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1918-1919. KÉT FORRADALOM UTÓÉLETE

1. Általános, egységes szempontú értékelést adni 1918—19 forradalmainak 
tükröződéséről a „nemzeti tudatban” valójában lehetetlen. A feudális nemzet
fogalom anakronisztikussá válása, vagyis 1848 óta egységes nemzeti tudatról 
sem beszélhetünk, ilyen újabban, tehát az igazi osztályok megszűnése után, a 
60-as évek fordulójától kezd kialakulni, de jelenlegi közéleti és sajtóviszonyaink 
között még önmagában is nehezen definiálható, hát még egyes történeti esemé
nyekhez való viszonyulásában.

Ha jogászi fordulattal, „feltéve, de meg nem engedve” ilyen nemzeti vagy 
köztudat létezését, mégis általános megfogalmazásra törekednénk, azt vélemé
nyem szerint sikeresen egy módon tehetjük: viszonyítással. Vagyis, miután a vi
szonyítás objektuma nyilvánvalóan csak 1848 lehet, arra a kérdésre kell vála
szolnunk: miért nem gyakorolt 1918-1919 olyan, a köztudatot és a nemzet to
vábbi útját meghatározó befolyást, mint 70 évvel korábban 1848—49? Ezt a 
kérdésfeltevést jogosulttá teszi nem elvont léte, vagyis az a tény, hogy a köz- 
gondolkodásban, irodalomban, oktatásban így találkozunk a problémával.

A kérdésfeltevés azért is jogosult, mert bár a különböző korok és körök 
szemlélete különbségeket mutat fel, a fenti, kérdés formájában megfogalmazott 
tézis az 1919 óta eltelt évek mindegyikében érvényes volt. Tehát: miért nem?

Könnyebben válaszolhat a kérdésre, akinek véleménye szerint 1918 és 1919 
nem igazi vagy nem nemzeti forradalmak, egy összeomlás bomlástermékei, a 
magyar nemzeti történelem útjától idegen ösvényre tévedtek, elbuktak stb. Sok
kal nehezebb a dolga annak, aki 1918—19-et igazi forradalomnak tekinti, és 
mai történetírásunk és közoktatásunk szemléletét fogadja el, vagyis azt, hogy 
18 és 19 a) nemzeti forradalmak voltak, b) a történeti-társadalmi-nemzeti fej
lődés magasabb fokát képviselték, mint 48, c,/jelenlegi társadalmi rendszerünk 
a lényeget tekintve éppúgy szocialista, mint 19, tehát annak végső soron folyta
tása. Mert ha ez a véleményünk, fel kell tennünk a kérdést: miért nem állandó 
téma 18—19 sírva vigadó dicsőítése a ma szocialista brigádjaiban, discoklubjai- 
ban, házibulijain, éppúgy, mint 48-é volt az 1860-as évek népköreiben és kuko- 
ricafosztóiban?

Elsősorban talán azért, mert a közvélemény nem a célt, az eredményt nézi, 
és 1918—19 forradalmai elbuktak. 1848 katonai veresége ellenére végül is meg
határozó lett a következő hetven év sorsának alakulására, hiszen 67-ben március 
15-e követelései valósultak meg. Nem kevésbé lényeges, hogy az a nemzeti prog
ram, amit 18, illetve 19 jelentett -  a dunai konföderáció wilsonista, majd kom-
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munista-internacionalista alapon egyelőre utópiának tűnik, sokak szerint 
káros utópiának, amely „eltompította a nemzet harckészségét, mikor erre ép
pen a legnagyobb szüksége lett volna” . A szocialista rendszer győzelme az utód
államokban, ami nem hozta magával a magyar nemzetiség helyzetének lényeges 
javulását, nagyban alátámasztja ezt az ítéletet.

A forradalmak másik odala, demokrácia és szocializmus, kedvezőbb megíté
lésre talált. Az őszirózsás forradalom demokráciája általánosabban, míg a prole
tárdiktatúra megítélése mindig osztály jellegű volt. Az utóbbi hagyomány jelle
ge sem problémamentes. Csak ha befejeződik Magyarországon a szocializmus 
felépítése, akkor mondhatjuk meg, mennyi rokonságot mutat — túl a közös jel
szavakon — 19 és napjaink szocializmuskoncepciója. Paradox módon, a szocia
lizmus gyakorlati megvalósításában akkor álltunk legközelebb 19-hez (az ún. 
50-es években), amikor 19-et hibagyűjteményként tanítottuk, noha legalábbis a 
gazdaság- és belpolitikában ugyanazokat a hibákat sikerült elkövetni. (Agrárpo
litika, kisipar szocializálása, kommunisztikus lakáspolitika, az élcsapat eltűnése 
a milliós tömegpártban stb. stb.) Az 50-es évek végétől kedvezőbb a hivatalos 
vélemény 19-ről, sőt egy időben még a „nacionalista” 48 ellentéteként is meg
próbálták kijátszani, a szocializmus gyakorlati megvalósítása azonban mind 
jobban eltér a „példaképtől” .

19 népszerűségét kisebb vagy nagyobb mértékben mindig gátolta bizonyos, 
az ellenpropaganda által állandóan túlhangsúlyozott „idegensége” , szemben az 
egyértelműen magyar (s ezért csak a nemzetiségek között népszerűtlen) 48-cal. 
Az „idegenség” elemei: a zsidó értelmiség domináns szerepe a vezetésben és a 
kultúrában, az oroszorientáció, a Vörös Hadsereg külsőségekben is megnyilvá
nuló internacionalista jellege, a nemzetiségek megnyerésére folytatott politika. 
Itt említhető, hogy ez a két forradalom mondott le fokozatosan az addig min
den magyar politika természetes alapját képező területi integritásról. Hogy mást 
nem lehetett tenni, az utólag nem bizonyítható. Az utópisztikus nemzeti poli
tikának abban is volt bizonyos szerepe, hogy az erdélyi stb. magyar értelmiség, 
a vasutasok, postások stb. nagy része földönfutóvá vált. A forradalom frazeoló
giája is „kozmopolita” volt, nélkülözte a népszerű „magyaros” motívumokat.

Fentiekhez tartozik természetesen Trianon problematikája, melybe nem bo- 
csájtkozom bele, mert ezt L. Nagy Zsuzsa kitűnő tanulmányában megtette.1 
Csak azt jegyezném meg, hogy van egy közvetett, de fontos összefüggés a Hor- 
thy-rendszer, a második világháború megítélése és a Trianonért viselt felelősség 
megoszlása között. Azzal a szemlélettel, mely a Horthy-rendszert és annak sze
replőit főleg 1919. őszi tetteik és megnyilatkozásaik alapján ítélte meg az 50-es 
években, de részben ma is, sőt ezt kiterjesztette a szociáldemokrata pártra is 
(Peidl-kormány és Bethlen-paktum), ma erőteljesen szembeszáll egy ellentétes 
szemlélet, mely az 1944-es magatartást tekinti kritériumnak, így még Horthyt 
is felmenti korábbi bűnei alól, kevésbé közismert támaszairól, Shvoy tábornok
tól Bakay tábornokig, nem is beszélve. Ezzel a jelenséggel Juhász Gyula tanul
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mánya részletesen foglalkozik, itt csupán az összefüggésre szeretnék hangsúlyo
san utalni.2

Szándékosan említem utolsónak az ellenpropaganda szerepét, hiszen ez csak 
egyes időszakokra jellemző. Hogy a Horthy-korszak kultúrpolitikája átgondolt 
és szervezett rágalomhadjáratot folytatott a forradalmak ellen, az természetes, 
s ennek hatása az idősebb generációra ma is észlelhető. Hatásában tartósabb az 
a körülmény, hogy miután a forradalom különböző irányzatai egymást okolták 
a bukásért, az utólagos megemlékezések is nagyrészt egymás szidásából álltak. 
Ez közvetve napjainkig hat. Azért nem adják ki pl. a forradalom kommunista és 
szociáldemokrata szereplőinek számos érdekes és tanulságos memoárját, mert tele 
vannak egymás vádolásával. De enyhébb mértékben megtalálható ez a kiadott 
kortársi munkákban is. Az olvasónak az lehet az összbenyomása, hogy mindenki 
elismeri: a forradalmak vereségét hibáik okozták, és a vita csak azon folyik a 
forradalom résztvevői között is: ki okozta az elismert hibákat? Bár ilyen jelen
ségek 48 után is voltak, a Forradalom útóntól A nagyidai cigányokig vagy a 
Görgey-kérdésig, a 60-as évektől legalább egy tisztultabb szemlélet kerekedett 
felül.

2. Az előző pontban elmondottakat az olvasó joggal tekintheti általánossá
goknak, de mint rögtön az elején kiemeltem, nincs is lehetőség másra, ha vizsgá
latunkat nem koncentráljuk konkrét korszakra, irányzatra, osztályra. Az aláb
biakban erre teszek kísérletet.

Az első periódust, amely közvetlenül követi a forradalmakat, egyrészt az jel
lemzi, hogy az irodalmat — legyen forradalompárti vagy forradalomellenes — 
friss szenvedélyek és politikai célok irányítják, másrészt viszont a lakosság meg
határozó része még a forradalom átélői közé tartozik, s ők elsősorban szemé
lyes tapasztalatukból, élményükből indulnak ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
„közvélemény” a forradalmak megítélésében erősen osztályszempontok szerint 
őszük meg. Ezt a nézetünket ugyan könnyebb közölni, mint (írásos) példákkal, 
bizonyítékokkal alátámasztani, mégis erre tennék vázlatos kísérletet.

Mindkét forradalom fő hordozója, bázisa a szervezett munkásság volt. Ez a 
munkásság csalódott ugyan a két forradalomban — vereségük és a proletárdik
tatúra utópizmusa miatt —, de csalódottsága abban nyilvánult meg, hogy nem 
volt kapható új forradalmi kísérletre, nem pedig abban, hogy megtagadta volna 
19 szellemét és célkitűzéseit. Fenti tétel első része ma már tény, mégis félreér
tette mindkét munkáspárt. A KMP, amennyiben ebben az időszakban jelszava 
a második magyar proletárdiktatúra volt, az SZDP, amennyiben hivatalos pro
pagandája vezérszólama a diktatúra megtagadása volt. Ez a kettősség szépen 
egyesül a két párt egyesülését mindkét résztvevő részéről a legélesebben elutasító, 
a felelősséget egymásra hárító állásfoglalásokban, míg az egyesülés szenvedő ala
nya, a szervezett munkásság bizonyos értetlenséggel és határozatlansággal fo
gadta az új pártszakadást. Milyen tényekkel támaszthatjuk alá a szervezett mun
kásság kitartását a diktatúra, a forradalom eszméje mellett?
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A szakszervezetek taglétszáma a 20-as évek első felében, az üldözés és töme
ges emigrálás ellenére, az ország lakosságának nagymérvű csökkenése ellenére, a 
háború előtti évek 100 000 körüli átlagáról 150-200 000 körülire nőtt. Ezután 
lassú csökkenés kezdődött, ennek ellenére a nem szocialista szakszervezetek né
hány állami üzemtől eltekintve sehol sem váltak komoly erővé a 20-as években. 
Az utódállamok azelőtt Magyarországhoz tartozott területein a kommunista 
mozgalom általában jóval erősebb volt a szociáldemokratánál, ez a választási 
eredményekben is megmutatkozott.

A forradalom új rétegeket is állított a munkásmozgalom mellé. így a háború 
előtt gyenge és féllegális bányamunkás-mozgalom a háború végén és a forradal
mak idején vált — tartósan -  a magyar munkásmozgalom egyik bázisává. A szer
vezett magánalkalmazottak a háború előtt összesen 1—2000 főt átfogó szocia
lista szervezeteinek létszáma 15 ezres létszám felett stabilizálódott.

A forradalmak közismerten hibás parasztpolitikája nagymértékben hozzájá
rult ahhoz, hogy a 20-as években egyetlen szocialista vagy demokratikus szerve
zet sem tudott a parasztság bármely rétegében komoly tömegbefolyást felmu
tatni. A szegényparasztságot a forradalom csak átmenetileg tudta felrázni. A 
XX. század magyar falujára a módos parasztság gazdasági és társadalmi emelke
dése a jellemző. Ez a széles réteg már a Tanácsköztársaság utolsó hónapjaiban a 
forradalom ellen hangolódott a gazdaságpolitikai hibák, valamint az egyházak 
vagyonának lefoglalása, iskoláinak szándékolt elvétele stb. következtében. A 
forradalom honvédő politikája a területileg kevésbé fenyegetett Dunántúl és 
Duna-Tisza köze parasztságára igen mérsékelt hatást gyakorolt. A parasztság 
részben egyházi befolyás alatt maradt, részben a különböző kisgazdapártokhoz 
csatlakozott, melyek igyekeztek elfeledtetni a Károlyi-rezsimben játszott szere
püket. Még a parasztságnak 1918-19-ben forradalmi része is többnyire arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy rá egy új forradalmi mozgalom csak bajt hozhat.

Érdemes utalni az 1922-es választás eredményére, ahol az SZDP szép sikert 
ért el, viszont a különböző nyíltan vagy burkoltan októbrista jelöltek elég sze
rény eredményt értek el. A következő választásokon, ahogy a forradalmi nem
zedék kiöregedett, a szociáldemokrata párt választási eredménye lassan, de biz
tosan csökkent. Budapesten, a forradalom „bűnös városában” az 1922-es vá
lasztáson az SZDP megkapta a szavazatok közel 40 %-át, az októbristákkal 
együtt abszolút többségét. A Károlyi-kormány szociáldemokrata miniszterei 
közül az egyetlen, aki nem emigrált: Peidl Gyula, több cikluson át képviselő volt.

A fentieknél jóval bonyolultabb hatást gyakorolt a forradalom, illetve vere
sége az értelmiségre. A fővárosi, nagyrészt zsidó szabad foglalkozású, magánal
kalmazott értelmiség, mely a háború előtt megoszlott a szociáldemokraták, ra
dikálisok, Vázsonyi és a Munkapárt között, már csak az üldözés hatására is je
lentős részben az SZDP-nél keresett támaszt . Más része viszont, a módosabb zsidó 
polgársággal együtt, azzal, hogy a középrétegeket a Kommün is üldözte, a köz
életből való visszahúzódás, passzivitás árán igyekezett jó magaviseletét hangsú-
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lyozni. Ez a (forradalomban „kompromittált”) haladó művészet számára ko
rábbi támogatói jelentős részének elvesztését jelentette.

A nagyrészt munkapárti gentry-köztisztviselő réteg arra a megállapításra ju 
tott a forradalom és Trianon tanulságaként, amit Szekfű Gyula foglalt össze a 
Három Nemzedékben: a Tisza-éra fő hibája túlzott liberalizmusa, toleranciája 
az „idegenekkel” szemben.

A haladó, demokratikus értelmiség legértékesebb rétege igen érzékenyen rea
gált az eseményekre. A Nyugat és szélesebb köre a Kommün leverése után, illet
ve már utolsó hónapjaiban szembefordult a forradalom szerintük túlzott radi
kalizmusával. Az alaphang a csalódottság, ami elég sokféleképpen indokolja ma
gát. A Nyugat első forradalom utáni száma Babits verseivel nyit, melyekben a 
vörös terror mellett a Tanácsköztársaság honvédő háborúját is elítéli, de észre
vehetően elhatárolja magát az ellenforradalomtól is. Szélesebb réteg hangulatát 
fejezik ki azok az írók, akik — mint Szabó Dezső vagy Krúdy Gyula -  üdvözlik 
Horthyt és az ellenforradalmat. Krúdy és a hozzá hasonló gondolkodásúak ha
marosan Horthyban is csalódnak, és megfogadják, hogy nem fognak politizálni 
többet.

A demokrácia és nacionalizmus között ingadozó értelmiségi réteg állásfogla
lását behatárolja a szélsőjobboldal támadása: a hivatalos köröknek ekkor még 
Móricz vagy Babits se kell, sőt 1920 tavaszán már Kosztolányinak is ajtót mu
tatnak: hogy képzeli, hogy „délelőtt a radikális keresztény és nemzeti szellemű 
Új Nemzedékben üssön azokon, akiknek íróival délután a Nyugatban ölelkezik”
-  írja róla Pékár és Császár Magyar Múzsája. Ők elnézők „a szegény versíró 
mesteremberrel szemben, ki ott keresi a kenyerét, ahol tudja. Az ilyen ember 
azonban ne ugráljon és ne kényeskedjék...”

Ez a folyamat játszódott le az iskolák és hivatalok igazoló bizottságaiban is
-  elítélték azokat, akik maguk is botlásnak tekintették már forradalmi szerep
lésüket. így a hagyományos lateiner-osztály soraiban is kialakult egy „belső 
emigráció” , amely liberális lapokat olvasott, a forradalmakat nem vallotta ma
gáénak, de nem is tagadta meg, miután nem volt érdemes. Véleményüket cca 
1923-ig nyíltan is hangoztatják, később már inkább a passzív hallgatás tornyá
ba menekülnek.

Csalódottságuk, forradalomkritikájuk talán legszebb kifejezése Móricz ismert 
regénye, a Légy jó mindhalálig, amely ugyan gyermekkori élményeken alapul, 
de a kortárs olvasónak nem lehetett kétséges, hogy azt a lottószelvényt Kun 
Béla játszotta el; s a meg nem bocsájtó, szigorú felnőttek, tanárok is nagyon ha
sonlítanak a kurzus igazoló bizottságaira.

Ez a réteg a 20-as évek végéig leginkább hallgat, mint a kurzus bosszúhadjá
ratainak munkás és paraszt kárvallottjai is. Csak a 30-as évek elején jutnak el a 
reménytelenség ama fokára, hogy hátraarcot csináljanak — míg a tanító, a kis
tisztviselő rehabilitálási kérvényeket ír, a forradalmak olyan lelkes híve, mint 
Révay József, megírja Gömbös életrajzát, a forradalmi bűneiért nyugdíjazott



32 MEDVETÁNC

Laczkó Géza a forradalmat rágalmazó Szent Iván tüzét: „fotelt adtunk egy hat- 
személyes családi rostélyosért, éléskamránkban ifjú tök és elaggott gersli volt 
csak, Lányi tanár úr mélán korgó gyomorral nézett ki dolgozószobája ablakán a 
szomszéd gyárból hónuk alatt egy-egy takaros élő kacsával távozó munkások 
felháborító sorára...”

Figyelemre méltó, hogy olyasvalaki írta e sorokat, aki ellen az egyik fő vád 
az volt, hogy az ellenforradalom győzelme után nem volt hajlandó mint igazgató 
levétetni az iskolaépületről a vörös zászlót. Nem kevésbé figyelemre méltó azon
ban az is, hogy aránylag kevés haladó író, publicista követte e példát — mert 
bár keserűségük az elbukott forradalmak iránt évről évre nőtt, őszinte mondani
valójuk mégsem lett volna szalonképes az ellenforradalom számára. Még egy 
Szabó Dezső is elég gyorsan áttért a forradalmak szidalmazásáról a fennálló 
rendszer vitriolos bírálatára. így a hivatalos forradalomkép létrehozása a hagyo
mányos konzervatívokra maradt: Tormay Cecilre, Herczeg Ferencre {Bujdosó 
könyv. Északi fény). Az ő útszéli hangú, tudatlanságra, maradiságra, idegengyű
löletre építő bestsellereik a kisebb sikerű hasonló művekkel együtt főleg a fiata
labb nemzedékre és a szellemi dolgozók szűkebb műveltségű részére gyakorol
tak mind jelentősebb hatást.

Legalább a húszas évek első felében itthon is jelentős versenytársa volt a hi
vatalos propagandának a külföldről becsempészett emigráns memoár- és egyéb 
politikai irodalom. Ennek hatását azonban kezdettől lefokozta a bukott forra
dalmak történetében is páratlan vádaskodás a különböző pártok és irányzatok 
között, sőt pártokon belül is. Nemcsak azok a szociáldemokrata memoárírók 
határolták el magukat a Tanácsköztársaságtól, akik március 21-én hátat fordí
tottak a forradalomnak, de azok is, akik felelős posztokon vettek benne részt. 
Az utóbbi eset legjelentősebb produktuma Böhm Vilmos adatokban gazdag 
könyve {Két forradalom tüzében), melyben a Vörös Hadsereg egykori főpa
rancsnoka vállalja ugyan a Tanácsköztársaságot, de mint Siklós András találóan 
írja róla az 1918— 19-es forradalmak historiográfiájában: „A Tanácsköztársaság
gal foglalkozó fejezetek mindent, ami a nevezetes 133 nap idején jó volt, a szo
ciáldemokrata vezetők és egyben a szerző javára könyveltek el, a hibákért és ba
jokért viszont a kommunistákat tették felelőssé.”

Csakhogy ugyanezt elmondhatjuk a kommunista emlékezésekről is, megfor
dítva. Mint a párt akkor hivatalos költője, Komját Aladár írta a Kommün ötödik 
évfordulójára:

„Nagyot mertünk!
De bután.
Gyáván
Lustán.
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Hazug »társaknak« hittünk.
Ajpendőnk miatt háborogtunk.
Egymásközött se fogtunk össze.

Nem vertük agyon a burzsoákat.
Nem vertük agyon a szocdemeket.”

Nem ilyen költői formában, de ez az alaptendencia nyilvánult meg a legille
tékesebb, Kun Béla írásaiban is, főleg a húszas évek közepétől. A Landler-frak- 
ció publicistái viszont Kunt tüntették fel úgy, mintha az egyesülés a szocdem 
párttal és a Kommün más vélt vagy valódi hibái az ő személyes hibái lettek vol
na, melyeket ráadásul elvtársai akarata ellenére vagy háta mögött követett el. 
(Mellesleg Böhm fent említett könyve szállította 19 Görgey-legendáját, Julier 
Ferenc alakjára szabva. Ennek a legendának erősen személyes alapja volt, mert 
tulajdonképpen Landler ellen irányult: az ő vezérkari főnöke volt Julier. A Vö
rös Hadsereg titkainak elárulásáért pl. Sztójai Dömét is valószínűleg nagyobb 
felelősség illeti, mint Juliért, de ezt a sztorit Böhm olyan jól kitalálta, hogy le
gendaszerető köztudatunk és történetírásunk nem hajlandó lemondani róla.)

Függetlenül attól, hogy a kölcsönös vádaskodásban mikor kinek mennyi igaza 
volt, a köztudatban az rakódott le, hogy a forradalmak hibagyűjtemények vol
tak, s ezt a résztvevők nem is tagadják, csak azt vitatják, mi volt ártalmasabb: 
a kalandorság vagy az opportunizmus.

A különböző társadalmi csoportok közül az elcsatolt területekről menekül
tek és a tisztikar hangulata ment át a leggyorsabb változáson. E két réteg igen 
tekintélyes, döntő eleme volt a két forradalom hadseregének, s jelentős részük 
a forradalomtól várta a világháború és összeomlás nemzeti katasztrófájának jó
vátételét. Az ellenforradalom győzelme után mégis hamarosan annak legstabi
labb társadalmi bázisát növelték, mégpedig egyszerre forradalom- és Habsburg- 
ellenes alapon. Ez a gyors változás társadalmi helyzetükből adódott.

3. A következő periódus nagyjából 1933-tól 1944-ig terjedt, s kétségkívül 
ebben az időszakban alakul ki a legkedvezőtlenebb kép 1918—19-ről. Ennek 
okai nyilvánvalóak. Megfogyott, emigrált, elöregedett a forradalom híveinek 
tábora. A természetes elöregedés mellett szerepet játszottak bizonyos társadalmi 
átrétegeződések.

Az a kiváló képességű, szolidáris és internacionalista, nem túl nagy számú 
szakmunkásréteg, amely a forradalom emlékének is fő őrzője, a 20-as évek ele
jétől mindinkább eltűnik az egészen más szellemiségű betanított munkások, 
férfi és női segédmunkások indifferens tömegében; ahogy mérséklődik azokhoz 
viszonyított helyzeti előnye, úgy veszti el 18—19-ben még kétségtelen vezető 
szerepét a dolgozó tömegek között. A forradalom két másik bázisrétegét: a vas
utasokat és tanítókat az ellenforradalom szervezkedési tilalmával, illetve hivata-
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los szervezetekbe kényszerítésével megbénítja. A nagyüzemek forradalmi ha
gyománya a 40-es évek elején már csak szavakban él.

Ahogy múlik az idő, úgy válik hatásosabbá az ellenforradalmi propaganda. 
A 20-as évek pamfletjei után 1935-ben gondolkodó olvasó által is kézbe vehető 
munka jelenik meg: A forradalmak kora, Gratz Gusztávtól. A forradalmat ta
pasztalatból nem ismerő új nemzedékeket azonban továbbra is a pamfletiroda
lom befolyásolja. Miután például a középiskolai történelemtankönyvek általá
ban röviden és szárazon foglalkoznak a 67 utáni eseményekkel, a háború alatt a 
hadsereg eléri egy külön „Honvédelmi ismeretek” tantárgy bevezetését, mely
nek tankönyvében nagy részt foglal el a világháború és a forradalmak történeté
nek részletes, uszító, szélsőjobboldali, antiszemita hangvételű ismertetése. 
Egyébként a második világháború éveiben számos hasonló szellemű könyv jelent 
meg, melyek részei voltak a Szovjetunió elleni ideológiai kampánynak. (Keresz
teshadjárat 1941 stb.)

A Horthy-korszak propagandája és állami gyakorlata sajátos kettősséget mu
tat a forradalmak megítélésében. Míg az igazságügyi szervek az őszirózsás forra
dalomban való részvételt nem tekintették üldözendő cselekménynek, a fegyel
mik fő tárgya is a Kommün alatti magatartás volt, a propagandának éppen hatá
sosabb része egy kalap alá vette a két forradalmat. Sőt például az újra meg újra 
kiadott Bujdosó könyv fő „negatív hőse” Károlyi Mihály. Mindez csak fokozta 
a forradalom résztvevőinek azt a törekvését, hogy kölcsönösen disztingváljanak, 
szétválasszák a forradalmakat. A 30-as években azonban már alig jelent meg ol
vasott könyv, amely a forradalmak mellett szólt volna: kivétel Kassák Egy em
ber életé nek a forradalmakról szóló két kötete, melyek a 30-as évek közepén 
jelentek meg, s melyekért Kassákot — jellemző módon — egyhavi elzárásra ítél
ték „izgatás” címén.

A 30-as évek közepétől a Komintern és részben a szociáldemokrácia megvál
tozott politikája (a „Népfront”) az egységtörekvések folyományaként hozzájá
rult a kölcsönös vádaskodás mérséklődéséhez. Tévedés lenne azonban azt hinni, 
hogy a népfrontpolitika kedvezőbb alapot teremtett a forradalmak jobb megér
téséhez. Ellenkezőleg. A szociáldemokrata párt továbbra is csak az őszirózsás 
forradalmat vallotta magáénak (Buchinger Tanúvallomása). A KMP részben a 
népfrontpolitika elősegítése érdekében, részben Kun Béla és számos más volt 
népbiztos tragikus vége után átesett a „második magyar Tanácsköztársaság” el
lenkező végletébe, és részben maga is terjesztette az „áruló” Kun elleni fantasz
tikus vádakat — a maradék öreg „19-esek” megrökönyödésére —, de inkább 
megkerülte 18—19 témáját. A kommunista történetírásban, ideológiában 1935 
és 1950 között alig esett szó 1918—19-ről. Ebben az ízlésesnek nem tekinthető 
hallgatásban — senkinek sem áll jól, ha letagadja ifjúsága szenvedélyeit — szere
pet játszott a félelem attól, hogy a rágalmak légkörében felnőtt fiatalokat úgy
sem lehet meggyőzni, másrészt az a megfontolás, hogy az idősebb politikusok 
és rétegek közül olyanokat is meg kellett nyerni, kiknek — mint Bajcsy-Zsilin-
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szkynek — még az őszirózsás forradalom is vörös posztó volt. A hivatalos pro
paganda pedig 1944 márciusában, a 25. évfordulón a Kommün visszatérésével 
rémisztgette az ingadozókat.

Amennyire a propaganda hatását le lehet mérni, úgy gondolom, a 20-as évek
ben elsősorban azok a forradalomellenes érvek voltak hatásosak, melyek a 
Kommün osztálycéljai ellen irányultak, azt hirdették, hogy a szocialista terme
lési rend „magasabb fejlődésű fokon, nemzetközi kapcsolatban álló ország köz
gazdaságában vezető szerepet kedvező eredménnyel nem játszhat” (Matlekovits 
Sándor). Ezekben az években a kortársakkal nehéz volt elhitetni, hogy a Monar
chia bomlását, Magyarország felosztását a forradalmak okozták. Hiszen a kor
társak tudták, hogy mindkét forradalom megoldhatatlan problémái közé tarto
zott a toborzás: nem a hadügyminisztereken, nem is a tiszteken, a négy és fél 
éves szakadatlan gyilkolásba fáradt közkatonákon múlt elsősorban, hogy az elő
nyomuló ellenséggel nem lehetett megfelelő létszámot szembeállítani. A 20-as 
évek közvéleménye reálisabban látta Trianont; a 30-as évek végének illúziói,, az 
„országgyarapítás” látszateredményei kedvező légkört teremtettek az olyan le
gendák elhitetésére, hogy azért nem volt hadsereg az összeomlás után, mert 
Linder hadügyminiszter „nem akart katonát látni” , vagy hogy a belgrádi fegy
verszünet aláírása okozta Magyarország nagy részének megszállását stb.

1941-ben jelent meg Illyés Gyula forradalmi tárgyú regényes emlékezése, 
a Koratavasz. Illyés, aki 1929-ben még azt írta: „lépünk mi még veres / győztes 
zászlód alatt” , a Koratavaszbzn végleg leszámolt ifjúsága forradalmaival. Nem 
hitét megtagadó renegátként, ez az ízléstelenség nem Illyés és a népi irodalom 
sajátja. Az ifjúság délibábjaként ragyognak nála a forradalom napjai, melyeket 
magáénak vall, de ítéletet is mond róluk. „E kor tragédiája.... az volt, hogy a 
nép szabadsága és a nemzet szabadsága ezúttal nem egy szabadság lett.” „Ha 
akkor egy Dózsa állt volna ki a népből! De csak Kucog Balázsok, Patkó Bandik, 
Oláh Istvánok és különböző előnevű Szabók álltak ki.” Sorra veszi a forradal
mak ideológiai tételeit pontosan a kor paraszti szóhasználatában, s egyenként 
számol le velük — az utolsó falusi szocialistákkal, Veres Péterrel, Dobi István
nal egyszerre veszi tudomásul, hogy a magyar falun immár nem lehet 18—19 
nevével hódítai. A Márciusi Frontban és utódaiban kommunisták és népiesek 
együtt fordultak vissza az egyik márciustól a másikhoz: az utópiától a törté
nelmi anakronizmushoz. Mindegy volt.

4. 1945 és 1956 között a távoli múltba tűnt 1918 és 19 képe. A kompro
mittáló hagyomány nem kellett senkinek, legkevésbé a kommunista pártnak. 
Az öreg 19-eseket, akik pedig sok helyütt elsőnek szervezték meg a pártot, 
nemzeti bizottságot, karhatalmat, néhány anakronisztikus direktóriumalakí
tásra hivatkozva nyilvánosan megtagadták, háttérbe szorították. Pedig velük a 
kontinuitást tagadták meg, de mit kezdhettek azokkal, akik először azt kérdez
ték a hazatérőktől: hol van Kun Béla? Az emigrációban született megemlékezé-
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sek, regények stb. hazai kiadásáról szó sem lehetett, kivéve Illés Béla Kárpáti 
rapszódiá]í\., mely már az új recept gondos betartásával készült. Még leginkább 
a szociáldemokrata párt ápolta a maga forradalmi emlékeit, de nagyobb hatás 
nélkül. Bár az 1945—53 közötti kormányokban a forradalmak számos volt mi
nisztere, népbiztosa, katonai parancsnoka, direktóriumi tagja ült, forradalmi 
múltjukról szemérmesen hallgattak. A köztudat még jobban elfeledte 18-19-et: 
szidni tilos volt, dicsérni nem illett, az új kor ifjúsága először a „megforgatjuk 
az egész világot” mámorában, azután az „ezentúl semmi sem volt igaz” keserű 
csalódottságában nem törődött a múlttal.

A marxista történetírás, oktatás kibontakozásával 18-19-et sem lehetett ki
hagyni az átírt magyar történelem kronológiájából, de a kelletlenül konstruált 
értékelések minimális hatást gyakoroltak a közvéleményre. Részben a fent vá
zolt háttér miatt, részben mert nehéz megeleveníteni a fából vaskarikát: pozití
van értékelni a forradalmat, leszögezve, hogy legtöbb lépése hibás, legtöbb ve
zetője áruló volt. Ha kézbe vesszük az 1945—56 közöti idevágó kiadványokat, 
örülnünk kell, hogy nem ragadták meg szélesebb rétegek érdeklődését.

„Ez a politika lényegében a trockizmus politikája volt Magyarországon. Ez 
kifejezésre jutott: 1. Kun Bélának a szociáldemokrata párttal való meggyezésé- 
ben, melyet a pártvezetőség nélkül kötött a szocdem vezetőkkel, melyben fel
adta a kommunista párt önállóságát, s a proletárdiktatúra vezetésében minden 
téren vezető szerepet biztosított a szocdemeknek. 2. A szociáldemokrata párt 
álradikális, a földosztást elvető parasztpolitikájának fenntartása nélküli átvéte
lében. 3. Az ellenforradalmi veszély lebecsülésében és a párt vezető szerepének 
tagadásában. Kun Béla, aki a párt vezetősége nélkül, a pártvezetőség kész hely
zet elé állításával és megtévesztésével egyezett meg a szociáldemokratákkal, s 
adta fel a kommunista párt önállóságát, Lenint is félrevezette.” (Mód Aladár: 
400 év küzdelem az önálló Magyarországért. Hatodik, bővített kiadás, 1951.) 
Ezek után kévésé meggyőzően hatott az olvasóra a szerző konklúziója, misze
rint az ellenforradalom 1919-ben nem aratott olyan igazi győzelmet, mint 
1849-ben, többek között azért, mert:

„Míg 1848-at követően a forradalom belső erőit és feltételeit tekintve nem
csak a forradalom pártja, hanem a forradalom következetes végigharcolására hi
vatott és arra képes osztály maga is hiányzott, addig 1918—19-ben nemcsak a 
forradalom vitelére hivatott osztály állt a forradalmi harc élén, de ennek a for
radalmi osztálynak a harca életre hívta, megteremtette a forradalom győzelmé
nek következő legfontosabb feltételét — a forradalmi munkásság forradalmi 
pártját is. A győzelemhez, a forradalom belső feltételeit tekintve, egyetlen fel
tétel: a forradalmi párt saját tapasztalata, elméleti és gyakorlati felkészültsége 
hiányzott.”

Példának hoztam ezt a hosszú idézetet arra, hogy az ilyen nyakatekert és a 
tényéktől teljesen idegen okoskodásokat az egyszerű olvasó nem tudta követni, 
a képzettebb pedig átlátott rajta.
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Talán hatásosabbak voltak a rágalmak, amelyek az egyesült MDP szociálde
mokrata vezetőinek és funkcionáriusainak kampányszerű letartóztatása után 
igyekeztek elmosni a különbséget a szociáldemokrácia különböző irányzatai 
között — mondjuk, Garami és Kunfí között.

„A Károlyi-kormány -  melyben két szociáldemokrata, Garami Ernő keres
kedelemügyi és Kunfi Zsigmond népjóléti miniszterként részt vett -  a köztársa
ság kikiáltása, Ausztriától független Magyarország megteremtésének kérdésében 
teljesen hazaáruló álláspontra helyezkedett.”

„A szociáldemokrata párt a köztársaság azonnali kikiáltását azzal igyekezett 
elodázni, hogy felvetette az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásának a ter
vét...” A Tanácsköztársaság napjaiban „az antant-imperializmus kezére dolgoz
tak a Tanácsköztársaságba beépült áruló szociáldemokrata vezetők. Egy részük, 
mint Peyer Károly, Vanczák Lajos, Jászai Samu a szakszervezetek vezetőségé
ben elhelyezkedve követtek el mindent, hogy defetista hangulatot keltve, eltú
lozva a nehézségeket, bomlasszák a proletárdiktatúra belső védelmi erejét. Az 
áruló jobboldali és centrista szociáldemokrata vezetők közül számosán mint a 
Tanácsköztársaság irányítói folytattak aknamunkát. így Böhm Vilmos, a hadse
reg-főparancsnok nem egy kísérletet tett a fegyverletételre. Kunfi Zsigmond 
közoktatási népbiztos a »diktatúra enyhébb kezelését« javasolta a burzsoázia 
irányában, a kapitalizmus fokozatos visszaállítására törekedett. Haubrich József 
és Ágoston Péter vezető szociáldemokraták angol szolgálatban állottak, és utasí
tásaik szerint cselekedtek.” (A magyar nép története. Második kiadás, 1953.)

Ezek után kevéssé meggyőzően hat a forradalmakról szóló fejezet summázata: 
„A Tanácsköztársaság a magyar nemzet, a magyar munkásosztály küzdelmei
nek az 1945. április 4-i felszabadulásig a legkiemelkedőbb fejezete.”

Az 50-es éveknek hasonló kiadványai, a Rákosi-féle pártfőiskolai előadás, a 
Rákosi-per dokumentumainak kiadása (ahol Rákosi bírósági beszédeiből a Tria
nont elítélő és Kun Bélát méltató részeket természetesen ki kellett hagyni) 
ugyanezt a skizofrén történelemszemléletet terjesztették, amely normális ítélő
képességű emberekre nem is gyakorolhatott tartós hatást. Jellemző vonása volt 
ennek a történetírásnak, hogy az egyes személyiségek szerepét teljesen a napi 
politikai szempontoknak alávetve tárgyalta. A Tanácsköztársaság kommunista 
vezetői az akkor alig ismert Rákosi és a valóban kiemelkedő szerepet játszó, 
szélsőbaloldali és minden téren a szovjet-orosz módszerek lemásolását szorgal
mazó Szamuely Tibor voltak, Landlerről, Vargáról, Hamburgerről lehetett még 
beszélni, de úgy, hogy Rákosi „vezető szerepét” ne zavarják, de az igazi veze
tőkről: Kunról, Pogányról, Vágóról, Böhmről, Kunfiról, Garbairól rosszat vagy 
semmit. Külön űr tátongott Károlyi Mihály körül, akiről se jó t, se rosszat nem 
illett írni.

5. A XX. kongresszus és Rákosi távozása után a fenti torz szempontok érvé
nyüket vesztették. A történetírásban, a könyvkiadásban stb. józanabb szemlélet
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uralkodik, és ez meg is hozta gyümölcseit, az elmúlt 25 év irodalma valóság- 
hűbb képet ad a forradalmak történetéről, mint korábban szokásos volt.

Felmerülhet a kérdés: ha ez így van, minek annyit elmélkedni az előző tör
ténelmi periódusokról, hiszen egy negyedszázad elégséges az új nemzedék helyes 
nevelésére. Elég lehetne, a helyzet azonban mégsem ilyen egyszerű. Az elmúlt 
negyedszázadnak kétségkívül volt pozitív hatása a 18—19-es forradalomkép ala
kítására. Miben állt ez a pozitív hatás? Mindenekelőtt a rágalmak, torzítások, a 
negatív kép eltűnésében. Vonatkozik ez a polgári demokratikus forradalomra is, 
melyről lehet írni, nem kell mindenáron szembeállítani 19-cel, azzal dialektikus 
(vagyis ellentmondásos) egységben lehet ábrázolni. Pozitív jelentősége volt Ká
rolyi hamvai hazahozatalának és özvegye hazatértének is. Bár a szociáldemok
rácia helyes értékelése lassan haladt előre, lassan az obiigát szitkok itt i& kimen
nek a divatból.

Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy 1956 után minden egyszerre rendbe 
jött. Az 1957—59-es években bizonyos fajta „kunista” reneszánsznak lehettünk 
tanúi. Ennek voltak személyes okai — az addig félreállított veteránok előtérbe 
kerülése, elkésett memoárjaik megjelenése — és politikai okai: az 56 utáni rend- 
teremtés szigorú hangulata. A létrejött irodalom, hivatalos tézisek, tankönyvek 
stb. elvetették az előző évek gátlástalan hamisításait, de nem hoztak helyette 
merész koncepciókat — forradalmi hangúk színe vörösesszürke volt. Ez termé
szetesebb, megtanulhatóbb volt, aminthogy az egy-egy ellenfél ellen irányuló 
szenvedély is normálisabb volt a „mindenki gyanús” hangulatánál, de lelkesedés 
keltésére ezek az írások is ritkán voltak alkalmasak. Születtek jó könyvek, meg
nézhető filmek is, melyek alátámasztották a forradalmak rehabilitációs folya
matát, de megjelentek jócskán dogmatikus szellemű írások, egészen a 60-as évek 
közepéig. (Esetenként persze később is, de azokat már alig olvasták.)

A korszellemnek nagyon megfelelt például Lengyel József Visegrádi utcá'ya 
és Prenn Ferenc c. regénye, melyekből kitűnik, hogy Lukács György olvasott
sága közvetve „bénította az ellenforradalom leverését” . Ehhez a vonulathoz tar
tozott Fukász György Jászi-monográfiája (1960) és még sok egyéb. Hogy pon
tosak legyünk, ezeket a kiadványokat már az 50-es évek végétől számban és mi
nőségben is meghaladták a tudományos jellegű, történelmi hűségre törekvő 
munkák. A Tanácsköztársaságról szóló népszerűsítő irodalmat, publicisztikát, 
filmeket stb., melyek a tömegekhez eljutottak, mégis elsősorban a romantikus- 
szimplifikáló munkák befolyásolták. Ugyanezt mondhatjuk el az iskolai tan- 
könvekről, sőt a pártoktatási anyagok egy részéről is.

Az ilyesfajta kiadványok hatása a tudomány vagy a politika szférájában mi
nimális, és tömeghatásuk sem úgy káros, hogy politikailag befolyásolná mond
juk az itjúságot, hanem primitívséggel, elhihetetlenségével taszító hatást gyako
rol a gondolkodó olvasóra vagy nézőre. A túlzás végül mindig az ellenkező ha
tást éri el, legyen bár szó a második világháborús ellenállók számának ugrásszerű 
növekedéséről vagy az orosz Vörös Hadsereg százezernyi magyar harcosáról. Egy
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szerűen arról van szó, hogy itt a 100 ezer kevesebb, mint a 30—40 ezer, mert 
utóbbit még el is lehetne hinni.

Nem vállalkoznék itt a szépirodalom és egyéb művészetek bonyolult hatás- 
mechanizmusának elemzésére, csak egy fontos momentumra utalnék. A mo
dern magyar irodalomban általában is, de a szélesebb olvasóközönséghez eljutó 
irodalomban még inkább, kivételes helyet foglal el a népi, falukutató irodalom. 
Ez az irodalom virágkorát a 30-as évek közepén-végén élte, éppen akkor, mi
kor művelői (kik nagyrészt a forradalmak neveltjei voltak korábban) a népfront
politikával összhangban arra a meggyőződésre jutottak, hogy jobb kerülni 
1918-19 témáját, mert ez a népi irodalom táborában is szakadásra vezethetett 
volna, s enélkül is éppen elég üldöztetésnek voltak kitéve. Mikor Veres Péter 
1955-ben átdolgozta a Számadási, „visszaírta bele azokat a részleteket, melye
ket annak idején a cenzúra miatt ki kellett hagyni, vagy pedig meg se lehetett 
írni” . Az egyébként kitűnő második kiadásnak azonban már nem volt, nem is 
lehetett az a maradandó, lélekbe markoló hatása az olvasóközönségre, mint az 
elsőnek.

A hatvanas évektől végül is elment a szemtanúk és résztvevők nemzedéke, 
erősen megfogyatkozott azoknak száma, akik még a Horthy-rezsim propagan
dájának hatása alatt állnak. Tehát a népi demokrácia nevelése dominál a köz
tudatban immár majd két évtizede. Milyen változáson ment át 18-19 megíté
lése a köztudatban?

A régi negatív megítélés fő tételei -  a „terror”, a „zsidóuralom”, a „haza- 
fiatlanság”, sőt „hazaárulás” — elvesztették hatásukat, vagy ha még van ilyen, 
az igen korlátozott körben érvényesül. A köztudat elfogadja 18—19-et mint 
haladó hagyományt, de nagy érdeklődés vagy lelkesedés nélkül. Nézőpont kér
dése, hogy ez sok vagy kevés (részemről a mai helyzetben reálisnak tartom). 
Biztos, hogy a szocializmus építésének jelenlegi hazai és nemzetközi problémái 
visszahatnak a Tanácsköztársaság megítélésére, de ez nem vonatkozik az őszi
rózsás forradalomra. Bizonyos értelmiségi körökben nagyobb is az érdeklődés 
1918, annak kiemelkedőbb vezetői -  Károlyi, Jászi, de nem a szociáldemokra
ták! — iránt, de a különbség nem nagyjelentőségű.

6. Ha végül feltesszük a kérdést, mi az oka annak, hogy 18—19 a közmegíté
lésben mindenesetre inkább a pozitív oldalon áll, de elfogadása nem mentes el
lentmondásoktól, erre a következő fő okokat adnám meg:

a) Miután a köztudat „realista” , tehát nem a célokat és körülményeket tekin
ti elsősorban, hanem az eredményt, 18—19 emléke elkerülhetetlenül egybekap
csolódik Trianonéval. A Horthy-rezsim propagandája a felelősség egészét igye
kezett a forradalmakra hárítani, s bár ennek a propagandának a hatását nagyjá
ból sikerült eliminálni, ez csak azt jelenti, hogy a köztudatban a felelősség meg
oszlik a Ferenc József-i rendszer, a forradalmak és a Trianont valóságosan aláíró 
Horthy között. Ami még mindig elég kedvezőtlen pozíció, tekintve, hogy köz
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tudatunk Trianont és következményeit mind a mai napig egyik legmélyebb se
beként hordozza.

Miután L. Nagy Zsuzsa tanulmánya elmondja Trianon hatásáról, amit el kell 
mondani, azt csak néhány speciális szemponttal egészítem ki. Bár a gondolkodó 
kortársak számára tény volt, hogy a két forradalom a maga keretei között meg
tette, amit megtehetett a magyarlakta területek elszakítása ellen, éppen ez az 
aktivitás adhatott tápot a rosszindulatú kritikának. Ha a forradalmi kormányok 
arra az álláspontra helyezkednek, mint a német vagy osztrák kormány, hogy 
egyelőre nem tehetnek semmit, ezt általánosságban el lehet ítélni, de nem lehet 
hosszan elmélkedni azon, hogyan kellett volna nagyobb hadsereget szervezni, 
hatékonyabban megakadályozni egyes területek kiürítését, és hogyan kellett 
volna a Tanácsköztársaságnak nagyobb hadsereget szerveznie. (Még ma is köz
keletű az a badarság, hogy ha a Tanácsköztársaság földet oszt, akkor a paraszt
ság egy emberként fegyvert ragad megvédésére.) Sőt ha a Tanácsköztársaság 
nem foglalja el fél Szlovákiát, nem lehetne bírálni a Clemenceau-jegyzék elfoga
dásáért olyan civil kávéházi stratégia alapján, hogy aki Szlovákia egyik felét 
vissza tudta foglalni, az vissza tudta volna foglalni a másik felét is, ha akaqa. 
A naiv, spekulatív történelemkritikával szemben a legjobb védekezés, ha egy 
kormány nem tesz semmit.

Nem célom tagadni, hogy a forradalmak követtek el hibákat, ezek azonban 
a határok megvonását semmiben sem befolyásolták. Ami nem jelenti, hogy 
ezek a hibák nem okoztak károkat. A menekült értelmiség, vasutasok stb. pél
dául nem ok nélkül haragudtak utólag a Károlyi-kormányra, melynek szervei 
arra szólították fel őket, hogy egyelőre ne tegyék ie a hűségesküt az új államok
nak — s ezzel a hazafias cselekedettel földönfutókká váltak.

A tisztikar, a köztisztviselők, pedagógusok elég nagy része annyira méltá
nyolta a Tanácsköztársaság hazafias politikáját, hogy szolgálatában kitartott. 
Ez utólag nagyon kellemetlenné vált, s éppen az érintettek érdeke volt, hogy 
minden eszközzel elhatárolják magukat a Kommüntől, katonai tevékenységét 
bagatellizálják stb. 48-cal szemben a Tanácsköztársaság katonai vezetői közül 
egyedül Kerekess József, Miskolc felszabadítója írta meg memoárjait, s még az 
sem jelent meg nyomtatásban, másodrangú okok miatt. Julier viszont antime- 
moárokat írt, hogy bűnbocsánatot nyeljen. Ez 49 után azért nem történhetett 
meg, mert a győztes ellenforradalom egészen más politikát folytatott, Klapkát 
még 1868-ban sem vették vissza a hadseregbe, melyet „elárult”, de meg is írta 
memoárjait -  a forradalom pártján.

Ha a két forradalom nem is tehet Trianonról — s ezt a műveltebb olvasók 
esetleg meg is értik —, viszonyuk Trianonhoz mégis más, mint az ellenforrada
lomnak. Jászi Duna-konföderációja, Kun Béla Szövetséges Tanácsköztársaságai 
szupranacionális elképzelések, és aki ezekben hisz, nem tarthatja akkora sze
rencsétlenségnek Trianont, mint aki meg van győződve a szemben álló nacio
nalizmusok kibékíthetetlenségéről. Mármost az ötvenes évek nemcsak nálunk



42 MEDVETÁNC

voltak 50-es évek, de szomszédainknál is, azt lehetett hinni, hogy miután Er
délyben a magyarok autonómiát és egyetemet kaptak, s valamilyen javulás a 
többi utódállomokban is történt, végül is, ha tökéletlenebb formában is, de va
lami valóság mégis lesz Jászi és Kun konföderációjából.

A magyar nemzetiségek jelenlegi helyzete, a kérdés körüli feszültségek azon
ban sokak szemében visszamenőleg rossz fényt vetnek Jászira és Kunra, akik 
azt prédikálták, hogy a társadalmi haladás automatikusan magával hozza az in
ternacionalizmus diadalát. Ha ezt meggondoljuk, akkor a köztudat egyik lénye
ges alkotóelemét értettük meg. Károlyi vagy Kun „utópizmusának” bírálata 
sokszor a mának is szól.

b) A fentiekhez járuló probléma, hogy a magyar történelem forradalmai kö
zül a felszabadulásig csak 1918—19 volt kifejezetten egyházellenes jellegű. 
Nemcsak világnézeti okokból, hiszen a Tanácsköztársaság nemcsak az egyházi 
iskolákat államosította, de feles energiát áldozott az egyházi vagyon „leltározá
sára”, lefoglalására. Ez a tevékenység, a propaganda túlzásai mellett, olyan tak
tikai hiba volt, mely csaknem egyenrangú a parasztpolitika hibáival. Beszélni 
erről nem szeretünk, az idevágó irodalom minimális, de érthető, ha egyházi ok
tatás, vallásos jellegű kiadványok stb. legalábbis fenntartásokkal viseltetnek 
mindkét forradalom irányában.

c) A Tanácsköztársaság megítélését befolyásolja mai szocializmusszemléle
tünk alakulása is. A Tanácsköztársaságot elődünknek tekintjük a szocializmus 
építésében, ez azonban az 50-es években érvényesebb volt, mint ma. A szocia
lizmus építésének egész mai módja alapvetően eltér a Tanácsköztársaság azon
nali és teljes szocializálási szemléletétől. Akiket mai gyakorlatunk kiábrándít a 
szocialista elvekből, naiv utópiának kell tekintsék a Tanácsköztársaságot. Aki 
viszont elfogadja, hogy Magyarországon ez a szocializmus építésének reális útja, 
hasonlóképpen utópisztikusnak kell tekintse azt a rendszert, mely minden haj
léktalannak ingyen lakást adott, mégpedig építési tevékenység nélkül, a meglévő 
lakások egyenlősítő elosztásával, de az „egyenlősdi” híve volt egyebekben is, és 
a termelés érdekei rovására is forszírozta, hogy az üzemi munkástanácsok min
dent megvitassanak stb.

d) Utaltam már arra, hogy élnek még az 50-es évek szemléletének maradvá
nyai. Ha meggondoljuk, hogy a mai ideológiai vezető réteg nagy része -  a mar
xizmus oktatói, a pedagógusok stb. -  azt, amit 1918—19-ről tanult, az 50-es 
években tanulta, akkor nem meglepő, hogy bár leplezett és deformált módon, 
de még mai tananyagokban is minduntalan előbukkan az 50-es évek szemlélete. 
Ez az ismert pedagógiai problémákra vezet, de legalábbis zűrzavarra, bizonyta
lanságra, ami persze nagyban csökkenti az oktatás hatásfokát. Ehhez járul, hogy 
magasabb fokon 18-19 oktatását csak a nemzetközi forradalmi folyamatba 
ágyazva lehet megoldani. E kérdéskör egészének vizsgálata azonban természete
sen meghaladja a magyar történetírás lehetőségeit.
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L. Nagy Zsuzsa: Trianon a magyar társadalom tudatában 
(kézirat)
Juhász Gyula: II. világháborús történetünk a köztudatban 
(kézirat)
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