
ÉLŐ TÖRTÉNELEM 

A PÁRT FÉLSZÁZADOS JUBILEUMÁRA. 1971. május 8-án lesz kereken 
ötven esztendeje, hogy a honi Szocialista Párt kimondotta csatlakozását a lenini 
III. Internacionáléhoz, s felvette a „Romániai Kommunisták Pártja" nevet. 
Az RKP Központi Bizottsága határozatban mondotta ki a félszázados évforduló 
országos megünneplését, s mi is megindítjuk tanulmány- és emlékiratsorozatun
kat a pártjubileum alkalmából. Első írásunk a forradalmi munkásmozgalom 
múlt századbeli kiérési folyamatából emeli ki Constantin Dobrogeanu-Gherea 
úttörő szerepét, rávilágítva pártunk megszületésének mozgalmi és ideológiai 
előzményeire. 

A Romániai Munkások Szociáldemokrata Pártjának megalakulása 1893-
ban s a szocialista program vitája olyan erőket mozgósított az ország életében, 
melyek végeredményben a kommunista mozgalom történelmi szerepéhez, az 
osztályharc és antifasiszta ellenállás kibontakozásához, a román nép és a 
nemzetiségek dolgozóinak összefogásához, a munkások és parasztok forradalmi 
szövetkezéséhez vezettek, az 1944-es fegyveres felkelésben döntő győzelmet arat
tak, s ma a szocializmus össznépi teljesítményeivel igazolják történelmi elhi
vatottságukat. 

Sorozatunkban arra törekszünk, hogy jelentős mozzanatokat mutassunk 
be a Román Kommunista Párt történetéből, és rávilágítsunk arra a szerepére, 
melyet a román néppel együtt élő hazai magyar nemzetiség egyenrangúsitásá-
ban és a közös alkotómunkába való bevonásában betöltött. 

K O R U N K 

Constantin Dobrogeanu-Gherea, 
a marxi eszmék hazai úttörője 

Az utókor és a kortársak ítélete című írásában* Constantin Dobrogeanu-Gherea 
számot vetett saját és forradalmár nemzedéke világnézeti és erkölcsi vívódásával. 
Az ifjúság útkeresését szemlélteti az önmagának feltett kérdéssel: „Hol van az a 
felszabadító erkölcsi felfogás, amely az embert kivezeti a lealjasító rabságból? Hol 
találod meg lelki harmóniádat? Kínzó kérdések. Évek teltek el, éltem, szenvedtem, 
dolgoztam, Spinozát, Goethét, a modern tudományos és a német klasszikus filozó
fiát olvastam, Marxot tanulmányoztam, és eljutottam a felismeréshez, vele együtt 
a felszabadító erkölcsi felfogáshoz." Munkássága során gyakran tér vissza az etika 
kérdéseihez, és a marxizmust úgy határozza meg, mint ami erkölcstan is: „A marxiz
mus nemcsak zseniális, sokoldalú gazdasági elemzés, nemcsak gazdasági-társadalmi 
elmélet, hanem történelemfilozófiát, etikát és teljes életfelfogást foglal magába." 

* Judecata posterităţii şi judecata contemporanilor. Viitorul social, 1907. 5. 



Gherea e szerint is élt és alkotott, 
nemcsak tudományos és politikai követel
ményeket állított maga elé, hanem erköl
csieket is. Az emberek értékelésekor, tet
teikkel együtt erkölcsi indítékaikat is lé
nyegesnek tekintette: „A mi erkölcsünk, 
a szocialista erkölcs — írta — az emberi 
tettek erkölcsi és társadalmi értékét éppen 
erkölcsi indítékaik szempontjából ítéli meg, 
azon át, hogy mi ösztönözte ezeket a cse
lekedeteket, az odaadás, önzetlenség és 
áldozatvállalás készségén át, amellyel vég
rehajtották" (Din etica socialistă. Româ
nia muncitoare, 1905. 14). Még az el
lenfeleknél is tekintetbe vette, hogy tu
datlanság, tévelygés vagy szándékosság 
vezeti-e őket. 

Az erkölcsi tényező jelentőségének 
felismerése is a mai marxista törekvések 
részesévé avatja Ghereát. E tekintetben 
jellemző, hogy kortársa, a magyarországi 
szocialista mozgalom kiemelkedő és nemes 
alakja, Szabó Ervin hasonló értelemben 
viszonyult a szocialista erkölcs kérdéséhez: 
„A politika [a szocializmusra értve] 
nem elvont tudomány, hanem erkölcsi tu
domány, mely éppen emberi célra irá
nyuló emberi cselekvés irányelveivel fog
lalkozik. A politikai cselekvés erkölcsössége 
attól függ, hogy indoka a politika végcéljá
val azonos-e... erkölcstelen és logikátlan, Iosif Iser rajza 
ha oly eszközöket és eljárásokat használ, elfogad, tűr vagy támogat, amelyek szán
dékaikban is, eredményeikben is ellentétben vannak a bevallott céllal" (Szociál
demokrácia és politikai erkölcs. Világ, 1918. március 24, 28). 

Hogy miért kezdem Gherea bemutatását egy látszólag másodlagos tényezővel, 
az erkölccsel? Mert egyéniségét erkölcsi magatartása jellemzi leginkább. Mindenki 
úgy említi, ahogy a koppenhágai nemzetközi szocialista kongresszusról küldött üdvöz
letben Lenin, Rosa Luxemburg, G. V. Plehanov, C. Rakovszki szólították meg: „A 
jóságos elvtársnak és kivételes embernek..." (1910). Halálakor a Socialismul hasonló
képpen búcsúztatja: „Az ember nem maradt műve alatt. Gherea elvtárs harmonikus 
egységét alkotta mindannak, ami emberi szépségben és jóságban létezhet." Buchin
ger Manó, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt egykori központi titkára írja 
róla: „Dobrogeanura úgy emlékszem vissza, mint aki mély meggyőződést és általá
nos, nagy emberszeretetből fakadt egyenletes melegséget és tüzet árasztott a kör
nyezete felé" (Találkozásom Európa szocialista vezetőivel. Budapest, 1938). 

De nemcsak erről van szó. A nemzetközi szocialista mozgalom és a szocialista 
országok története igazolja, hogy nem elégedhetünk meg a szocializmusban mint 
elvben megnyilvánuló erkölcsi tartalommal. A szocializmus erkölcsének konkrét 
gyakorlata a szocializmus lényeges része, s a cél csakis az erkölcsös eszközöket szen
tesíti. 

Gherea a marxizmus legkiválóbb romániai meghonosítója s majdnem fél évszá
zadon át, Romániába érkezésétől — 1875-től — 1920-ban bekövetkezett haláláig, a 
hazai szocialista mozgalom nemzetközileg elismert eszmei és részben politikai vezető
személyisége. Helyét még életében úgyszólván hivatalosan meghatározták. A Romá
niai Szociáldemokrata Párt 1910-ben tartott újjáalakuló kongresszusa üdvözlő táv
iratában a „romániai szocializmus szellemi atyjá"-nak nevezte. 

Népszerűsítő írásaiban is jelen van az alkotó marxista tudós. A marxizmus 
fogalomtárát klasszikus tisztaságában őrizte meg, ugyanakkor eredeti érveléssel, 
az új jelenségek értelmezésének beépítésével s mindenkor a hazai viszonyokra 
alkalmazva fogalmazta meg munkáit. Előadásai és nyomtatott művei megkapóak és 
hatásosak, fél évszázad távlatában újra olvasva is a szellem frissesége és mélysége 
árad belőlük. A történelmi materializmusról tartott, nyomtatásban közreadott elő
adásáról (Concepţia materialistă a istoriei. Bucureşti, 1892) a Munca című lap meg-



állapította: „Ha az előadás módszeréhez és 
világosságához hozzáadjuk a belőle kisu
gárzó humanizmust s különösen az em
beriség szép jövőjének a reményét, megért
jük, hogy miért ragadta magával hallga
tóságát" (1892. március 29). A marxizmus 
propagandájának ezt a fokát csak olyan 
emberek érik el, akik eljutottak a marxiz
mus alkotó megértéséig, s széles körű 
tudományos és irodalmi ismeretekkel ren
delkeznek. Ghereánál mindez adva volt. 
Elméleti és gyakorlati politikai munkássá
gának a marxizmusról formált — Marx 
alkotó szellemében vallott — felfogása 
nyitott utat. A marxizmust nem ismétlésre 
szánt, tértől és időtől független szöveg
gyűjteménynek, hanem mindenekelőtt tu
dományos módszernek és a módszer alkal
mazása példaképének tekintette. A marxi 
tudományos gondolkodás ezen alapfeltéte
lét teljes tudatossággal fejtette ki egyetlen, 
magyarul is megjelent, A szocializmus az 
elmaradt országokban című művében (for
dította és a jegyzeteket írta hozzá Ehren
feld Béla. Bukarest, 1935). 

* 

A marxizmus romániai alkalmazásá
ban Gherea úttörő s elkerülhetetlenül 
kísérletező volt. Osztozott az újítók gyako
ri sorsában, kiemelkedő eredményei mellett 
egyes megállapításai vitathatóak vagy téve
sek. Nézetei vizsgálatakor azonban figye

lembe kell venni a kort, amelyre vonatkoztak. Tény viszont, hogy ideológiai fejlő
dése emelkedő irányzatot mutat. Mindig megőrizte érzékét az új iránt, és képes 
volt az önrevízióra. Életének utolsó évtizedében az imperialista ellentétek kiélező
dése nyomán, a háborúk és a nemzetközi munkásmozgalom felélénkülésének hatá
sára nézeteinek tisztulása, baloldali kikristályosodása észlelhető. 

Halála után a forradalmi fellendülés és a Román Kommunista Párt meg
alakulásának döntő eseményei egy időre háttérbe szorították az érdeklődést az első 
világháború előtti Románia viszonyaira vonatkozó írásai iránt. A párt megerősödése, 
programja elméleti megalapozásának szükséglete azonban újraélesztette a Gherea 
művének kritikai értékelésével kapcsolatos tevékenységet. Románia társadalmi fejlő
désének történelmi tisztázása és a párt agrárprogramjának kidolgozása ismét elő
térbe helyezte ezeknek a kérdéseknek az ideológiai előzményeit, elsősorban Gherea 
erre vonatkozó munkásságát. 

A szocializmus az elmaradt országokban című művében kidolgozott, az ország 
fejlődési perspektíváját tartalmazó elképzelését a történelem menete megcáfolta. 
A szocialista forradalom nem Nyugaton, a fejlett kapitalista országokban, hanem 
a tőkés fejlődésben elmaradt Oroszországban győzött, ott, ahol az imperializmus 
láncszeme a leggyengébb volt. Románia proletariátusa nem várhatta Nyugatról a 
szocializmus kisugárzását, hanem lenini módra — Keletről. Ebben a helyzetben elmé
letét kritikusai sommásan intézték el. Nem vették figyelembe, hogy gazdasági vonat
kozású elemzése részleteiben, különösen ami az elmaradt országok és az impe
rialista hatalmak közötti viszonyt s a termelés fejlődésének a közbeeső szakaszokat 
kihagyó gyors ütemét illeti, sok helytálló megállapítást tartalmaz. Igaz, hogy Gherea 
a külső tényezők hatásának túlzott hangsúlyozásával a történelmi előrehaladás belső, 
döntő hajtóerejének a szerepét lebecsülte, mégis, a gazdasági fejlődés általa felvázolt 
képlete tudományos előrelátását igazolta. 

A ghereai koncepció másik alappillérét, a Neoiobăgia című főművét S. Timov, 
az RKP harcának résztvevője Az agrárkérdés és a parasztmozgalom Romániában 



című, 1928-ban orosz nyelven megjelent művében támadta meg. Timov könyvének 
az Antineoiobăgia alcímet adta, jelezve, hogy az Gherea felfogása ellen irányul. 
Ezen az alapon Gherea elméleti munkásságát hosszú időn át egyoldalúan, az adott 
viszonyokból és időből kiszakítva, tévedéseit eltúlozva bírálták, s olyan állításokat 
tulajdonítottak neki, melyeket nem is fogalmazott meg. Sokszor lemondtak arról, 
hogy munkáit eredetiben tanulmányozzák; megelégedtek azzal, ami másodkézből 
jutott el hozzájuk. Ilyen körülmények között — látszólag — indokoltnak bizonyult 
annak megállapítása, hogy „lényegében mensevik elméletet hirdetett", s „azt erősí
tette, hogy a parasztkérdés megoldásának feladata a burzsoáziára hárul, az ő kezében 
kell legyen a hegemónia a polgári demokratikus forradalomban", taktikai állásfog
lalásáról pedig úgy vélekedtek, hogy „a proletariátust a polgári osztályok gyászos 
függvényévé" fokozta le. Ezek a megállapítások nem felelnek meg a valóságnak. 
Hátterükben a szociáldemokrácia és a kommunista pártok elvi különbségei húzódtak 
meg a szocializmusnak a tőkés fejlődésben elmaradt országokban követendő útját 
illetően. 

Ghereának a múlt század végére és a század elejére vonatkozó nézetei adtak 
alkalmat arra, hogy nevével a jobboldali szociáldemokrata vezetők visszaéljenek, 
és úgy állítsák be, mint politikájuk elméleti megalapozóját. A másik oldalon, a 
forradalmi harc nehéz feltételei között nem nyílt lehetőség az objektív elemzésre. 
Vélt politikai érdekek, a tudomány és politika egységének helytelen értelmezése 
— mely szerint a tudományt a politika napi céljainak kell alárendelni — és nem 
utolsósorban a társadalomtudományok elmaradottsága okozta, hogy Gherea mun
kásságának valóban tudományos-történelmi értelmezését csak a hatvanas évek 
közepén kezdték el. 

A Román Kommunista Párt IX. kongresszusa óta fellendülő társadalomtudo
mányi kutatás során fedezzük fel a valódi Ghereát és választjuk el művében a tudo
mányosan és történelmileg helytállót a tévestől. Személyére és művének értékére a 
kongresszuson Ceauşescu elvtárs a Központi Bizottság jelentésében hívta fel a 
figyelmet. A Román Kommunista Párt megalakításának 45. évfordulóján tartott 
beszédében pedig Ceauşescu elvtárs a történelmi valóságnak megfelelően fejtette 
ki, hogy „az ország társadalmi kérdéseinek tisztázásában különleges jelentőségű 
Constantin Dobrogeanu-Ghereának, az akkori idők egyik legkiemelkedőbb hazai szo
cialista gondolkodójának elméleti munkássága. Dobrogeanu-Gherea életműve, minden 
hiányosságával és korlátaival együtt, nagy jelentőségű helyet foglal el a romániai 
társadalomtudományok történetében, a marxista eszmék terjesztésében, a proletariátus 
forradalmi szemléletének fejlődésében" (Románia a szocialista építés kiteljesítése 
útján I. 1968. 348). 

Az új Gherea-irodalom csak most kezd bontakozni. Válogatott irodalmi tanul
mányai már előzőleg megjelentek román nyelven, magyarul Csehi Gyula fordításá
ban, részletes tanulmánnyal és jegyzetekkel kiegészítve láttak napvilágot (C. Dobro
geanu-Gherea: Kritikai tanulmányok. Bukarest, 1963). Társadalomtudományi mun
káiból egy kis kötetnyi válogatás jelent meg Demian Hurezeanu újraértékelő tanul
mányával a Mică bibliotecă de istorie sorozatban. Halálának 50. évfordulójára (1970, 
május 7.) a sajtóban számos méltatás jelent meg, kiemelkedik közülük Hurezeanunak 
a Neoiobăgiáról szóló, tudományos alapossággal megírt, érdekes tanulmánya (Anale 
de istorie, 1970. 2), Ştefan Voicunak C. Dobrogeanu-Gherea (Anale de istorie, 1970. 3) 
című, általános jellegű értékelő írása és Z. Onea tanulmánya (Lupta de clasă, 1970. 5). 
Gherea román nyelvű felelevenítését sem tekinthetjük befejezettnek, jelentős művei 
várnak még újrakiadásra. Szemléletének elemzését, a kor történetébe való beillesz
tését, időálló eredményeinek és módszerének hasznosítását tovább lehetne és kel
lene folytatni. Magyar nyelven társadalomtudományi munkáiból, a részlettanulmá
nyok mellett, legalább egy kötetnyi válogatással vagyunk adósok. Életrajza és a 
szocialista mozgalomban kifejtett tevékenysége a hazai munkásmozgalom történetének 
első fél évszázadát és korának nemzetközi szocialista mozgalmát hozná közelebb a 
magyar olvasókhoz. Ne feledjük, olyan személyiségről van szó, aki méltán sorakozik 
a Marx és Engels művét folytató, első világháború előtti szocialista teoretikusok 
sorába, mint Kautsky, Plehanov, Bebel, Mehring, Rosa Luxemburg s a magyarok 
közül Szabó Ervin. 

E szűkreszabott tanulmányban a teljesség igényéről szó sem lehet. El kell 
tekintenünk Gherea eseménydús életének és drámai fordulatokban bővelkedő sor
sának az ismertetésétől. E tekintetben az érdeklődők figyelmét az eddig megjelent 
legteljesebb forrásokra hívhatjuk fel, mint amilyen Ion Vitner munkája, a C. D. 
Gherea — Reconstituirea biografică (Viaţa românească, 1956. 11 és 12) és Ghereának 



Paul Zarifopolhoz intézett önéletrajzi levele (Csehi Gyula közli magyar nyelven 
a Kritikai tanulmányok bevezetőjében). Irodalmi, esztétikai művéről sem szólhatok, 
szándékomban sem állott, ezt a feladatot Csehi Gyula kezdte el, és remélhetőleg 
ő és mások is folytatni fogják. Társadalomtudományi és politikai művének az egé
szét sem foghatom át, csak egyes jellemző vonásainak felvázolását kísérlem meg, 
az eddig megjelent tanulmányok hasznosításával. 

* 

Cass Constantin, akiből később konspirativ nevei — Costică, I. Gherea, Dobro-
geanu — egyesítésével Constantin Dobrogeanu-Gherea lett (Gherea levele Nicolaie 
Iorgához tisztázza a különböző változatok közül eredeti nevét. Studii şi documente 
literare 1939. VIII. 249—251), a forradalmi mozgalom iskoláját egész fiatalon, a 
múlt század nyolcadik évtizedének első felében, az oroszországi narodnyikok hősi 
soraiban kezdte el. Ő is „a nép közé ment", Herzen s még inkább Csernisevszkij 
forradalmi demokratikus, utópikus szocialista szellemében formálódott a népért 
minden áldozatra kész jelleme. A cári ohrana üldözése elől, mint ebben az időben 
annyian, köztük Zubcu Codreanu, dr. Russel és Zamfir Arbore, 1875-ben Ro
mániában talált menedéket. Figyelemre méltó jelenség az Oroszországból húszéves 
korában Romániába került ifjú kettős metamorfózisa. 

Rövid svájci tartózkodása után visszatér Iaşi-ba, és az Eugen Lupu egyetemi 
hallgató létrehozta első romániai szocialista kör tagja lesz. A narodnyik, anarchista, 
utópikus szocialista kör Gherea hatására a marxizmus felé kezd tájékozódni. Ez 
azzal magyarázható, hogy Gherea marxistává, méghozzá képzett marxistává alakulása 
bámulatos gyorsasággal ment végbe. Valószínű, hogy még Oroszországban vagy 
svájci tartózkodása alatt jutott hozzá A tőke 1872-ben megjelent orosz fordításához. 
A romániai Marx-bibliográfusok szerint A tőke 1867-es első német és az 1872-es orosz 
kiadásához 1875—1876-ban a iaşi-i és bukaresti szocialista körök hozzájutottak. 
Gherea egyik, 1876-ból származó levelében a narodnyicizmussal szembeállítva marxis
tának nevezi magát (Capitalul lui Karl Marx în România, 1968. 18—20). Hasonló 
gyorsasággal sajátította el a román nyelvet, ismerte meg a román népet, irodalmát 
és történelmét, vált a román munkásosztály igaz képviselőjévé. A jelenség nem 
egyedülálló. A nemzetközi munkásmozgalom története ismer hasonló eseteket, pél
dául Rosa Luxemburgét. 

Gherea minden elfogultság nélkül, az internacionalizmus szellemében, rokon
szenvvel a menedéket nyújtó nép iránt telepedett le a befogadó országban, s annak 
dolgozó népével együtt élte küzdelmes életét. Feloldódása a hazai szocialista moz
galomban értelmet adott életének, és a román munkásosztály legöntudatosabb gár
dájának tagjává tette. Az a meleg szeretet, bizalom és megbecsülés, amely a mun
kásság és a haladó értelmiség részéről övezte, elősegítette, hogy új hazájában otthon 
érezze magát, s küzdjön érette. Ugyanakkor végig megőrizte bensőséges kapcsola
tát az oroszországi forradalmi erőkkel, és a legszorosabban együttműködött a 
nemzetközi szocialista mozgalommal. 

A múlt század utolsó negyedében a romániai szocialisták legfőbb törekvése a 
munkásosztály pártjának megteremtése volt. A szocialista körök vezetőinek fenn
maradt levelezéséből kitűnik, hogy Gherea a párt létrehozatalát bonyolult folyamat 
eredményeként fogta fel. A szocialista körök egyelőre gyenge, szétszórt erőinek 
összefogását s olyan hatásos akciókra való összpontosítását javasolta és kezdemé
nyezte, melyek a közvélemény előtt a szocialista propagandát mint ténylegesen ható 
tényezőt elismertetik. „Amíg mi magunk nem vagyunk szervezettek — írta dr. Rus-
selnek —, míg nem rendelkezünk ottan [a fővárosban] értelmiségi erőkkel és folyó
irattal, míg a román társadalom előtt nem nyilvánultunk meg mint párt.. . , pro
pagandánknak semmilyen jelentősége sincs" (Documente privind istoria României. 
Războiul pentru independenţă I. kötet, I. rész, 663—664). Elgondolásában párhuza
mosságot lehet észrevenni Lenin Mi a teendő? című művével, melyben a párt létre
hozatalának előkészítésével foglalkozik. Gherea is tudta, a sajtóval kell kezdeni: 
tábort kell gyűjteni a demokratikus és szocialista eszméknek s megcáfolni a 
szocializmus romániai lehetőségét tagadó nézeteket. Döntő szerepe volt az olyan 
nagyhatású lapok megteremtésében és irányításában, mint a Contemporanul (1881), 
Emanciparea (1883), Revista socială (1884), Munca (1890), Lumea nouă (1894) és 
mások. 

Írásai kezdetben a szocialista eszmék általános népszerűsítését szolgálták és a 
narodnyik-poporanista, az anarchista álláspontokat, főleg a nagytőkés érdekeket hor-



dozó Liberális Párt szocialistaellenes propagandáját verték vissza. A Romániai Mun
kások Szociáldemokrata Pártjának megalakulása előtti években mindinkább az idő
szerű gazdasági és politikai programkérdésekkel foglalkozik. Számos cikke és tanul
mánya közül, melyek ebben az időszakban jelentek meg különböző folyóiratokban, 
a legjelentősebbek: Karl Marx şi economiştii noştri (Karl Marx és közgazdászaink. 
1884), Robia şi socialismul (Rabság és szocializmus. 1884), Concepţia materialistă a 
istoriei (A történelem materialista felfogása. 1892), Ce vor socialiştii români? (Mit 
akarnak a román szocialisták? 1886). Ez utóbbi a romániai szocialista mozgalom 
első program jellegű műve, s jelentős szerepet töltött be a párt létrehozataláért 
folytatott küzdelemben. Első, elméleti részében a tudományos szocializmus alapelveit 
fejti ki, meghatározza a proletariátus történelmi hivatását, és a romániai szocialista 
mozgalom történetében első esetben fejti ki a proletárdiktatúra fogalmát: „A nép. 
a proletariátus, miután a társadalmi forradalom után hatalomra jut, osztálydikta
túráját eszközként használja fel, hogy hatalmát megszilárdítsa és a szocialista tár
sadalmi életformát megszervezze." A második rész a romániai társadalmi viszonyok
kal foglalkozik, és az ország objektív feltételeiből kiindulva fogalmazza meg a szo
cialista mozgalom gyakorlati, általános demokratikus céljait. „Ennek a program
nak a megvalósítása — írta — ...elősegítené az ország áttérését a tőkés formáról 
a szocialistára, s az egyetlen gyakorlati tennivaló a jelen körülmények között — 
természetesen a munkások egyesületeinek szervezése és a szocialista propaganda 
mellett —, amely fő feladatunk marad." 

A Romániai Munkások Szociáldemokrata Pártja 1893 tavaszán tartotta alakuló 
kongresszusát. A párt megteremtésében betöltött szerepének elismeréseként a kong
resszus elnökévé Ghereát választották. 

Dobrogeanu-Gherea tudatában volt annak, hogy a szocialistáknak programjuk 
és taktikájuk megállapításában az ország társadalmi-gazdasági-politikai adottságai
ból kell kiindulniuk. A modell, melyhez a romániai viszonyokat és feladatokat mérte, 
a Marx által szem előtt tartott klasszikus — angol — kapitalizmus és a nyugat
európai szocialista mozgalom volt. A századforduló idején más nézőpontja nem is 
lehetett. Gherea a romániai termelési viszonyokat a maguk teljességében fogta fel, 
és a jövő döntő tényezőjét az ipar, a város fejlődésében, a tőke és munka harcában 
látta. Azt a vágyat melengette — ezt a Neoiob&gia előszavában is megjegyzi —, 
hogy „Országunk társadalmi kérdését a maga teljességében, összes életbevágó kér
déseivel egy terjedelmes műben foglaljam össze, ezek közül az egyik legéletbevá-
góbb az agrárkérdés..., de nem ez az egyetlen életbevágó kérdés". Keserűen álla
pítja meg, hogy „a sors mostohasága és a kedvezőtlen, nagyon nehéz körülmények 
miatt . . .nem adatott meg nekem, hogy az ország társadalmi kérdéséről egy tör
ténelmi, gazdasági és ugyanakkor szociológiai művet alkossak". Így kényszerült arra, 
hogy főművében, a Neoiobăgiában az agrárparaszt viszonyokat látszólag egyoldalúan 
tárgyalja, és ezzel azt a hamis benyomást keltse, hogy fontosabbnak tekinti, mint 
az ipar és a munkásosztály kérdését. 

A Neoiobăgia, a romániai agrárviszonyok első, alapos szociológiai feltárása 1910-
ben jelent meg. A könyv megjelenését az ország egész haladó közvéleménye feszült 
érdeklődéssel várta, és valóban országos jelentőségű tudományos és politikai ese
mény volt. Jelentőségére mutat, hogy bizonyos időszakoktól eltekintve, gyakorlatilag 
máig, a szociológiai, történelmi kutatás forrásmunkáinak sorában az elsők között 
van. Gherea az „újjobbágyság" fogalmával Románia 1864 utáni, a jobbágyság fel
szabadítása és a földosztás nyomán kialakult súlyos, feudális maradványokkal ter
helt politikai és gazdasági helyzetét jellemzi. Elismeri a tőkés termelési viszonyok 
jelenlétét a mezőgazdaságban, azonban a dézsma-rendszer, a parasztság tömegeinek 
földhözkötöttsége, a földesuraktól való függősége és a tőkés-földesúri oligarchia ural
ma alapján túlértékeli a feudális maradványokat. A tőkés fejlődés lassú ütemével 
szemben a jobbágyság feléledését látja, új formában. Gherea látomásában megnőtt 
az országot fojtogató feudális maradványok súlya; bennük vélte felfedezni a modern 
tőkés fejlődés, a gazdasági, politikai és kulturális emelkedés legfőbb akadályát. 
Eltakarításuktól függött — vallotta — az ország polgári értelemben vett demokrati
zálódása, mely a szocialista mozgalom fejlődésének kedvezőbb lehetőségeit bizto
síthatta volna. Meggyőző erővel hangsúlyozta, hogy „a megoldás a teljes, tökéletes, 
haladéktalan megszüntetése ennek a bűnös rendszernek, az újjobbágyság rendsze
rének". A könyv külön értéke, hogy a romániai agrárkérdés tőkés viszonyok közötti 
megoldásának általában reális, egyes tételeiben azonban máig is vitatott útját mu
tatta ki: földosztás, önálló, árutermelő kisbirtokosság kialakítása és a száz hektárig 
terjedő nagybirtokok fenntartása. 



Sokan túl sötétnek Ítélik Gherea társadalomrajzát, megcáfolhatatlan, bőséges 
adatai előtt azonban kénytelen-kelletlen meg kell hajolni. Egyik újraértékelője (Z. 
Ornea: Constantin Dobrogeanu-Gherea. Lupta de clasă, 1970. 5) a kor agrárkérdés
sel foglalkozó polgári szerzőivel összehasonlítva kimutatja, hogy Gherea látásmódja 
mindannyiukénál optimistább. Elég lesz, ha bizonyításképp a Neoiobăgia befejező 
szakaszát idézzük: „Nem valamilyen falusi-idillikus társadalom az eszményünk és 
az ország eszménye. Ott, ahol az élet és a harc forr, ahol a sziréna éles süvöltése 
hívja a munkások tömegét..., ahol gyárkémények égnek ágaskodó erdeje hirdeti az 
emberi munka felülkerekedését és győzelmét a természet fölött..., ahol a gigászi 
városokban fellángolnak és egymásnak feszülnek az eszmék, és megfogan a ma nagy 
és a holnap mérhetetlen kultúrája, ahol kavarog és forrong a tőke és a munka 
óriási harca, melyből új világ születik..., ott és csakis ott lehet eszményünk és az 
ország eszménye.. . Ott születik a jövő!" 

A század eleji szocialista pártok gyenge oldalához tartozott az agrárkérdés 
megoldására irányuló tevékenység. Gherea munkássága az agrárkérdés valóban 
marxista kutatása terén a maga korában nemzetközi viszonylatban is úttörő volt. 
A II. Internacionálénak 1893-ban, Zürichben tartott kongresszusán a román küldöttség 
Dobrogeanu-Ghereával az élen elérte, hogy a kongresszus napirendjére tűzzék az 
agrárkérdést s a mezőgazdasági munkások közötti propaganda és szervezkedés prob
lémáját. A Neoiobăgiának élénk visszhangja támadt külföldön. A német szociálde
mokrata párt nemzetközi szerepet betöltő elméleti folyóirata, a Neue Zeit elismerő 
ismertetést közölt a könyvről. Német nyelvű kiadására készültek, s így tették volna 
hozzáférhetővé valamennyi szociáldemokrata párt részére, a háborús helyzet azonban 
késleltette és az első világháború kitörése megakadályozta kiadását. A Neoiobăgia 
a legnagyobb érdeklődést a tőkés fejlődésben elmaradt, feudális maradványokkal 
terhelt szomszédos országokban váltotta ki. Magyarországon a Jászi Oszkár vezetése 
alatt álló radikálisok társadalomtudományi szemléje, a Huszadik Század ismertette 
a munkát. Az erdélyi származású Braun Róbert, a román kérdések alapos ismerője 
röviddel a mű megjelenése után, 1911 márciusában valóságos tanulmányt közölt 
róla. Írását így kezdi: „A magyar szociológia és történetírás barátja irigységgel veszi 
kezébe e könyvet." Sürgős lefordítását ajánlja, mert „ . . .úgy tárgyánál, mint föl
fogásánál fogva méltán hívhatja föl a magyar olvasóközönség figyelmét". A részletes 
ismertetés és terjedelmes részletek bemutatása után a legnagyobb elismeréssel ír 
Ghereáról: „Nemcsak tudományos író, de finom esztétikai érzékkel bír, akiben a 
megfigyelőképesség, a tárgyilagosság és logika élessége ritka szerencsével egyesül 
a zsurnaliszta elevenségével, a költői képzelőtehetséggel és a szónoki lendülettel." 
Az összehasonlítás alapján Braun Róbert a romániai és magyarországi agrárviszo
nyok „meglepő hasonlóságát" fedezi fel: „Sok oly lap van e könyvben, hogy csak 
éppen a Románia szót kellene Magyarországgal fölcserélni..." A Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt elméleti folyóiratában, a Szocializmusban Buchinger Manó 
Dolgozó Románia című cikke számol be az 1912-es romániai pártkongresszusról és 
élményeiről. A cikk nagy részét Gherea személyének és a Neoiobăgiának szenteli. 
Ghereát „az Internacionálé egyik kétségtelenül legérdekesebb emberé"-nek nevezi. 
Ő is a két ország helyzetének hasonlóságára figyel fel: „Ennek a dolgozó Romániá
nak. . . végtelen szenvedéseit és nagy nyomorát, irtóztató szerencsétlenségét magyar
országi embernél jobban aligha értheti meg valaki." 

Gherea felfogása a szocializmus romániai útjáról A szocializmus az elmaradt 
országokban című munkájában kristályosodott ki. Tanulmányát Karl Kautskynak 
A szociáldemokrácia alapelvei című műve román nyelvű kiadásához írta (Bazele so-
cialdemocraţiei. Bucureşti, 1911). Kautskynak ez a munkája a német szociálde
mokrata párt nevezetes kongresszusa nyomán Erfurti program néven ismeretes. Úgy 
szerepelt, mint az európai szocialista mozgalom általános programja. Éppen ezért 
olyan jelentős, hogy Gherea bevezetője a különbséget hangsúlyozza, mely a fejlett 
nyugati tőkés országok és az elmaradt országok között létezik. A kérdés felvetése 
— „a szocializmus az elmaradt országokban" — szükségszerű volt, és Gherea alkotó 
marxista szellemére mutat. Az abszolút modell azonban itt is a Nyugat, s mint 
tudjuk, ez a kiindulási pont történelmileg tévesnek bizonyult, annál is inkább, mert 
már Engels felfigyelt arra, hogy a forradalmi mozgalom Nyugatról Oroszország 
felé tolódik. Gherea az 1905-ös, első orosz forradalom tanulságait, valamint Lenin 
elméleti és gyakorlati, politikai tevékenységét szintén figyelmen kívül hagyta. Nem 
vette kellőképpen tekintetbe az elmaradt országok belső fejlődési lehetőségeit s 
önálló erőforrásait, túlértékelte a fejlett tőkésországok hatását. A szocializmus győ
zelme — szerinte — bárhol csak azután következhetik be, miután előzőleg a fejlett 



tőkésországokban már uralomra jutott. A nemzetközi összefüggések megállapítása 
s a fejlettebb országok hatása a fejletlenebbekre valóban létező jelenség, a kapita
lizmus imperialista szakaszának sajátossága, de eltúlzása elméleti, politikai hiba. 

Gherea ebben a művében, előbbi írásaihoz, közöttük a Neoiobăgiához is viszo
nyítva, erősen hangsúlyozza a tőkés termelési viszonyok döntő szerepét Románia 
társadalmi és gazdasági fejlődésében. Az iparosításban látja azt a döntő láncszemet, 
mely az országot — beleértve a mezőgazdaságot és a parasztságot is — kiemeli elma
radottságából, és a polgári demokrácia útjára viszi. Ghereára egy időben ráfogták, 
hogy a befejezetlen polgári demokratikus forradalom véghezvitelét a tőkésosztálytól 
és pártjaitól várta. Ez egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Ellenkezőleg. Vilá
gosan leszögezte: „Az öntudatos proletariátus és a román szociáldemokrácia... arra 
a tevékenységi körre is kiterjeszkedik, mely burzsoáziánk tevékenységi köre kellett 
volna, hogy maradjon, éspedig: az alkotmányba foglalt, de papíron maradt pol
gári jogoknak, a látszólagos polgári szabadságjogoknak valósággá formálása. . . ez 
valójában nagyrészt a román proletariátus és szociáldemokrácia feladata." 

A szocializmus az elmaradt országokban jelentős marxista módszertani megálla
pításokat tartalmaz. „Mint a kapitalista fejlődés jellegével bíró országban — fejtegeti 
—, nálunk is megvannak a szocialista mozgalom előfeltételei, de ezek az előfel
tételek a fejlett tőkésállamokétól különböznek. Ami azonban a mi kapitalizmusunk 
és a Nyugat kapitalizmusa közötti tényleges különbségekből ered, az, hogy a mi 
szociáldemokráciánk gyakorlati tevékenysége, gyakorlati útja is kell különbözzék 
a nyugati szociáldemokrácia útjától." A hazai s minden országban meglevő sajátos
ságoknak ez az objektíve létező elvi meghatározása, melyből, mint kifejti, az általá
nosan érvényes törvényszerűségek és célkitűzések mellett a saját program és taktika 
kidolgozása következik, maradandó értékű megállapítása Ghereának. „A román 
szociáldemokrácia ideálja, végcélja — írja — ugyanaz, mint a nyugati szociálde
mokráciáé, harci módszerei is nagyjából ugyanazok, a társadalmi jelenségek vizs
gálatához használt eszköz is ugyanaz — a marxista módszer. És mivel ezt a mód
szert a nyugatitól elütő társadalmi légkörben kell alkalmazni, ezért a vizsgálódás 
eredményei is mások kell, hogy legyenek. Azonban, ha helyes eredményekre akarunk 
jutni, nemcsak helyes módszerekkel kell dolgoznunk, hanem tudnunk kell azt is, 
hogy a módszert miként alkalmazzuk." A módszer felhasználásának mikéntjére a 
marxi tudományos eljárást tartja a legjobb ösztönzőnek. „Ha egy bizonyos társada
lom tanulmányozásával megtanuljuk a módszert helyesen alkalmazni, ezt más tár
sadalmi légkörben is helyesen alkalmazzuk. És í g y . . . a mi különleges viszonyaink 
között pontos eredményekre fogunk jutni." 

* 

A régi Korunk két cikkben reagált Dobrogeanu-Gherea munkásságára. Halá
lának 15. évfordulója alkalmából Csehi Gyula emlékezett meg róla. Kiemelte, hogy 
„új utakon járt, amikor az irodalmi kritikába bevezette a marxista módszer alkalma
zásá t . . . M ű v e . . . élő részét képezi eredeti hozzájárulásaival a román szocialista 
irodalomnak" (1935. 6). A szocializmus az elmaradt országokban magyar nyelvű 
megjelenésekor Bányai Imre értékeli a könyvet (1936. 1). Elismeri Gherea történelmi 
érdemét a szocializmus romániai útja elméleti megalapozásában, ugyanakkor vitába 
száll egyes nézeteivel, s kritikáját a továbfolytatás értelmében azzal foglalja össze, 
hogy „...követőinek nem reprodukálni, hanem meghaladni kell Ghereát". 

Gherea marxizmusához és kiemelkedő érdemeihez kétség sem fér. Nem tarto
zott a II. Internacionálé revizionistái és reformistái közé, mensevik irányzatú sem 
volt, bár jól ismerte vezetői közül Axelrodot és Zaszulics Verát. Személyes kapcso
latai inkább az Internacionálé első világháború előtti baloldalának egy csoportjához 
— Kautsky, Plehanov, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin csoportjához — kapcsolják. 
Hogy mennyire ismerte Lenin nézeteit, pontosan nem tudhatjuk. Kongresszusokon és 
svájci emigrációja alatt, 1916-ban, többször vett részt az orosz szocialisták gyűlésein 
és beszélgetett Leninnel. Arra már nem nyílt alkalma, hogy hazatérte után, 1919-ben, 
az októberi forradalomról és a leninizmusról nyilatkozzék. Tudjuk, hogy örömmel, 
de féltő aggodalommal tekintett az októberi forradalomra és a hazai munkásmoz
galom forradalmi fellendülésére. 

Könyvei, cikkei ma is meggondolkoztatók, vitára ösztönzők. Senki sem hagy
hatja figyelmen kívül őket, aki Románia történetét tanulmányozza, a hazai munkás
mozgalom társadalomformáló jelentőségét méri fel vagy szociológiával és irodalom
történettel foglalkozik. 

Fuchs Simon 


