-nov. 
5-7.-i béketalálkozóról./ 

Streisand J., A Német Demokratikus Köztársaság történész-
küldöttsége a Lengyel Népköztársaságban. 

Könyvismertetések: 

Planitz , Német jogtörténet, Graz 195o. /Ism. Herz H«/ 
Schmi dt F »L - , Zeulenroda város története a thüringiai koa?-

mányzóságban, Weimar, 1953» /ism. Hahn K-H•/ 

N-L. Rubinstein: A szovjet állam külpolitikája äz 1921-1925 
ös években. Moszkva. 1953- /ism. Rosenfeld G./ 

pótfüzet. Adalékok a német nép és aï Szovjetunió népei közötti 
kapcsolatok történetéhez. 

Wider a B. , Gazdasági kapcsolatok Németország ós"a JCievi 
. Oroszország között a 11. század első felében. 
Mühlpfordt G. A 18. század egy német Oroszország-kutatója. 

Busching P., egy Ukrajna és Oroszország újraegyesülésé-
ről szóló mü kiadója. 

Mohrmann H•, Kaiszarőv "De manumittendis per Russiam servis 
c. disszertációja. 

Wolfgramm E-, A.Herzen ós a "Deutsche Monatschrift". 



Maj oroV S. M-, A szovjet kormány harca az általános, d<amo-» 
kratikus bőkéért 1917 végén. 

Basler W-, Az 1939-es német-szovjet megnemtámadási szer-
ződés e1őzményeihez. 

Közlemények._ 
Hass gTt., Történetünk tanulmányozása a Leningrádi Egyete-

men. 

Német történészek Ukrajna és Oroszország újraegyesülésé-
ről . 

EINHEIT 
1954. 10. szám 

« 

Öt éves a Német Demokratikus Köztársaság. 

Krőger H., A demokratikus jog a Nőmet Demokratikus"Köztàr-
sa ságban - a munkás- és paraszthatalom vívmánya. 

Qelssner F., Az objektiv gazdasági törvények érvényesülése 
a Nemet Demokratikus Köztársaság gazdaságában. 

Mückenberger E., A mezőgazdaság gazdasági és társadalmi 
fejlődése a Német Demokratikus Köztársaságban. 

Lange E., A lakosság életszínvonalának megjavítása a Német 
Demokratikus Köztársaságban az uj szakaszban. 

Schwenk F.," Társadalombiztosítás és közegészségügy a Német 
Demokratikus Köztársaságban. 

Kne schke- K • , A Német Demokrat ikus "Köz tár sas ág - a német 
kultura uj virágzásának alapja. 

Thiele I., A nő egyenjogúsításának megvalósulása a Német 
Demokratikus Köztársaságban. 

Honeckér E., Mif adott a Német Demokratikus Köztársaság a 
fiatalságnak. 

11. szám 
A Szovjet kormány 1954. okt. 23.-i jegyzeke Franciaország, 

Nagy-Britannia és az USA kormányaihoz. 
A marxizmus-leninizmus alkotó tanulmányozásáért. 
Mussler OT., Az anyagi érdekeltség elvének alkalmazása a 

Német Demokratikus Köztársaságban. 

Rubens F̂  7 Harcban az egységes német demokratikus köztársa-
ságért. 
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Barth~H., A háborús paktumok ellen -"az egységes, békesze-

• rető, demokratikus Németországért. 

Singer 0., Szovjet csillagászok uj felismeréseinek filo-
zófiai jelentősége. 

Konzultáció 
Böhm H-, A marxizmus-leninizmus ós a parasztsággal való 

szövetség kérdése. 
Kritika ós_b_i_bliográfia 

Dr•Stern Y., Az amerikai főbiztosok "filozófiája". 
12. szám 

Az uj helyzet Európában és a moszkvai konferencia. 
Qalssner F., A szovjet "Politikai Gazdaságtan" tankönyvről. 
Neuckranz G. , Az újraéledő német militarizmus elleni harc 

a német nép létkérdése. 
Rau II., A gépgyártás további fejlesztése - az uj szakasz f 

fontos feladata. 

Herber R., A Német Szociáldemokrata Párt uj folyóirata ré-
gi "elméletekkel". 

Kiontke"TT.N., A világ vezető mezőgazdaságának nagy kiálli-
tása. ' 

• , • Konzultáció 
Swillus - Vorholzer J., A munkásosztály vezető szerepe a 

nemzeti harcban. 
Kritika és_bibliográfia 

Mahler H.G., A nyugati hatalmak háborús blokkja veszélyez-
téti a b éké t. 
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 

E G Y É B O R S Z Á G O K B Ó L 

CAHIERS DU COMMUNISME 
1954. 11-12. /nov»-dec./ sz. 

Michaut V. : Gyakorlati és elméleti harc az egységfrontért. 
Limbourg, M.: Az 1944 dec.lo-i francia-szovjet szerződés 

tizedik évfordulójára. 
Ubersfeld, A.: ünatole France: a burzsoá humanizmustól a 

szocialista humanizmusig. 
Kohn, J.S.: A marxista etika és a kötelesség problémája, 

DÉMOCRATIE NOUVELLE 
I954. 11. /nov./ sz. 

Berlioz, J.: A francia-német megbékélés. 
Courtade, P,: A londoni bün. /A német felfegyverzésről,/ 
Vincent, P.: Fenyeget-e a túlnépesedés? 
Fryer, P.: Balratolódás az angol munkáspártban. 
Willaard, C. : Az európai szellem /I9I8-I945./ 

I954. 12, /dec,/ sz. Különszám: Atomjövő. 
Duclos, J.: Élet, vagy atomhalál? 
Langevin, P.: Mi a nukleáris energia? 
Toung, E.P. : Atomstratégia. 
Villon, P.:Bombák a Wehrmacht számára. /Németország atom-

ágyukkal való felszerelése./ 
Nisivaki„ J. : A japán atommérgezés. ./A csendesóceáni hidro-

génbomba áldozatai./ 
Orcel, J,: Franciaország atomjövője. 
Cotton, E. :Lucretius, Engels és Lenin az atomról, 

LA NOUVELLE CRITIQUE 
1954. 59. /nov./ sz. 

Thorez, M.: Marxizmus és kultura. 
Hentges, P.: A francia-német együttműködés legendái és 

realitásai. 
Ulbricht, W.: A háboruutáni válság Németországban és az 

1923-i események. I, 
Joly, P.: A szociáldemokrata paradicsomban. Dániai uti-

I jegyzetek. A burzsoá közgazdaság bomlása Marx 
ut án. 

1954. 6 0 . /dec./ sz. 
Hervé, P.: Irántól Guatemaláig. 
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Egretaud, Tl.: Surafrika előrehaladása. 
Nyikolszkij, V.K. : Charles Hainchelin és a vallás eredete. 
Ulbricht, W.: i. háhoruutáni válság Németországban és az 

192j-i események. II. 
CAHIERS INTERNATIONAUX 
1954. 61. /dec./ sz. 

A Wehrmacht vagy a béke? Európa öngyilkossága. 
Stein, G.: Az elpazarolt fiatalság. /Nevelés az Egyesült 

államokban./ 
Duret, J.í Gazdasági problémák és kilátások 1954 végén. 
Fargier, R. : Az algériai válság gyökerei. 
Dumaine, A.L.: A tropikus Afrika piacainak fejlődése. 
Lentin, A.P.: Az ujrafelfegyverzés elleni munkásmozgalom 

. Nyugat-Németországban, 
Lanoue, H.: Mi az igazság az indokinai francia beruházá-

sok körüí? 
LA PENSÉE 
1954. 58. /nov.-dec./ sz. 

Prenantt M.: Csak akarni keli-és elnyerjük a békét. 
•Fréville, JV: Sztálin élete a Nagy Októberi Szocialista 

forradalomig. 
Chesneaux, J.: Vietnam egy és oszthatatlan. 
Maublanc, R, : Anatole France eszméi és társadalmi akciói, 
Parain, C.: A régészet népszerűsége. 
Mounin, G.: Leonardo da Vinci eszméi. 
Rövid hir a magyar kulturélétről. /Enciklopédia, klasszi-

kusok kiadása, stb./ 
RINASCITA 
1954. 8 - 9 . /aug.-szept./ sz. 

Az antikommunizmus vizsgálata. Különszám. /I9 cikkből álló 
leleplező sorozat./ 

1. A történelmi és ideológiai profil kialakításának kísér-
lete. /Az antiszocialista érvek, a klerikalizmus kom-
munistaellenes szerepe, a nacionalizmus, a fasiszták 
antikommunizmusa, a hitleri nacionalizmus, az európai 
antikommunizmus fasiszta és hitleri gyökerei, az ame-
rikai antikommunizmus Mussolini és Hitler nyomdokain 
ha la d. . ' • 

2. Az am erikai imperializmus szolgálatában: a népi egy-
ség megbontása. 

3. Az április 18-i provokáció és erőszakoskodások /Olasz-
országban, 1947-ben./ 

4. A julius 14. utáni antikommunista erőszakoskodások 
/Olaszországban, 1948-ban/ 



5. Az államapparátus mint elnyomógépezet. 
6. A kereszténydemokraták antikommunista hadmozdulatai. 
7. Megbélyegzés, kiközösítés, a Vatikán kereszteshadjárata. 
8. Az 1953-as konfliktus. /Olaszországban./ 
9. Az antikommunizmus célja; a dolgozó osztályok kiszol-

gáltatása a nagyiparnak. 
10. Provokációk és despotizmus a Fiat Müveknél. 
11. A szabadságjogok elleni merényletek Milanóban és Lom-

bardiában, 
12. Az antikommunizmus hadjárata. /Morális hadjárat, gazda-

sági nyomás, a választások./ 
13. Néhány adat a munkásság elleni erőszakosságokról Emilia 

tartományban, 
14. Az újságok a reakció szolgálatában, 
15. A választási propaganda témája; hazugságok a népi demo-

kráciákról, 
16. A komikussá, nevetségessé, groteszkké-tevés. 
17. A ráció, a sötétség terjesztője. 
18. A maccarthyzmus hadjárata az olasz filmek ellen. 
19. Megszorítások és cenzúra a színházakban. 

SOCIETÀ * 
1954. 5. /okt,/ sz. 

Antal, F.: Megfigyelések a művészettörténeti módszerekről. 
Caracciolo, A,: Az 1914-15. évi olasz politikai válság. 
Baldeiii, P.: Ujabb könyvek az olasz filmről. 

WEG UND ZIEL . • 
1954. 11. sz. 

1917 októbere és a békés együttélés a kapitalista orszá-
gokkal. 
Frei, B.: Szakadások Bonnban. /Az ujrafelfegyverzés elle-

ni mozgalom a munkác ság és a burzsoázia sorai-
ban,/ . : 

Llu Sao-csi: A Kinai Népköztársaság Alkotmánya - a törté-
neti tapasztalatok általánosítása, 

Sacher, K,: Adók a szocializmusban, 
A Politikai Gazdaságtan .tankönyvéről. 
Fischer, W, : Az osztrák''mezőgazdaság gépesítéséről. 
Wimmer. K.: A Labour-Party pártkongresszusa. 
Marx Károly a bérkövetelésekről. 

I954. 12.sz. . : ... i-
Koplenig, J. : A választások utáni politikai helyzet, 
Wimm er E. : Vér ésJ olaj Perzsiában. 
Alt, P.: Kcnjunktura Nyugat-Európában? 
Marek, F.: Harcban a német fasizmus ellen, /Az Osztrák 

Kommunista Párt történetéhez 1938-tól a felszabadu-
lásig/ 



Stróbl, JE1. : .Az osztrák munkások első nagy tömegtüntetése. 
/Az 1869/70-es megmozdulásokról/ 

Stein, W.s Bérkövetelések a konjunktúrában. 
Hager, 3T-. : A falusi ifjúság kilátástalan helyzete. 
Hit tanit a politikai gazdaságtan. /Készlet a'~ pol.gazd. 

tankönyvből./ 
Spira, L. : Népesedési elmélet- és társadalmi rend. 

DIE ARBEIT 
I954• U . sz. . • • . • 

Zickler, G.: Miért szükségesek az általános bérkövetelé-
sek. 

Volter, H.s A kereseti adó. 
Doyle, A.Ch.s -A hidegháború és a fenyegető gazdasági vál-

ság Amerikában. 
I954. 12.sz. 

Hornik, .; Németország ujrafelfegyverzése és az Osztrák 
Szakszervezeti Szövetség. 

Margulies, F.: Az üzemi lapok az általános béremelésért 
folyó harcban. 

Madjidi, A,: Irán munkásai harcban a szabadságért és 
kenyérért, 

PAST AND PRESENT 
I954. 5.SZ. /máj./ " 

Smith, R. : Néhány uj novgorodi lelet. /Középkori archeoló-
giai leletek Novgorodban./ 

Mercer, E.îA "gentryk" otthonai. /17-18. sz./ 
Hobsbawm, E.J. : Az európai gazdasági élet általános vál-

sága a XVII. században. I. 
Soboul, Al.: Robespierre és az 1793-94. évi népi mozgalom. 
Manning, B.: A "hosszú parisment" és az angol forradalom, 

/Pennington és Brunton professzorok könyvének 
ismertetése./ 

1954. 6.SZ. /nov./ 
Mondolf0, R.: Az antik görögöknek a testi munkával szemben 

elfoglalt álláspontja. 
Cahen, C.; Bevezetés az első kereszteshadjárat történe-

tének tanulmányozásához. 
Polisensky, J.V.: A harmincéves háború. 
Hobsbawm, S. J'.Az európai . gazdasági élet általános vál-

sága a XVII. században. II. 
Saville, J»: Megjegyzések Rostów professzor r'A brit gsz-

dasági élet a ^IX. században1'' c. müvéről. 
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LABOUR MONTHLY 
1954. lo. /okt./ sz. 

R.P.D,; Brightont61 Scarboroughig. /Angol belpolitika./ 
Parkin, B.: Biztonság, vagy náci felfegyverzés? 
Herriot, E.: Az Európai Védelmi Közösség vége. 
Page Arnot, R. : Taivan és Manila. 
Toad, J.; Kik a neonácik szövetségesei? 
A dalai láma; Kina és Tibet. 

1954. 12. /dec./ sz. 
R.P.D.: Mi történik a demokráciával? /Az imperializmus 

erőszakos gyarmati politikája./ 
Barrat Brown, M.: Ujabb látogatásom Keletnémetországban. 
Allen, G.: A középkeleti terror. 
Kartun, D.: Az amerikai választások. 
Morris, W.: Miért vagyok kommunista. 

POLITICAL AFFAIRS 
1955. 1. /jan./ sz. 

Lenin és a békés egymás mellett élés. 
Magil, A.:. Az Egyesült Államokban folyó békeharcról. 
Blumberg, Albert E. : A munkásság, a kongresszus és az 

56-os választások. 
Foster, William Z. : "A három Internacionálé története". 

'Tematika. 

MASSES AND MAINSTREAM 
I954. 11. /nov./ sz. 

Sillen, S.: Korunk. /Aktuális politikai események./ 
Clark, J.: Amerikai tudósitók Moszkvában, /Moszkvában 

működő amerikai újságírók rágalmai 1919 óta./ 
Aptheker, H. : Douglass és Brov/n drámája. /Történelmi szin-

' aarabkritika./ 
1954. 12. /dec./ sz. 

Sillen, S.: Thoreau a mai Amerikában. /A nagy amerikai iró 
értékelése./ 

Frankfeld, R.: Börtönnapjaim. /Egy amerikai kommunista no 
Bortönélményei./ 

Saginyan, M.: Az alkotószabadság és a szovjet iró. 

SCIENCE AND SOCIETY 
1954. őszi sz. 

Hill, Ch.: Az angol forrodalom és az emberek testvérisége. 
Davis, Horace B.: Konzervatív irók az imperializmusról. 
Bortlett, F.: A "korlátozás" elmélete. /Történelemfilozófia 

1954. téli sz. 
Williams, Villiam A.: Az izolácionizmus legendája a húszas 

években. 
Meek, Ronald L.: Malthus - tegnap és ma. /A születésszabá-

lyozás kérdése./ 
Cazden, N.: Humor Stravinsky és Prokofjev zenéjében. 

REVUE HISTORIQUE 
I954. okt.-dec.sz. 

Perroy, E.: Ismét Mohammed és Nagy Károly. /Vitacikk,/ 
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Leonard, E.: A protestantizmus történetével foglalkozó mü-
~ vek 1939 és 195'2 között. III. 
Vaucher, P.; Nagyőritannia története. A XVII. és a XVIII. 

század. I. rész. 
ANNALES - ÉCONOMIES, SOCIÉTÉS, CIVILISATIONS 
1954. 3. /jul.-szept./ sz. 

Chesneaux, J.t Társadalmi átalakulások Kinában. /Az első 
világháború után, kb. 193o-ig/ 

Serrao, J M a d e i r a és az Azori szigetek a XV. és a XVI. 
században. 

Bois, P.: A politika és az elemi iskolai oktatás Nyugat-
Franc iaors"zágban. 

REVUE D'HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
1954. 3.SZ. 

Lajugie, J.; Európa gazdasági egyesítésének első lépései. 
II. 

Moulin, L. - Aerts. L. : A középosztály. II. 
Fésty, 0. : A francia nép helyzete a départenentek tanácsai-

nak a forradalom IX. évében történt feloszlatá-
sa után. » 

Vidalenc, «J.: A hadtörténet gazdasági és társadalmi szem-
pontjai. í; • 

RASSEGNA STORICA DEL RISORGIMENTO 
1954. II-III.fasò.,/ápr.-szept./ 

'A Risorgimento történetének XXXII. kongresszusa. /Firenze, 
1953 szept. 9-12./ A Kongresszus munkája: 

Venturi, F. : Eszmeáramlatok. /A XIX. századi Olaszországban./ 
Garrone, A.: A Risorgimento korának olasz'politikai emig-

ránsai. 
Balestreri, L.: A Risorgimento-kori görögországi olasz 

emigráció hírlapjairól. 
Baudi di Vesme, C.: A toszkán ghibellinizmus tényezői 

Itália egységesítésének folyamatában.-
Berselli, A.4 A francia katolikusok és a konzervatív bolog-

nai katolikusok közti kapcsolatok 1838 és 1866 
között. 

Ciureanu, P. : Kulturális és hirlapi kapcsolatok Olaszország 
és Románia között-1850-től 188o-ig. /Magyarvo-
natkozásu adatok is./ 

d'Addario, A.: Két toszkán diplomata véleménye az 1789-es 
francia forradalomról. 

Depoli, A.: A nolai karbonári-megmozdulás előjátéka./182o./ 
Pepoli, A.: Az'1861-es fiumei választások. /Sok magyar vo-

natkozással./ 
Di Carlo, E.: Lamennais Sziciliában. 
Engel-Janosi, F.: XIII.Leó konklávéjának politikai jiele.n-

tősége. 
Fa Íz one,.G.; A szicíliai magyar g^ribaldinizmus•emléke'és 

tradíciói. /Tüköry Lajos, Türr, stb./ 
Gaeta, G. ; Az olasz határ mentén élő szlávok nemzeti meg-

újulása az eszmék és a hírlapok tükrében. /Hor-
vátok és szlovének 179o és az 187o-es évek kö-
zött . / 
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Lodolini, E. : Az olasz" niazzinista párt szervezete Itáliá-

ban és a külföldön a XX. század elején. 
Smith, Dennis M.: II.Viktor Emánuel és miniszterelnökei. 
Márkus I,: Ricasoli báró és a magyar kérdés. /1861./ 
D'Entreves, E»Pe : A cavouri jelszó; "szabad egyház a sza-

"bad államban - és előzményei. 
Pedio, -T.: A garibaldista mozgalom tevékenysége 1861-62-

ben. : 
Procacci, G.: Az amerikai forradalom és az olasz történet-

írás . ' 
Salvatorelli, L.; Kapcsolatok és ellentétek Mazzini és 

III,Napoleon között az európai politikában, 
135o-től 186o-ig*. 

Santini, L.: Alessandro Gavazzi és az angliai és amerikai 
politikai-vallási jellegű olasz emigráció az 
1849 és 1859 közötti évtizedben. 

Vaccarino, G.: Adalékok az-"anarchista" jakobinizmus és 
az olasz egységeszme'tanulmányozásához. 

Valente, G.: A calabriai politikai emigráció. Eugenio de 
Biso márki. 

Vidal, C.:Benedetti gróf kiküldetése Turinba és a Ricasoli 
kormány. 

A "Firenze - Olaszország fővárosa!,-kiállitás katalógusa. 
NUOVA RIVISTA- STORICA 
1954. I. fase. /jan.-jun./ 

Norsa, A.: A politikai elméletekkel foglalkozó történet-
írás jellege és módszerei. 

Catalano, F-. : Lombardia XVIII. századbeli gazdaság- és 
társadalomtörténetének szempontjai. 

Piscitelli, E. : A társadat..! osztályok Bolognában a XVIII. 
században, 

Porzio, G.: Az 1848-49-es. itáliai háború, I, 
Santonastaso, G.: Ateizmus és spiritualizmus Blanqui egy 

_ kiadatlan Írásában. 
Caracciolo, A»: Róma gazdasági struktúrájának folytonossá-

ga, I, 
1954. II. fase, /jul,-szept./ - ; 

Frati, A.:-Athén-és a szofizmus. .. 
• Ponzio, G.: Az 1848-49-es itáliai háború. II. 
Caracciolo, A.: Róma gazdasági, struktúrájának folytonos-

• •" r s ága „ II 
Passerin, "E.: Giampietro Vleu°seux .és a toszkániai mér-

sékelt liberálisok. 
WIENER GE SC HICPITS BLä TTE R : , . 
I954. 4..SZ. 

Marx.J.i : A március előtti osztrák cenzúra. 
• • Gugrbz, G.': Ritkaságok'a régi 'Bécsből. 

Bécs történetére vonatkozó .uj kiadványok: 
Plantz, H.: A német v-ros a középkorban. Graz-Köln, 1954, 

./Ism, Geyer, P./-
Rudolf, N. :A korai kereszténység Ausztriában. Kr.u. 600-

ig. Bécs, 1954. /Ism. Loidl, P./ 
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Lhotsky, A.: AZ Osztrák Történetkutató Intézet története 
1854-1954. Graz-Köln, 1954. /Ism. Kratochwill,M./ 

UA protestantizmus története Ausztriában' c. Társaság év-
könyve, Bécs, 1955. /Ism. rJäger-Sunstenau, K./ 

Lent'ze, H. : P bécsi középkori örökösödési jog. Weimar, 1953. 
/Ism. Kratochwill. M./ 

HISTORISCHE'ZEITSCHRIFT 

I954. 178/1. ' • ' 
Schramm-, .P.E. : A középköri állam története az uralkodói 

jelvények tükrében. 
pauch, G.V., : Moszkva és az európai hatalmak a 17. század-

ban. • 
Conze, W.: A "pártállam" válsága Németországban I929/30.. 

Könyvismertetés: 

Meisner, E.G.: Az újkor oklevél és okirattana. Leipzig, 
I950. /Ism. Rohr, W./ 

Panzer, F. : Felirattan. A középkori és újkori német fel-
iratok. I95I. /Ism. Meyer, E./' 

Kressner, J.: Az anglikán államvallás svájci eredete.1955• 
/Ism. Strasser, O.E./ . 

Neale, J.E.: Ì.Erzsébet és pariámentjei 1559-1581. London, 
I955. Vlsm. Carsten, F , W . • ' 

Hünerwadel, W.: Egyetemes Történet a Bécsi Kongresszustól 
a világháború kitöréséig. Aaran, 1952. /Ism. 

! Gollwitzer, -E./ 
Iratok az I9I8-I945 időszak német .'külpolitikájából. Baden-

- B a d e n , 1953. /Ism. Klüke, P./ • ' """ 
Sereau, R. : Az ,194o. évi norvégiai hadjárat. Baden-Baden, 

1949. /Ism; Huba i;sch, W./-
Mannerheim, G.: .Visszaemlékezések. Zürich und .Freiburg i. 

•Br.' 1952.. /Ism. -Hubát sch, W./ 
Dölger, F. - Sch'neider, A.M.: Bizánc. Bern, -1952. /Ism. 

" Östro'gorsky, G,/ 
Hildebrant, W. : A trieszti konfliktus és az olasz-jugoszláv 

""kérdés. /Ism. Conze, W./ 
1954. okt. 178/2. 

Lehmann, P. : -A tizenkettedik évszázad sokrétűsége. /A I5. 
'"századi irodalmi munkákról, kiváltképpen a latin 
.irodalomról./ . , 

Vossler,"" 0. : Humboldt nézete az egyetemi oktatásról. 
Kessel, E. Ran-ke -elképzelése az egyetemes történelemről,; 

Könyvismertetés: 
Sethe, P«: A világtörténelem sorsdöntő órái. /A nagyhataL-

, mak külpolitikája V.Károlytól Sztálinig/ Frank-
furt a. M., 'I952. /Ism. Vietsch v.E./ 

Wahle, E.:Német őskor. Basel, 1952. /Ism. Gummel, H./ 
A.Homberg; A westfáliai szabad grófságok keletkezése, a 

középkori német alkotmánytörténet problémája. 
Münster, 1953. /Ism.'1 Bader, K.S./ 

Hausherr, H.;'Államigazgatási egység és ügykörök szétvá-
lasztása a '17. sz. vegétől a I 9 . sz. kezdetéig." 
Berlin, 1953. /Ism. Heffter, B./ 
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Westphal, 0.: Az újkor világtörténete. 175o-195o. Stuttgart, 
I953. /Ism. Hashagen, J./ 

Conte-Corti, E.C. 2 Gyermekből császárrá. I.Ferencz'.József 
o-v. császár ifjúsága. Graz, 195o. /Ism. Haas, L./ 

" Ember és uralkodó. I.Ferencz József élete és 
sorsa. Graz, 1952. /Ism. Haas, L./ 

Reichheld, L,; Európai munkásmozgalom. Frankfurt/M. 1953» 
/Ism. Gollwitzer, H./ 

Carr, E.H.: A bolsevik forradalom, 1917-1923. I-Ili. 
London, I950, 1952, 1953. /Ism. Rauch, v.G./ 

I954. I78/3. 
Geizer, M.: Államférfi volt-e Caesar? 
Mayer, T.: A Szent Birodalom fénykora és hanyatlása. 
Zeeden, E."r.:Jacob Burckhardt nézete a vallásról és ke-

reszténységről . 
Könyvismertetés : 

Hirsch, E.: Az ujabb evangélikus teológia története ösz-
szefüggésben. az európai gondolkodás általános 
változásával. I-III,. /Ism. Bornkamm, H./' 

Vetter-, V. : Bázeliak itáliai utazásai a középkor végétől 
a 17. századig. /Ij3m. Kletler, ?./ 

Fölmer, H. : Francia-spanyol versengés Észak-Amerikában, 
1524-1763. /Ism. Koenigsberger, H.G./ 

Roberts, M.: Gusztáv Adolf; Svédország történetéből 1611-
• I632 . . /Ism. Hubatsch, W./ 

Trevor-Roper, H.R.: A gentry 154o,-től 164o-ig /Ism. 
Trene, W./ 

Kiszling, R. : Ferenc Ferdinánd főherceg. /Ism. Haas, L./ 
Wèst ermann, D, :• .'Afrika története. /Ism, Jacob, G./ . 
Hoffmann, E.:A polgárság erqdete Schleswig hercegség vá-

rosaiban. , 

THE ENGLISH HISTORICAL REVIEW 

I954. 272. /jul./ sz. 
Hughes, K.: Clonardi Szent Finnian életének történeti ér-

tékelése. 
Christie, Ian R.: Rockingham márki és Lord North koaliciós 

ajánlata. 1780 junius-julius. 
Walne, P.: A bárók amiensi határozata 1264 januárjában. 

I 9 5 4 . 273./okt./ sz. 
Thornton, A.P.: A brit politika Perzsiában 1858-tól 189o-ig, 
Lennard, R.: Paraszti tizedszedők a normannkori Angliában, 
Richardson, H.G,: A kamara II.Henrik korában. 

THE JOURNAL OF MODERN HISTORY 
1954. 4. /dec./ sz. 

Thirsk, J. : A restauráció korának föl'dbir'tokrendezése. 
./I660 körül./ 

Sirich, J,B.: A Thermidor utáni forradalmi komiték. 
Edwar.ds, E.W. : Az 19o7-es távolkeleti egyezmények, 
Braisted, William R.:A keletázsiai nacionalizmus. 
Snell, John L. : -Wilson Németországról és a tizennégy pont«1"' 
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THS ECONOMIC HISTORY REVIEW 
I954. 2. /dec./ sz. 

Baykov, A.: Oroszország gazdasági fejlődése. /A XVIII.szá-
aadtól./ 

Davis, R.: Az angol külkereskedelem I 6 6 0 é s I 7 0 0 között, 
Joslin, D.M. : Az angol magánbankárok, I720-I785. 
Maiwald, K.: Az építkezések költségeinek indexe az Egye-

sült Királyságban 1845-1938 között. 
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A M A G Y. T U D. A K A D É M I A 
T Ö R T É . N E T T U D O M A H I I N T É Z E T É N E K 

E R T S S I T Ő J E 
1954. évi V. évfolyamának betűrendes tartalomjegyzéke. 

Szám Oldal 
I. Cikkek, tanulmányok; 

Asztafjev, G.V. : A kirtai "nép'felszabaditó . 
harcának befejező szakasza..., ..... lo-l2 47 

Druzsinyin, N.M.: A termelőerők és a feudá-
lis termelési viszonyok közti, .konfliktus • 
az 1861.évi reform' élőest'é'jén 7- 9 58 

Fuchs, Simion: A marosvölgyi munkások I925. 
évi sztrájkja . lo-12 lo2 

Gagarin, A.P,: A gazdasági törvények műkö-
dése, mint a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom alapja ..,„„., 1- 6 28 • 

Genkina, E.B.: V.I.Lenin allamvezetői tevé-
kenysége 1921-ben;.'.'.'.;....., 1- 6 1 

Gorogyeckij , J.N, : A rcópi tömegek harca a . . . • • ' ' 
szovjet kultura megteremtéséért /1917-
1920/ 7T. 9 

Ibarruri, Dolores: A'spahyòl nép nemzeti 
felszabadító harca az olasz és német in-
tervenciósok és a fasiszta lázadók ellen 1-.6 . . .178 

Kim, M. - Golikov, G.i A szövgét társadalom 
története kidolgozásának néhány kérdése 7 - 9 1 

Kolker, B.M.: A. nemzeti felszabadító harc 
Romániában 1941-1944-ben.>. 7- 9 142 

Kon, I.Sz.: A gazdasági törvények működése 
antagonisztikus formációkban 1 - 6 32 

Lebegyev, V.l.: A,3 oroszországi parasztmoz-
galmak jellege a XVII-XVIII.században*.. lo-12 . 3 4 

Ljublinszkaja, A.D.: A .francia-nép kifejlő-
désének kérdéséhez / 9 - 1 5 . s z á z a d / . . 1- 6 5° 

Majorov, Sz.M.: A szovjet kormány harca 
1917 végén az általános demokratikus bé-
kéért I 0 - I 2 17 

Manuszevics, A.J.: Az agrárviszonyok forra-
dalmi-demokratikus átalakítása Lengyel- , . . 
országban az 1944-1945. - években;; ; 'lo-l2 62 

Ma tei, Gh.-Damaschiti-, M. : Az 1899. evi'paraszt- _ . 
mozgalmak és a falusi , szocialista-klubok 1- 6 I.5I 
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Szám Oldal 

Mor, N.M.-Havin, A.F.: Az első szovjet ötéves 
terv és a kapitalista országok proletariá-
tusa 10-12 1 

Nichtweiss, Johannes: A második jobbágyság és 
a kapitalizmus fejlődésének úgynevezett po-
rosz utja Kelet-Németország mezőgazdaságá-
ban 1- 6 121 

Nyedorezov, A.J.: A cseh és szlovák népek 
nemzeti felszabadító mozgalma 1939-1945» 
között a német-fasiszta megszállók ellen.. 1- 6 2o4 

Ratkos, P.: A huszita forradalmi mozgalom és 
Szlovákia 1- 6 77 

Riha, 0.: A nemzeti mozgalomról és nemzetisé-
gi kérdésről 1848-1918 ' 7- 9 86 

Sándor, V.: Lenin Ausztria-Magyarországról... 1- 6 329 
Szmirnova, N.D. - Szenkevics, I.G.: Az albán 

nép szabadságharca a török lelgázók ellen a 
15. században..,. 1- 6 94 

Tyihomirov, V.P. : A? agrárkérdés és a bolgár • • 
mezőgazdaság szocialista átalakításának 
kezdetei lo-l2 83 

II. Közlemények: 
Arhangelszkij, Sz. - Zimin, A. - Porsnyev, B.: 

"A középkor története1' tankönyvről........ 1- 6 336 
Az árutermelés a feudalizmusban. /Elméleti 

konferencia a Szovjetunió Tudományos Akadé-
miája Történettudományi Intézetében/....., lo-12 133 

Beszámoló az egyetemi tankönyvek vitáiról. 
/H.Balázs Éva/- lo-12 187 

Bocsarov, N.: "Bulgária története" első köte-
tének maketje /Vita a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája Szlavisztikai Intézetében/. 1- 6 242 

Budapest és Wroclaw. /A Magyar Történész-
kongresszusról és a Szilézia történetével 
foglalkozó lengyel Történészkongresszus-
ról/ ..'.' 1- 6 286 

Cheresteçiu V, : -A Magyar Történészkongresz-
SZUS « 6 3oo 

4 • • • • r * • . . 
A Csehszlovák Köztársaság története. Tan-

könyv a gimnáziumok és pedagógiai gimzá--
ziumok IV. osztálya számára, Bratislava, 
1952. - Ismertetés.'.'. 1- 6 349 

A "Csehszlovákia története" c, tankönyv 
prospektje, - Ism, G.E.Szoncsuk 1- 6 238 

Holotik, L,: A Magyar Történészkongresszus 
eredményeiről 1- 6 308 
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Szám Oldal 

A kapitalista országok újkori és legujabb-
kori történetének tanulmányozásáról..... 7- 9 19 

A legközelebbi években a Voproszi Isztorii 
folyóiratban megjelenésre tervbevett . 
cikkek témaköre 1- 6 231 

A "Lengyelország története" c. egyetemi tan-
könyv I. kötetének prospektje /1764.évig/ 
Összeáll.: Henryk Lowmianski 1- 6 246 

Lesnodorski, B,: A Lengyel Népköztársaság 
Tudományos Akadémiája Történettudományi 
intézetének tevékenységéből.. lo-12 158 

Az össznémet történészkongresszuson lo-12 175 
Poteranski, W. : Vita a lengyel történelem 

tanítási anyagáról /1864-1945/ 7- 9 153 
Stern, L.: A Magyar Történészkongresszus és 

jelentősége a haladó történettudomány 
szempontjából 1- 6 322 

Az újkori történeti tanszékek tudományos 
munkájáról lo-12 178 

Vesely, J.: A budapesti Magyar Történész-
kongresszus nemzetközi jelentősege.'./... 1- 6 3°5 

A Voproszi Isztorii folyóirat munkájának • . 
megvitatása,.„.,;.... lo-12 I53 

Zangheri, R. ; A haladó olasz történészek 
munkásságáról - lo-12 164 

III. Intézetünkbe beérkezett szovjet történet-
tudományi munkák. ........ v............... - 1- 6 372 

'7- 9 I60 
I0-12 232 

IV. Szovjet folyóiratszemle: 

Isztoricseszkije Zapiszki 1- 6 414 
7- 9 181 

• • - • I0-I2. 248 
Kommunyiszt 1- 6 386 

7- 9 167 
'• - • .. • •• , I0-I2 236 

Kratkije Szoobecsenyija Akagyemii Nauk 
SzSzSzR Insztyituta Szlavjanovegyenyija. 1- 6 411 

Kratkije Szoobscsenyija Insjztyituta 
Etnografii ...,...."..«, ' 1.-6 412 

Kratkije Szoobscsenyija Insztyituta Isztorii- • •-, ,•••.• 
Matyerialnoj Kulturi 1- 6 411 

7 - 9 I80 Kratkije Szoobscsenyija Insztyituta Voszto-
kovegyenyija 1- 6 417 

" ' I0-I2 248 



-278-

Pravda *. 

Szovjetszkaja Arheologia  

Szovjetszkaja Etnografia  

Ucsonnie Zapiszki Insztyituta Szlavjanove-
gyenyija 

Vesztnyik Akagyemii Nauk SzSzSzR 

Vesztnyik Drevnyej Isztorii 

Vesztnyik Moszkovszkogo Unyiverszityeta., 

Vizantyijszkij Vremennyik 

Voproszi Ekonomiki 

Voproszi Filoszofii «.....».. 

Voproszi Isztorii 

V. Folyóiratszemle a népi demokráciák 
országaiból : 

Bulgária 
Filoszofszka Miszal 

Isztoricseszki Pregled 

Izvesztija na Insztituta za Balgarszkp 
Isztorija 

Novo Vreme 

Csehszlovákia 
Öasopis Matice -Moravské 

Öeskoslovensky Öasopis Historicky .... 

Szám Oldal 
1- 6 
10-12 

391 
17o 
244 

1- 6 
7- 9 

413 
181 

1- 6 
7- 9 

4o6 
18o 

1- 6 
10-12 

416 
249 

1- 6 
7- 9 lo-12 

416 
182 
248 

1- 6 
10-12 

4o5 
245 

1- 6 
7- 9 

10-12 
1- 6 

41o 
179 
247 
413 

1- 6 
7- 9 
10-12 

4o8 
178 
246 

1- 6 
7- 9 
10-12 

4o7 
177 
246 

1- 6 
7- 9 

10-12 
397 
172 
237 

1- 6 
7- 9 
10-12 

436 
2ol 
259 

1- 6 
7- 9 

10-12 
437 
199 
258 

7- 9 2oo 
1- 6 
7- 9 
10-12 

434 
197 
257 

1- 6 
10-12 

430 
254 

1- 6 
7- 9 

427 
192 



. .. -279-
Szám Oldal 
7- 9 194 

Ekonomicky Sbornik Slovenskej Akademie Vied 
1- 6 43I 
1- 6 
7- 9 

429 
194 

1- 6 
7- 9 
lo-12 

426 
190 
253 

7- 9 193 
1- 6 
7- 9 

10-12 
430 
193 
254 

Kina 
Narodnij Kitaj  1- 6 

7- 9 
10-12 

421 
183 
250 

Lengyelország • • 1 
Kwartalnik Historii Kultury Materialnog .. 1- 6 424 

1- 6 
7- 9 

421 
185 

1- 6 
7- 9 

10-12 
419 
184 
250 

1- 6 
7- 9 
10-12 

421 
187 
251 

7- 9 188 
1- 6 
7- 9 10-12 

423 
189 
252 

1- 6 425 
Német Demokratikus Köztársaság 

7- 9 
lo-12 

2o2 
262 

• 7- 9 2I0 1 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft.... 7- 9 

10-12 
2o6 
26o 

Románia 
1- 6 

• 7- 9 
10-12 

431 
195 
255 

Studii, Revista de Istorie fi Filosofie... 1- 6 
7- 9 
10-12 

433 
196 
255 

Studii si Cercetari de Istorie Veche ..... 

) 

1- 6 
7- 9 

434 
197 



2Q a oo-
Szám Oldal 

VI. Folyóirafcszemle egyéb országokból: 
Die Arbeit 7- 9 218 10-12 267 
Cahiers du Communisme 1- 6 439 

• • ''' 7- 9 212 
10-12 264 

Cahiers Internationaux .... 1- 6 442 
7- 9 213 

y . , • • " 10-12 263 
Démocratie Nouvelle 1- 6 44o 

7- 9 212 
10-12 264 

Labour Monthly .........'. ' 1- 6 446 
7- 9 219 

10-12 268 
The Marxist Quarterly • 1- 6 446 

7- 9 219 
Masses and Mainstream 1- 6 448 

7- 9 221 
La Nouvelle Critique 1- 6 441 

7- 9 213 
10-12 264 

La Pensée '.'....' . 1- 6 443 
7- 9 214 

1 0 - 1 2 " 2 6 5 

Past and Present .... lo-12 267 
Political-Affairs ,.... 1- 6 447 

7- 9 22o 
lo-12 268 

Rinascita ...... 1- 6 444 
7- 9 215 

10-12 265 
Science and Society 1- 6 449 

10-12 268 
Società 1- 6 445 

7- 9 215 lo-12 266 
Weg und Ziel 7- 9 216 

10-12 266 
Annales - Economies - Sociétés - Civilisa-

tions 1- 6 45o 
7 - 9 222 
10-12 269 

Annales Historiques de la Révolution 
Française 1- 6 451 

7- 9 222 



- 2 8 1 - Szám Oldal 
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittel-

alters ......... 7- 9 225 
The Economic History Review ...... . . 1- 6 453 10-12 272 
The English Historical Review ............. 1- 6 452 

7- 9 229 
I0-12 272 

Historische Zeitschrift . ..,, 7- 9 226 
I0-I2 27I 

The Journal of Economic History 1- 6 453 
7- 9 229 

The Journal of Modern History 1- 6 453 
7- 9 229 

I0-I2 272 
Mitteilungen des Instituts für österreichische 

Geschichtsforschung 7- 9 223 

Nuova Rivista Storica lo-12 270 
Rassegna Storica del Risorgimento ......... 1 - 6 45I 

I0-I2 269 
Revue d'Histoire Economique et Sociale .... 7 - 9 222 

lo-12 269 
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine... 7- 9 222 
Revue Historique 1- 6 45o 

7- 9 221 
10-12 268 

Rivista Storica Italiana 1- 6 452 
7- 9 223 

Schwelzerische Zeitschrift für Geschichte... 7- 9 225 
Wiener Geschichtsblätter 7- 9 224 I0-I2 270 




	1-6. szám����������������
	GENKINA E. B.: V. I. Lenin államvezetői tevékenysége 1921-ben. (Vopr. Iszt. 1954. 1. sz.)������������������������������������������������������������������������������������������������
	GAGARIN A. P.: A gazdasági törvények működése, mint a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmének objektív alapja. (Vesztnyik Moszk. Unyiv. 1953. 11. sz.)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	LJUBLINSZKAJA A. D.: A francia nép kialakulásának kérdéséhez. (Vopr. Iszt. 1953. 9. sz.)�����������������������������������������������������������������������������������������������
	RATKOŠ P.: A huszita forradalmi mozgalom és Szlovákia. (Hist. Časopis, 1953. 1. sz.)
	SZMIRNOVA E., SZENKEVICS I. G.: Az albán nép szabadságharca a török leigázók ellen a 15. században. (Vopr. Iszt. 1953. 12. sz.)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	NICHTWEISS J.: A második jobbágyság és az u. n. poroszutas fejlődés a keletnémetországi mezőgazdaságban. (Zeitschr. f. Gesch. 1953. 5. sz.)
	MATEI GH., DAMASCHIN N.: Az 1899. évi parasztmozgalmak és a falusi szocialista klubok. (Studii, 1953. 1.sz.)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	IBARRURI D.: A spanyol nép nemzeti-forradalmi háborúja az olasz-német intervenciósok és a fasiszta lázadók ellen (1936-1939). (Vopr. Iszt. 1953. 7.sz.)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	NYEDOREZOV A. I.: A cseh és a szlovák népek nemzeti felszabadító mozgalma 1939-1945-ben a német fasiszta megszállók ellen. (Vopr. Iszt. 1953. 7. sz.)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	A legközelebbi években a Voproszi Isztorii folyóiratban közlésre tervbe vett cikkek témaköre. (Vopr. Iszt. 1954. 1. sz.)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	A "Csehszlovákia története" c. főiskolai tankönyv prospektjéről tartott vita (Ism. G. E. Szancsuk). (Vopr. Iszt. 1954. 1. sz.)
	"Bulgária története" első kötetének maketjéről tartott vita (Ism. M. Bocsarov). (Vopr. Iszt. 1954. 1. sz.)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	A "Lengyelország története" c. egyetemi tankönyv első kötetének prospektje. (H. Lowmianski). (Kwart. Hist. 1953. 3. sz.)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Budapest-Wroclaw (A Magyar Történészkongresszusról és a Szilézia történetével foglalkozó Lengyel Történészkongresszusról). (Kwart. Hist. 1953. 3. sz.)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	BESZÁMOLÓK A MAGYAR TÖRTÉNÉSZKONGRESSZUSRÓL
	CHERESTESIU V.: A Magyar Történészkongresszus /Studii, 1953. 4.sz./
	VESELY J.: A budapesti Magyar Történészkongresszus nemzetközi jelentősége /Sov. Veda, 1953. 5.sz./
	HOLOTIK L.: A Magyar Történészkongresszus eredményeiről. Hist. Cas. 1953. 2.sz.
	STERN L.: A Magyar Történészkongresszus és jelentősége a haladó történettudomány szempontjából. (Zeitshr. f. Gesch. 1953. 6. sz.)

	SÁNDOR V.: Lenin Ausztria-Magyarországról������������������������������������������������
	ARHANGELSZKIJ Sz., ZIMIN A., PORSNYEV B.: "A középkor története" c. tankönyvről (Kommunyiszt 1953. 17. sz.)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	A csehszlovák középiskolás történeti tankönyv ismertetése����������������������������������������������������������������
	Intézetünkbe újonnan beérkezett szovjet történettudományi munkák�����������������������������������������������������������������������
	Szovjet folyóiratszemle������������������������������
	Folyóiratszemle a népi demokráciák országaiból�����������������������������������������������������
	Folyóiratszemle egyéb országokból����������������������������������������

	7-9. szám����������������
	KIM M.-GOLIKOV G.: A szovjet társadalom története kidolgozásának néhány kérdése (Kommunyiszt, 1954. 5.)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	A kapitalista országok újkori és legújabbkori történetének tanulmányozásáról (Vopr. I. 1954. 7. sz.)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
	KON I. Sz.: A gazdasági törvények működése antagonisztikus formációkban. (Vopr. Iszt. 1954. 5. sz.)
	DRUZSINYIN N. M.: A termelőerők és a feudális termelési viszonyok közötti konfliktus az 1861. évi reform előestéjén. (Vopr. Iszt. 1954. 7. sz.)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ŘIHA O.: A nemzeti mozgalomról és a nemzetiségi kérdésről 1848-1918. (Českoslov. Časopis Hist. 1954. 1. sz.)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	GOROGYECKIJ J. N.: A népi tömegek harca a szovjet kultúra megteremtéséért(1917-1920) (Vopr. Iszt. 1954. 4. sz.)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	KOLKER B. M.: A nemzeti-felszabadító harc Romániában 1941-1944-ben (Vopr.Iszt. 1954. 8. sz.)���������������������������������������������������������������������������������������������������
	POTERANSKI W.: Vita az "Anyagok Lengyelország történetének tanulmányozásához (1864-1945)" című könyvéről (Kwart. Hist. 1954. 2.)
	Intézetünkbe újonnan beérkezett szovjet történettudományi munkák�����������������������������������������������������������������������
	Szovjet folyóiratszemle������������������������������
	Folyóiratszemle a népi demokratikus országokból
	Folyóiratszemle egyéb országokból����������������������������������������

	10-12. szám������������������
	MOR, N. M.- HAVIN, A. F.: Az első szovjet ötéves terv és a kapitalista országok proletáriátusa (Vopr. Iszt. 1954. 12.)
	MAJOROV, SZ. M.: A szovjet kormány harca 1917 végén az általános demokratikus békéért. (Vopr. Iszt. 1954.8.)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	LEBEGYEV, V. I.: Az oroszországi parasztmozgalmak jellege a XVII-XVIII. században (Vopr. Iszt. 1954. 6.)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ASZTAFJEV, G. A.: A kínai nép felszabadító harcának befejező szakasza (Vopr. Iszt. 1954. 10.)����������������������������������������������������������������������������������������������������
	MANUSZEVICS, A. I.: Az agrárviszonyok forradalmi-demokratikus átalakítása Lengyelországban az 1944-1945. években. (Vopr. Iszt. 1954.7.)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	TYIHOMIROV, V. P.: Az agrárkérdés és a bolgár mezőgazdaság szocialista átalakításának kezdetei. (Vopr.Iszt. 1954.9.)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	FUCHS SIMION: A marosvölgyi munkások 1925. évi sztrájkja. (Studii, 1953. IV.)
	Az árutermelés a feudalizmusban (Elméleti konferencia a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történettudományi Intézetében) (Iszt. Zapiszki, 46. sz. 1954.)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	A Voproszi Isztorii folyóirat munkájának megvitatása. (Vopr.Iszt. 1954.9.)���������������������������������������������������������������������������������
	LESNODORSZKI, B.: A Lengyel Népköztársaság Tudományos Akadémiája Történettudományi Intézetének tevékenységéről. (Vopr. Iszt. 1954.12.)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ZANGHERI, R.: A haladó olasz történészek munkásságáról. (Vopr. Iszt. 1954.8.)������������������������������������������������������������������������������������
	Az össznémet történészkongresszuson. (Vopr. Iszt. 1954.7.)�����������������������������������������������������������������
	Az újkori történeti tanszékek tudományos munkájáról. (Vopr. Iszt. 1954.7.)���������������������������������������������������������������������������������
	Beszámoló az egyetemi tankönyvek vitáiról. I. (H. Balázs Éva)��������������������������������������������������������������������
	Intézetünkbe újonnan beérkezett szovjet történettudományi munkák�����������������������������������������������������������������������
	Szovjet folyóiratszemle������������������������������
	Folyóiratszemle a népi demokratikus országokból
	Folyóiratszemle egyéb országokból����������������������������������������

	Oldalszámok
	1-6. szám
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	_5���������
	_6���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	273����������
	274����������
	275����������
	276����������
	277����������
	278����������
	279����������
	280����������
	281����������
	282����������
	283����������
	284����������
	285����������
	286����������
	287����������
	288����������
	289����������
	290����������
	291����������
	292����������
	293����������
	294����������
	295����������
	296����������
	297����������
	298����������
	299����������
	300����������
	301����������
	302����������
	303����������
	304����������
	305����������
	306����������
	307����������
	308����������
	309����������
	310����������
	311����������
	312����������
	313����������
	314����������
	315����������
	316����������
	317����������
	318����������
	319����������
	320����������
	321����������
	322����������
	323����������
	324����������
	325����������
	326����������
	327����������
	328����������
	329����������
	330����������
	331����������
	332����������
	333����������
	334����������
	335����������
	336����������
	337����������
	338����������
	339����������
	340����������
	341����������
	342����������
	343����������
	344����������
	345����������
	346����������
	347����������
	348����������
	349����������
	350����������
	351����������
	352����������
	353����������
	354����������
	355����������
	356����������
	357����������
	358����������
	359����������
	360����������
	361����������
	362����������
	363����������
	364����������
	365����������
	366����������
	367����������
	368����������
	369����������
	370����������
	371����������
	372����������
	373����������
	374����������
	375����������
	376����������
	377����������
	378����������
	379����������
	380����������
	381����������
	382����������
	383����������
	384����������
	385����������
	386����������
	387����������
	388����������
	389����������
	390����������
	391����������
	392����������
	393����������
	394����������
	395����������
	396����������
	397����������
	398����������
	399����������
	400����������
	401����������
	402����������
	403����������
	404����������
	405����������
	406����������
	407����������
	408����������
	409����������
	410����������
	411����������
	412����������
	413����������
	414����������
	415����������
	416����������
	417����������
	418����������
	419����������
	420����������
	421����������
	422����������
	423����������
	424����������
	425����������
	426����������
	427����������
	428����������
	429����������
	430����������
	431����������
	432����������
	433����������
	434����������
	435����������
	436����������
	437����������
	438����������
	439����������
	440����������
	441����������
	442����������
	443����������
	444����������
	445����������
	446����������
	447����������
	448����������
	449����������
	450����������
	451����������
	452����������
	453����������
	454����������

	7-9. szám
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������

	10-12. szám
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	273����������
	274����������
	275����������
	276����������
	277����������
	278����������
	279����������
	280����������
	281����������
	282����������



