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el hangzott előadásából)

A csehszlovák munkások és parasztok közül nagyon sokan voltak még 1919.
után is a Csehszlovák Köztársaság határain kívül, különösen a forradalmi Orosz-
országban és Magyarországon is. Többnyire hadifoglyok voltak ezek, akiknek Orosz-
országban és Magyarországon is tevékeny részük volt a szocialista forradalom kitö-
résében. Csehszlovákiában is bekövetkezett a burzsoázia politikai és ideológiai hatása
alóli felszabadulás, mégpedig a felszabadítás illúziójának következtében. Otthon azon^
ban sokkal körülményesebben jutottak el idáig, mint a cseh és szlovák proletárok
Oroszországban, vagy Magyarországon. Az utóbbiak tipikusan forradalmi gyorsaság-
gal haladtak. Már 1918-ban létrejött a csehszlovák kommunisták szekciója Orosz-
országban. Majd Kievben megalakult egy különleges nemzetközi hadosztály cseh ve-
zetéssel, amelynek feladata volt segíteni a magyar forradalmi hadsereget a külföldi
beavatkozók elleni harcban.

A Magyar Tanácsköztársaság védelmében sokkal nagyobb szerepe volt a cseh-
szlovák kommunisták budapesti szekciójának, amely az események középpontjában
állott. A Csehszlovák Központi Bizousag röviddel a Tanácsköztársaság megalakulása
után jött létre Budapesten. Már 1919. március 27-én megjelent a Vörös Újság első
száma szlovák nyelven, amely a Magyar Tanácsköztársaságban lévő csehszlovák kom-
munisták sajtóorgánuma volt. A csehszlovák kommunisták egyik fontos feladatuK-
nak tartották a Szlovákiában tartózkodó csehszlovák katonák ^közötti felvilágosító
munkát, mert senkinek sem voltak illúziói afelől, hogy milyen álláspontot képvisel
a csehszlovák burzsoá kormány a magyarországi forradalommal szemben. Májusban
egy másik folyóirat jelent meg, a szlovák nyelvű Proletárok Hadserege. A csehszlo-
vák kommunistáknak a hadseregben megvoltak a maguk bizalmiai, akik a katonák
között segítették terjeszteni a röplapokat, újságokat. A demarkációs vonal mentén
szolgálatot teljesítő magyar őrség közvetítésével terjesztettek sajtótermékeket. Az őrség
a nyílt ellenségeskedés megkezdése előtti időben a csehszlovák őrséghez továbbította
az újságokat és röplapokat. A csehszlovák kommunisták agitációs munkája siettette
a csehszlovák burzsoázia hadseregének erkölcsi és politikai szétzüllését. Ez különösen
1919. májusában és júniusában volt tapasztalható. A magyarországi csehszlovák kom-
munisták végső célja a proletárdiktatúra megteremtése volt Csehszlovákiában. A cseh-
szlovákiai proletár kormánynak léte is attól függött, hogy a két szomszédos ország
között baráti kapcsolatok alakulnak ki, és el tudják hárítani az intervenciós háború
veszélyét. A Magyar Tanácsköztársaság és csehszlovák proletariátus érdekei azonosak
voltak. A budapesti csehszlovák bizottság által kiadott első röplap a következőket
mondja: „Cseh katonák, nem szabad használnotok fegyvert a magyarországi proletár-
kormánnyal szemben! Csehszlovák nép mérlegeld, hogy a vitás határkérdések meg-
oldását sem a jelenlegi állapot, a megfeszített harc nem oldja meg. sem a kapitalista
kormányok küldöttei a békekonferencián nem oldják meg. A vitás problémákat csakis
egyedül a munkásság tudja megoldani az igazi emberi szabadság alapján, amikor nem
lesznek urak és nem lesznek rabszolgák. Amikor nem lesznek határok és minden
nemzet és minden egyén szabadon fog élni... Csehszlovák nép, katonák, alkalmazot-
tak, munkások, tömörítsétek soraitokat! Alakítsátok meg azonnal a katona, munkás
és paraszt tanácsokat. Lépjetek érintkezésbe a budapesti csehszlovák kommunista
bizottsággal és minden erőtökkel harcoljatok a proletariátus diktatúrájának meg-
teremtéséért Csehországban és Szlovákiában. Minden pillanatban élesedik a harc a
nagytökével, tehát ne állj félre!'' — Sok olyan röplap és felhívás volt, amely csak
a szlovákokhoz szólt.

A kommunista agitáció célja az volt, hogy megmutassa a szlovák dolgozóknak,
hogy a magyar és a cseh proletár szövetségesek. A csehszlovák hadsereg részére kiadott
felhívásokban a csehszlovák kommunisták és a magyar Vörös Hadsereg propagan-
distái azzal fordultak a csehszlovák munkásokhoz és parasztokhoz, hogy alakítsák
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még a hadseregen beiüi a katonatanácsokat. Á Proletárok Hadserege c. folyóirat egyes
számaiban konkrét útmutatást adnak a katonatanácsok megválasztásának módjára,
arra, hogy kiket válasszanak be, és hogyan alakítsák ki kapcsolatukat a Vörös Had-
sereggel, mi a katonatanácsok politikai jelentősége és így tovább.

A magyar forradalmi hadsereg soraiban ideológiai harcot folytató cseh-
szlovák kommunisták munkájának eredménye nemcsak a csehszlovák bur-
zsoázia hadseregének teljes szétesésében jelentkezett, hanem abban is, hogy a Vörös
Hadsereg keretein belül megalakultak a cseh és szlovák egységek. A második had-
seregbe léptek be azok a cseh és szlovák foglyok ,akik Oroszországból jövet Magyar-
országon át akartak hazatérni. Azok a csehek és szlovákok is beléptek a hadseregbe,
akik) Szlovákiából jöttek áti magyar területre. Későbbi hírek szerint a magyar Vörös
Hadsereg soraiban körülbelül 30 000 szlovák harcolt. Az intervenciós hadsereg kato-
náiból a proletár forradalom ügyének öntudatos harcosai lettek. A csehszlovák vörös
katonák a csehszlovák munkásmozgalomban a proletár internacionalizmus úttörői
voltak. Harcuk az orosz és a magyar proletariátus oldalán a csehszlovák munkás-
mozgalom dicső hagyományaihoz tartozik. A csehszlovák proletárok, akik Orosz-
országban és Magyarországon a forradalom ügyéért estek el, a Csehszlovákiában lét-
rehozandó szocializmus első harci áldozatai voltak.

A csehszlovák—magyar kapcsolatok szempontjából a legfontosabb esemény a
Tanácsköztársaság idején az 1919. júniusában megalakult Szlovák Tanácsköztársaság
volt. A Szlovák Köztársaság kikiáltása ugyan közvetlen összefüggésben volt a Szlo-
vákiában jelenlévő magyar Vörös Hadsereggel, azonban semmi köze sincs a hírhedt
„forradalmi-export" elmélethez. Ellenkezőleg Szlovákiában éppenúgy, mint Magyar-
országon megvoltak a szocialista köztársaság keletkezésének szociális és gazdasági elő-
feltételei. Természetesen meg kell jegyezni, hogy a magyar proletariátus segítsége nél-
kül nem lehetett volna proletár kormányt létrehozni csehszlovák földön.

Szó volt már arról, hogy a csehszlovák burzsoá államhatalom megteremtése
Szlovákiában a szlovák dolgozó nép ellenállásával találkozott, mert nemzeti felszaba-
dulását szociális felszabadulásával együtt akarta elérni. A cseh kormányhatalom ehe-
lyett úgy mutatkozott be, mint a szlovák nép kizsákmányolóinak védője. Sőt 1919.
elejétől Szlovákiában a munkásosztály vezetőivel szemben kialakult a burzsoázia ter-
rorja. A szlovák proletariátus egyrészt sztrájkokkal válaszolt, másrészt tömegesen
mentek át a Magyar Tanácsköztársaság területére, ahonnan joggal vártak segítséget
szociális felszabadulásukért vívott harcukban. A szlovák katonák Magyarországra tör-
ténő átszökése akkor lett gyakoribb, amikori a csehszlovák hadsereg a Vörös Hadse-
reg ellen hadműveletekbe kezdett. A szlovák katonák tömegesen utasították el a pro-
letár köztársaság elleni harcot, Szlovákia sok helyén a munkások tüntető sztrájkokba
kezdtek, másutt pedig egyenesen fegyverrel támadták meg az intervenciós katona-
ságot.

A Szlovák Tanácsköztársaságot 1919. június 16-án kiáltották ki az Eperjesen
megtartott ünnepi nagygyűlésen. Magyarországhoz hasonlóan Szlovákiában is, az úgy-
nevezett községi, városi, járási és megyei direktóriumok képviselték a proletariátus
hatalmát. A legfelsőbb kormányszerv a Forradalmi Végrehajtó Bizottság volt, me-
lyet a június 16-án Eperjesen megtartott népgyűlés hagyott jóvá. Ez á Forradalmi
Végrehajtó Bizottság június 20-i kassai ülésén a Szlovák Tanácsköztársaság Forra-
dalmi Kormányzó Tanácsává alakult át.

A Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltása előtt már minden intézkedést megtet-
tek a Magyar Tanácsköztársaság törvényeinek és rendelkezéseinek útmutatása alap-
ján. Elsősorban a szakszervezetek vezetésével biztosították az iparvállalatok gyárt-
mányait és a szükséges pénzt a bankokban.

A Forradalmi Kormányzó Tanács gyorsan kiépítette az új proletár államappa-
rátust, és minden előkészítő intézkedést megtett az ipar, a kereskedelem és a közle-
kedés államosítására. Az egyes vállalatok élére úgynevezett termelési biztosokat állí-
tottak, akik a munkástanácsokkal együtt vezették az üzemet. Az egyes városokban
és járásokban megalakították a helyi és területi ipari termelési tanácsokat.

Hasonló módon sajátították ki a földbirtokokat ott, ahol 100 hektárnál több
szántóföld, vagy erdő volt a tulajdonos kezén. A kisajátított: földbirtokokat, nem osz-
tották szét a parasztok között, hanem állami birtokokat, vagy termelő szövetkezeteket
akartak létesíteni. Az egyénileg gazdálkodó parasztok adófizetési kötelezettségeit meg-
szűntették és ugyanez vonatkozott az adósságaikra is. A kormány minden eszközzel
támogatta őket. Sokoldalúan gondoskodtak, a munkásókról. Felemelték a béreket,
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javítottak a betegbiztosításon és A szoéiáks biztosításon, az anya- és gyermekvédelmen
es az egészségvédelmen általában. A Szlovák Tanácsköztársaság csupán három hétig -
állott íenn. Ezért szinte hihetetlennek türük, hogy ilyen rövid idö alatt milyen SOK
intézkedés történt a szlovák népgazdaság taviau fejlesztésével kapcsolatban. Olyan
intezKedesek, melyekről a csehszlovák burzsoázia uralkodásának 20 eve alatt még csak
nem is foglalkozott. Hatalmas munkát fejtettek ki a propaganda és az agitáció terén,
iskolaügyi, kulturális téren és az ismeretterjesztés területen.

Mindezt hihetetlenül rövid idő alatt végezték el, mégpedig a kapitalista Cseh-
szlovákia ellem naború ieitételei kozott. A íorraaalmi TanacsnaK természetesen leg-
több kötelessége az volt, nogy minden erejével járuljon hozza a proletár köztársaság
győzelméhez es megerösitesenez. &z. alatt az idő alatti a Vörös Hadsereget tekintélyes
számú szlovák önkéntessel egészítettek ki. A .forradalmi Tanács a felszabadult terü-
leten mozgósítást rendelt el. A bevonulok nagy szama azt igazolja, hogy a Szovjet
Köztársasagot a szlovák nép támogatta. Önálló Vörös Hadsereget aihtottaK fel, amely
megteremtette a kapcsolatot a magyar Vörös Hadsereg soraiban harcoló korábbi cseh-
szlovák egységeknél. A Szlovák Tanácsköztársaság puszta léte és a szlovák Vörös
Hadsereg, a csehszlovák katonaság körében nagy vissznangot váltott ki. A magyar
és a szlovák Vörös Hadsereg soraiban harcoló csehszlovák katonák ugyanabban a
megbecsülésben részesültek, mint azok a csenszlovák vörös katonák, akik Oroszország
különböző helyein harcoltak a proletár forradalom ügyéért. A proletár forradalom
ügyéért folytatott közös harc hagyománya ma is baráti kapcsolatot jelent a csehszlo-
vák és a magyar nép között.

Magyarországon és Szlovákiában egyaránt a kommunisták és szocialisták szek-
ciója nem kerülte el a súlyosabb hibákat sem, mint pl. a mezőgazdaság problémájá-
nak megoldása. A burzsoázia elleni harcban a munkásosztálynak szüksége volt a pa-
rasztságra, mint szövetségesre. Az elkobzott nagybirtokokat azonban nem osztották
fel a szegény parasztság között, hanem államosították. Így következett be az, hogy
a Szlovák Tanácsköztársaság tömegbázisa lényegesen összezsugorodott, mert a pa-
rasztság elégedetlen volt. Nem teljesítették azt a kívánságot, hogy a volt nagybirto-
kokat osszák fel közöttük. Hasonló hibát követett el a Forradalmi Kormányzó Tanács
a kisárutermelők némelyik rétegével szemben. A múltban szó volt a nemzetiségekkel
szemben elkövetett hibákról is. Bár hibának minősítették azt, hogy nem a csehszlo-
vák, hanem csupán a Szlovák Szocialista Köztársaságot kiáltották ki, mert a csehek
és szlovákok állami életének egyetlen lehetséges és természetes formája a Csehszlo-
vák Köztársaság. Igazság szerint ebből a tényből nem lehet arra a következtetésre
jutni, hogy valamiféle szlovák szeparatizmusról volt szó, vagy pedig a Magyar Tanács-
köztársaság nemzetiségi politikájában volt a hiba. Abban az időben a forradalmi pro-
letár mozgalmat egész Európában a proletár világforradalom gondolata uralta. Biz-
tosan számoltak azzal, hogy rövid idő alatt Ausztriában, Németországban, Csehország-
ban, Lengyelországban és másutt is megalakulnak a proletár köztársaságok. Ezt kö-
vetően ezekből alakul ki a Nemzetközi Tanácsköztársaság, amelynek hatalmában lesz
eredményesen védekezni az egyesített nemzetközi tőkés támadásokkal szemben. A
szlovák szocialista és kommunista szekció a következőképpen fogalmazta meg prog-
ramját: „A Szovjet Köztársaságok proletár államai szövetséges formát öltenek, ahol
nem lesz nemzetiségi vagy vallási vita, nem lesz határkérdés, amely vitákat és hábo-
rúkat okozna. A közös problémákat a proletár köztársaságok szövetségének tanácsa
oldja majd meg." 1919. június 16-án az emlékezetes eperjesi nagygyűlésen olyan nyi-
latkozatot fogadtak el, hogy a Szlovák Köztársaság az Orosz és a Magyar (Tanács-
köztársaság szövetségeseként jelentkezik, egyben szövetségre lép a munkásosztály egész
nemzetközi forradalmi mozgalmával. Első üdvözletük a cseh proletár testvéreknek
szólt, akiket még az imperializmus elnyom.

A Szlovák Tanácsköztársaság három, heti működése után megszűnt létezni. Ez
akkor következett be, amikor a magyar Vörös Hadsereg a párizsi konferencia utasí-
tására a demarkációs vonalra vonult vissza. A helyébe lépő csehszlovák hadsereg a
köztársaság egész területén újból a tőkések kormányát állította fel. A Szlovák For-
radalmi Kormányzó Tanács katonai egységeivel együtt Miskolcra ment. A szlovák
egységek ezt követően a Magyar Tanácsköztársaság bukásáig a Vörös Hadsereg sorai-
ban harcoltak.

A Szlovák Tanácsköztársasáfinak, mint proletár államhatalomnak a csehszlovák
területen csak akkor lett volna jelentősége, lm a magyar kommunisták elérték volna
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kitűzött céljukat: a Szovjet-Oroszországgal történő összeköttetést és a forradalom ei-
terjesztését a szomszédos országokban. Tudjuk, hogy ez nem sikerült. Bár a csehszlo-
vák proletariátus tevőlegesen rokonszenvezett a Magyar Tanácsköztársasággal, nem
érett még meg arra, hogy saját burzsoáziája uralmának eltávolításával támogatta volna
a magyar kommunisták harcát. Az egész csehszlovák munkásmozgalom akkor még
nem jutott el saját burzsoáziájával történő határozott harcig. Azonban a magyar
kommün puszta létezése és a Szlovák Tanácsköztársaság hozzájárult ahhoz, hogy ez
az elhatározás a csehszlovák munkásmozgalomban forradalmi gyorsasággal érjen meg.
A cseh, a szlovák és a magyar proletárok közös harcának eredménye a munkásosztály
nemzetközi egységének gondolata volt, amely 1919-től mindinkább vezető gondolatává
vált á csehszlovák forradalmi munkásmozgalomnak.

A Magyar Tanácsköztársaság 1919. augusztusában az intervenciós hadseregek
csapásai alatt összeroppant. Ezekből a csapatokból nem hiányzott a tőkés Csehszlo-
vákia hadserege sem. A magyar proletárforradalom a forradalmi Oroszország segít-
sége nélkül és a nemzetközi forradalmi mozgalom más részesei nélkül nem győzhe-
tett. Ahogy 40 évvel ezelőtt, úgy ma is a szocializmus győzelmének előfeltétele a
nemzetközi proletárszolidaritás. A cseh, szlovák és a magyar proletariátus kölcsönös
barátsága és tevékeny segítsége 1919-ben a csehszlovák—magyar jó kapcsolatok dicső-
séges hagyományát alakították ki. Erre épített mindkét állam 1945-ben, amikor Cseh-
szlovákiában és Magyarországon egyaránt a nép vette kezébe a hatalmat. Ma és min-
den nap tanúi vagyunk annak, hogy ez a kölcsönös szolidaritás és együttműködés
milyen hasznos mindkét baráti országban a szocializmus építése szempontjából.


