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j ' j: gy érzem,
f J  hogy való 

és bekövetkezett 
az én forradal
mam. Ezekkel a 
szavakkal vála
szolt Ady Endre a Nemzeti Ta
nács tagjainak 1918. november 
18-án. amikor otthonában kö
szöntötték a már nagybeteg köl
tőt. Ady tanúságtételében a for
radalom jellegének, mondhatni 
történelmi funkciójának igazi 
méltatása mutatkozik meg. Az 
1918-as októberi forradalom olyan 
polgári demokratikus célokért 
vívott népforradalom volt, amely
nek érlelődése már a századfor
dulón megkezdődött. Előkészíté
sében elvitathatatlan szerepe volt 
Adynak és a magyar progresszió 
Ady neve által fémjelzett nagy 
nemzedékének. Azok az erők, 
amelyek a forradalmat ideoló
giailag és politikailag előkészí
tették, ott munkálkodtak az 1918 
őszét megelőző másfél évtized 
magyar történelmében.

A magyar progresszió — úgy, 
ahogy 1918 őszén aktív történel
mi szerepet vállalt — az első v i
lágháború kitörését közvetlenül 
megelőző években alakult ki. 
Létrejöttében, eredményeiben és 
kudarcaiban, előrelendüléseiben 
és megtorpanásaiban nagy szere
pe volt a hazai munkásság ak
kori egyetlen politikai szerveze
tének. a Magyarországi Szociál
demokrata Pártnak. A  szervezett 
munkásság százezeres tömegeit 
befolyásoló párt társadalmi bázi
sát, politikai céljait tekintve a 
magyar progresszió élenjáró osz
taga volt. Hiszen a proletariátus 
— az ipari és a mezőgazdasági 
munkásság — volt az az osztály, 
amely a társadalmi piramis ta
lapzatán helyezkedett el, ame
lyet leginkább sújtott az úri Ma
gyarország társadalmi és politi
kai rendszere, a polgári demok
ratikus szabadságjogok hiánya, és 
amelynek elsősorban érdekében 
állott a soraiban mindinkább tért 
hódító szocialista célok valóra 
váltása. A Magyarországi Szo
ciáldemokrata Párt programjá
ban szerepelt a termelési eszkö
zök társadalmi tulajdonba vétele 
csakúgy, mint néhány fontos pol
gári demokratikus célkitűzés. A 
párt vezetői azonban nem tud
tak megbirkózni a forradalom
hoz vezető út tudományos elem
zésének feladatával. Mindinkább 
háttérbe szorult » forradalmi fej
lődés perspektívája, ezzel együtt 
az önálló elméleti munka igénye, 
és hiányzott a szükséges kocká
zatokat is vállaló politikai bá
torság.

A z 1914 nyarán a pártalakítá
sig eljutott polgári radikális 

tábor ugyan viszonylag kis szá
mú értelmiségi erőt tudhatott 
maga mögött, mégis, sok tekin
tetben alkalmas volt arra, hogy 
korrigálja a szociáldemokrata 
mozgalom ideológiai fogyatékos
ságait. Ráirányította például a fi
gyelmet a polgári demokratikus 
átalakulás olyan — a szociálde
mokraták által részben elvi, rész
ben taktikai meggondolásokból 
háttérbe szorított — problémáira, 
mint amilyen az agrárkérdés és 
a nem zeti kérdés volt. A nagy
birtokrendszer megszüntetésének, 
a nem zeti egyenjogúságnak a kö
vetelése azonban nem járt együtt 
forradalmi demokratikus eszkö
zök alkalmazásának szorgalma
zásával.

A haladó erők táborának har
madik hadoszlopát a nagy poli
tikai múltra visszatekintő függet
lenségi párt balszárnya alkotta, 
amely a parlamentben ádáz küz
delmet vívott Tisza István és 
párthívei ellen. Követelte az 
Ausztriával, a Habsburg-dinasz- 
tiával való kapcsolatok felülvizs
gálatát. a gazdasági önállóságot, 
a hadsereg reformját és általá
ban különböző nemzeti követelé
sek érvényesítését, belpolitikailag 
pedig hitet tett az általános, tit
kos választójog mellett. A függet
lenségiek zászlaja mögött szép 
számmal sorakoztak fel kispol
gárok. különböző értelmiségiek, 
birtokos parasztok stb. A poli
tikai vezetés azonban az ellenzé
ki érzelmű nagy- és középbirto
kosak kezében volt, akik — bál
áz ország bizonyos mértékű pol
gári demokratikus átszervezésé
nek Jelentőségét felismerték — 
alapvető, a meglevő birtokviszo
nyokat lényegesen érintő váltó-

1918 októbere a magyar történelemben
zásokkal nem rokonszenveztek. 
Az egész csoportosulásnak a v i
lágháború időszakában az osztály
kiváltságokkal mindinkább szem
beforduló Károlyi M ihály törté
nelmi formátumú egyénisége 
adott vezető erőt és politikai len
dületet.

Az ellenzéket egyaránt kor- 
mányellenesség, a Tisza-féle ura
lom megdöntésére irányuló szán
dék jellemezte. A távolabbi cé
lokban azonban már szerteágazó, 
egymással ellentétes törekvések 
érvényesültek.
Ü j helyzet 1918 őszén, a há

borús összeomlásból bonta- 
j kozott ki. A monarchia hadsere

gei felbomlottak, a háborús ve
reség következtében a korábbi el
lentmondások kiéleződtek, s ok
tóber végére maga a soknemze
tiségű birodalom is szétesett. A 
háborús nyomorúság által radi- 
kalizált, helyzetüket tűrhetetlen
nek érző tömegek a dunai biro
dalom nagy területein, így Ma
gyarországon is társadalmi vál
tozást követelték. A régi állam- 
apparátus maradék erőinek túl
becsülése. a soknemzetiségű Ma
gyarország integritásának külön
böző meggondolásokból fakadó 
féltése, s mindenekelőtt a belát
hatatlan kimenetelű, a polgári 
tulajdont fenyegető megmoz
dulásoktól való félelem azonban 
a politikai élet előterébe került 
ellenzéki erőket a cselekvéstől 
visszatartotta. Az 1918. október 
25-én megalakult Magyar N em 
zeti Tanács az első világháború 
előtti ellenzéki erőket képviselte 
— lényegében változatlan össze
tételben és jelleggel. A tanács 
október 26-i kiáltványa felvázol
ta ugyan a polgári demokratikus 

! átalakulás programját és ezzel 
j történelmi jelentőségű dokumen
tumot fogalmazott meg, de igazi 

I harcra képtelennek mutatkozott: 
nem vált a forradalom vezérka
rává. A meghirdetett és az azo
kon már kezdetben is túlmutató 
célokért vívott forradalmi küz
delmet a néptömegeknek, a mun
kásoknak. a még katonazubbonyt 
viselő parasztoknak a lázadása 
vitte győzelemre. Ebben a hely
zetben az egyes alapvető célkitű
zésekért vívott harc jegyében át
menetileg széles . körű összefogás 
jött létre.

A forradalom kitörésének ide
jén, 1918. október 30-án több té
nyező tette lehetővé, hogy a ré
gi politikai rendszer jelentősebb 
fegyveres összeütközés nélkül ad
ja át helyét az újnak. A néptö
megek viharos, szinte elemi ere
jű felkelése söpörte el a Tiszák és 
Wekerlék Magyarországát. Mind
ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a forradalom győzelme csupán az 
erők spontán működésének kö
vetkezményeként zajlott le. Arra 
kell gondolnunk, hogy 1918 októ
berét — a korábbi összefüggések
ről nem is szólva — a „destruk
ció” mintegy két évtizedes idő
szaka előzte meg. A magyar prog
resszió erői megosztottságuk és 
következetlenségük ellenére való
ban leleplezték és aláásták a dua
lizmus társadalmi és politikai 
rendszerét. A mozgásba hozott 
erők a vezetők szándékai, refor
mista és „alkotmányos” törekvései 
ellen is hatottak. Ha a forradalmi 
felkelés megindításában a Nem
zeti Tanács vezetői nem is vettek 
részt és valamilyen békés átme
netben reménykedtek, az egyes 
pártok és politikai csoportosulá
sok — elsősorban a Magyarorszá
gi Szociáldemokrata Párt tisztség- 
viselői közül többen — a harc ki- 
fejlesztésén munkálkodtak. Balol
dali szociáldemokraták, galileis- 
ták, Szabó Ervin tanítványai, a 
forradalmi szocialisták voltak 
azok, akik a munkás- és katona- 
tömegeket fegyveres harcra buz
dították, akik a középületek meg
szállását irányították és a forra
dalmi tömegeket szinte néhány 
óra leforgása alatt győzelemre ve
zették.

T izennyolc őszének népforra
dalma sajátos polgári de

mokratikus forradalom volt. 
Olyan időszakban győzött, amikor 
a polgári demokratikus átalakulás 
már nem elégíthette ki — még

viszonylag rövidebb idő távlatá
ban sem — a történelem által 
megszabott feladatokat. A Káro
lyi Mihály vezetésével megalakult 
kormány proklamálta az ország 
függetlenségét, kihirdette a köz
társaságot, polgári demokratikus 
szabadságjogok birtokába juttatta 
a népet, külpolitikájában pedig 
igyekezett békés állapotokat te
remteni.' Mindezek a vívmányok 
a dualizmus rendszeréhez viszo
nyítva óriási előrehaladást jelen
tettek. A forradalmat győzelemre 
vivő tömegek azonban egyrészt 
már az első napokban többet 
akartak, mint a magántulajdon 
elvén alapuló polgári demokrá
ciát, másrészt később mindinkább 
rájöttek arra, hogy a kormány — 
nem utolsósorban a kedvezőtlen 
külpolitikai helyzet következmé
nyeként — a polgári demokra
tikus célokat sem tudja megvaló
sítani. Ilyen körülmények között 
a forradalomban már kezdettől 
megmutatkoztak a továbbfejlődés 
csírái. Ebben az értelemben be
szélhetünk a forradalomnak arról 
a felemás jellegéről, amellyel a 
legvilágosabban látó kortársak is 
tisztában voltak.

Felismerték, hogy a nagy társa
dalmi megmozdulásban különbö
ző társadalmi erők, különböző 
osztályérdekek hatnak. A burzsoá
zia megállni és konszolidálni 
akart, a néptömegek és mindazok, 
akik követeléseikkel szolidárisak 
voltak, végső gazdasági és politi
kai felszabadulásra törekedtek. 
Aligha lehet jobban jellemezni a 
helyzetet, mint Babits ■ Mihály 
1918 novemberének első napjai
ban: „Megállhat-e a forradalom, 
m ely annyifelé hajt és tendál, 
megmaradhat-e egy forradalom
nak, m ely annyi ellentmondásnak 
véletlen együttm űködéséből szüle
tett, nem  kell-e továbbmennie, 
tovább bomlania új meg új for
radalmakká, am int az ellentm on
dások újra elválnak?" A történe
lem a feltett kérdésre megadta a 
választ. A forradalomnak tovább 
kellett fejlődnie.

A polgári demokratikus kor
mányzat válságának jeleit hossza
san sorolhatnánk. A csendőri és 
a szolgabírói önkény megszünte
tésére törekvő kormány, ameny- 
nyiben erejéből tellett, csakhamar 
arra kényszerült, hogy fegyvere
sen szálljon szembe a tömegekkel, 
mert azok a szent magántulajdont 
veszélyeztették. Az ellentétek a

kormányon belül 
is kiéleződtek. A 
nemzetközi bé
kébe vetett remé- 
ményeket csakha
mar szertefoszlat- 

ta az antanthatalmak imperializ
musa. Tisza István és politikai 
rendszere halott volt, de az ország 
népét háborús blokád sújtotta és 
külső, fegyveres támadás veszé
lyével is szembe kellett néznie. 
Ezt a helyzetet felhasználva, a 
megdöntött rendszer hívei is csak
hamar szervezkedni kezdtek. A 
diadalmas forradalom virága, az 
őszirózsa, csakhamar a pesti ut
cák sarába hullt.

Már november folyamán csök
kent a kormányzat országos befo
lyása. A forradalmi erők nyomá
sára mind több helyen került 
olyan intézkedésekre sor, amelyek 
már messze túlmentek a polgári 
demokratikus kereteken. Létrejött 
a katonatanács és sorra alakultak 
meg a munkástanácsok, amelyek 
csakhamar a munkásellenőrzés 
szerveivé váltak. Falvak sorában 
parasztlázadások Toppantották 
szét az államapparátus helyi szer
veit. 'Mtíga kormány és a szociál
demokrata párt vezetősége a pol
gári demokratikus viszonyok sta
bilitásán munkálkodott, a forra
dalmi érzelmű szocialisták vezet
ték  a nép küzdelmét és előkészí
tették a forradalom következő 
felvonását.

A z őszirózsás forradalom sajá
tos jellege, bonyolult osztály- 

viszonyai aligha teszik lehetővé 
1918 októberének sommás értéke
lését. 1918 őszén megvalósult, 
vagy a megvalósulás útjára került 
mindaz, amiért a magyar prog
resszió legjobbjai 1848 óta küzdöt
tek. Egyben kitűnt, hogy a dol
gozó nép gazdasági, társadalmi és 
politikai felszabadítása nem érhe
tő el még a leghaladottabb polgá
ri demokratikus rendszer keretei 
között sem, ugyanakkor viszont 
a polgári demokratikus célok 
megvalósítása történelmi szükség- 
szerűség. Beigazolódott az is, hogy 
az egyes társadalmi osztályok fe
letti tartós nemzeti egység csaló
ka illúzió, amelyet csakhamar 
szétoszlat az osztályérdek, a törté
nelmi események realitása. 1918 
ősze — a hazai tömegharcok ad
digi csúcspontja — egyben a ma
gyar társadalmi küzdelmek ma
gasabb szinten történő folytatá
sának feltételeit teremtette meg. 
Akkor ugyanis, amikor 1918 októ
beréről beszélünk, nem feledkez
hetünk meg arról, hogy mindazt, 
ami az őszirózsás forradalomban 
előremutató volt, 1919 márciusa 
váltotta igazán valóra és tette tel
jessé.

Erényi Tibor

- A UNIT bmlaprsli 
állandó képvsKPicíének 

kös/.öiieí nyilvánítása
A most lezárult szolidaritási hé

ten ismét üdvözlő távirat és le
vél érkezett az ország minden ré
széből — gyáraktól, üzemektől, 
intézményektől, politikai, társa
dalmi és tömegszervezetektől, ter
melőszövetkezetektől, iskoláktól 
— a Dél-vietnami Nemzeti Fel- 
szabadítási Front budapesti ál
landó képviseletéhez.

A DNFF budapesti képvisele
te ezúton mond őszinte köszöne
tét az amerikai imperialisták el
len harcoló vietnami néppel vál
lalt szolidaritásért és támogatá
sé r t /

Fogadás az os/lrák  
nagy kövclsrgcn

Dr. Kurt Enderl, az Osztrák 
Köztársaság budapesti nagykö
vete hazája nemzeti ünnepe al
kalmából szombaton fogadást 
adott a nagykövetségen. A foga
dáson megjelent Kisházi Ödön, 
az Elnöki Tanács helyettes elnö
ke, dr. Beresztóczy Miklós, az 
országgyűlés alelnöke. dr. Csaná
di György közlekedés- és posta
ügyi miniszter, dr. Lévárdi Fe
renc nehézipari miniszter, • dr. 
Szabó Zoltán  egészségügyi minisz
ter. Púja Frigyes, a külügyminisz
ter első* helyettese és Baczoni Je
nő, a külkereskedelmi miniszter 
első helyettese.

Ott volt a Budapesten akkredi
tált diplomáciai képviseletek több 
vezetője és tagja.

B e f e j e z ő d ö t t
a kös.gazdásztanáeskozas

Szombaton teljes üléssel befeje
ződött a Magyar Közgazdasági 
Társaság közgyűlése és az ennek 
keretében rendezett tudományos 
ülésszak. A záróülésen a tudomá
nyos ülésszak szekcióinak vezetői 
beszámoltak a viták eredményei
ről, majd dr. Bognár József aka
démiai levelező tag zárszavával 
véget ért a tanácskozás.

A közgyűlésen megválasztott 
választmány első ülésén megvá
lasztotta a társaság tisztségvise
lőit. Eszerint a Magvar Közgaz
dasági Társaság elnöke dr. Vajda  
Imre, alelnökei dr. Bognár József, 
dr. Csikós-Nagy Béla, Friss Ist
ván, dr. Kádas Kálmán, dr. Péter 
György és dr. Szabó Kálmán. A 
társaság országos titkára Gönczöl 
Ferenc, budapesti titkára Lengyel 
László lett.

ÚJRA A SZÜLŐFÖLDÖN
Két találkozás a Mátra völgyében

Egerbocs kicsi falu a Mátra 
völgyében. Csodaszép itt minden. 
Nyugalmat áraszt a sokszínű er
dő, a tanácsháza kertjének meg
annyi őszi virágja, az ügyes kezű 
hímzések az előszobák asztalán, a 
hevesi emberek békés hangulata 
a bisztróban, a falusi könyvtár 
olvasóterme, az iskola, ahol ál
maikat, jövőjüket szövögetik a 
gyerekek. Csend van a faluban, 
csak néha hallatszik ide a domb
oldalon szán tó-vető traktorok dur
rogása.

— ősz  volt, akkor is ilyen cso
daszép színekben tündökölt a 
Mátra, amikor 1924 októberének 
egyik délutánján batyut kötöttem 
a vállamra, amikor itthagytam a 
felüt,-a nádfedeles viskót, a fele
ségemet és ötéves Béla fiamat — 
emlékezik a 78 éves Balogh Lajos, 
aki csaknem egy emberöltőt élt le 
idegenben, Kanadában, és aki a 
napokban látta újra viszont szülő
faluját, övéit.

Balogh Lajos, Lajos bácsi, ki 
tudja, hányszor mondta el, amióta 
hazajött, hogy m indig a kenyér 
után vándorolt. Itt született, Eger- 
bocson, az asztalosmesterséget is 
itt tanulta ki, de nem volt mun
ka, bejárta az egész országot, már 
a legolcsóbb napszámért is dol
gozott, amikor barátai biztatására

nekivágott a nagyvilágnak. 1925- 
ben szállt partra Kanadában. 
Azonnal kapott munkát egy tex
tilgyárban, elég tisztességesen ke
resett. Csakhogv: a textilfestőben, 
ahol dolgozott, elviselhetetlen volt 
a levegő, rettenetesen kikezdte a 
szervezetét.

— Attól az önkínzó levegőtől 
még a pénz is megfeketedett a 
zsebemben — pergeti visszafelé 
Lajos bácsi az idő kerekét. — Jöt
tem volna haza, ha lett volna 
pénzem hajójegyre. . .  1938-ban
egy kicsit feltornásztam  magam, 
ismét elhatároztam, hogy hazaté
rek, de m ire elintéztem  volna a 
papírokat, kitört a háború, nem  
volt többé hajó, am ely fe lve tt 
volna.

Sokan kérdezgetik itthon, mit 
ért el ennyi év után?

— M it válaszolhatok? Nem  
szereztem  vagyont, egyszerűen  
csak éltem, megéltem. Pedig m eg
próbáltam m indent. Egy ízben  
összefogtam egy m ásik magyar 
asztalossal, m indenünket pénzzé 
te ttük, önálló m űhelyhez ju to t
tunk. A  m űhely azonban csakha
mar m egbukott.

Mesél Montrealről, a világvá
rosi metropolisról, az ottani em
berekről, a kanadai szokásokról. 
Lajos bácsi frissen mozog, m in

denre emlékszik. Ki mondaná, 
hogy 78 éves? Ki mondaná, hogy 
sok ezer álmatlan éjszakát töl
tött idegenben, szüntelenül egy 
egerbocsi kis viskóra gondolva?

— Képzeletben sokat jártam  
itthon. Am ikor elmentem, csak
nem  m inden háznak szalmából 
volt a teteje ebben a faluban. Ma 
meg sehol sem  látok ilyet. Mon
dogatom is az ismerősöknek, m eg
látjátok, második megyeszékhely  
lesz Egerbocs. Legalább ötszöröse 
a réginek.

Ízes, hevesi tájszólással formál
ja a mondatokat, csak néha csú
szik közéjük idegen szó, mint a 
yes és a yard. Bőröndjében keres
gél. elővesz egy műszaki rajzot, 
1929-ben kelt.

— Rugós ütköző, az autóbalese
tek megelőzésére szolgál — tájé
koztat. — Hajszál híján szabadal
mazták, de a kanadai biztosító- 
társaságok annak idején kézzel- 
lábbal tiltakoztak ellene. A z em 
beréletet is dollárral mérik.

Lajos bácsi egy a százezer kö
zül, akit a szegénysorsból, a vi
lágjárás évtizedeiben sem kapott 
fel a jó szerencse. De bármennyi
re is hányatott volt az élete, min
dig eszében járt az itthon maradt 
feleség, a gyerek, a kötelesség ve
lük szemben. A  szokásos néhány  
tucat dollár újra és újra elindult 
a tengerentúlról « kis hevesi fa 
luba. Feleségét nem  láthatta  tti*


