
Ötven éve alakult a Kommunisták Maqyarorszáqi Pártja
(Gondolatok a félévszázados jubileum alkalmából)

I.

T918. november 24-e a magyar forradalmi munkásmozgalom és dolgozó népünk
életében történelmi jelentőségű dátum. Ezen a napon alakult meg a Kommunisták Ma-
gyarországi Pártja. Ezzel történelmileg lezárult, s egyben elkezdődött egy fontos sza-
kasz a magyar történelemben. A KMP megalakulása tükröződése a munkásosztály és
a dolgozó naptömegek minden korábbinál magasabb szükségleteinek!, annak, hogy gyö-
keres változások előkészítését óhajtja. Ezt az óhajt, igényt fejezte ki az újtípusú, mar-
xista-leninista forradalmi párt megszületése.

A KMP születésének hosszú előtörténete van, s ez egyben a magyar szociáldemok-
rata mozgalom története is. Ennek a szociáldemokrata mozgalomnak forradalmi hagyo-
mányait magáénak vallja a KMP, de több is annál, új minőséget jelent a forradalom
menetében. Bátran állíthatjuk, hogy a magyar nép legutóbbi 100 éves történelme a
magyar forradalmi munkásmozgalom nélkül éppúgy érthetetlen lenne, mint ahogy
érthetetlen lenne dolgozó népünk legutóbbi 50 éves történelme is a magyar kommu-
nisták pártjának története nélkül.

Sokszor és sokan szerették volna elhitetni azt, hogy munkásosztályunk, dolgozó
népünk gondolat- és érzésvilágától idegen a tudományos szocialista ideológia, a szo-
cializmus. 1918-ban is arról szónokoltak egyesek, hogy a KMP nem más, mint a bolse-
rizmus exportja. Ezt azzal magyarázták, hogy Oroszországból hazatért kommunista
hadifoglyok döntő szerepkörhöz jutottak a KMP megalakulásakor.

Tagadhatatlan - és jó hogy így volt -, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forra-
Jalorrf, a Lenin vezette bolsevik párt politikája kedvezően hatott a termékeny magyar
forradalmi talajban és új fordulatot is adott a forradalom menetének. Csakhogy egy
valamiről - és ez nagyon fontos - az úgynevezett ideológusok elfelejtkeztek, éspediglen
arról, hogy azok, akik Szovjet-Oroszországból 1918. novemberében hazatértek és vezető
szerepet játszottak a KMP megalakításában, a szocialista ideológiával először nem
Oroszországban, hanem Magyarországon ismerkedtek meg. Kun Béla 1902-től, Jancsik
Ferenc 1901-től, Poór Ernő 1907-től, Vántus Károly és a többiek a századforduló kez-
detétől voltak tagjai a magyar SZDP-nek. Az kétségtelen, hogy ők, akik szemé-
lyesen találkoztak a lenini/mussal, a szocialista forradalommal, igazán következetes
forradalmárrá Szovjet-Oroszországban váltak. Köztudott az is, hogy Kun Béla elvtárs
és követői példáképnek ideológiailag és politikailag nem a II. Internacionálé reformista
ideológiáját és opportunista politikáját, hanem a leninizmust és annak gyakorlati meg-
testesülését, a szovjet hatalmat tekintették.

A példakép megválasztása kézenfekvő volt. A leninizmus ugyanazokra a kérdé-
sekre adott választ Oroszországban, amire a forradalmasodé Magyarországon is ké-

151



szültek választ adni vagy már részben adtak is a forradalmi munkásmozgalom bal-
oldali csoportjai.

Arról van tehát szó, hogy a nemzeti talajhoz kötődve, abból fakadó szükségletekre
a magyar forradalmárok saját és a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva adtak
választ.

Jóeső érzés tudni azt, hogy a magyar szocialista és később a kommunista mozgalom
kezdettől fogva napjainkig kettős kötöttségű mozgalom volt és maradt. Egyfelől:
része volt a nemzetközi szocialista, majd a kommunista mozgalomnak és az napjaink-
ban is. Másfelöl: nemzetközi talajból fakadt' és ahhoz kötődött és kötődik napjaink-
•ban is.

A magy-ir munkásmozgalom története igazolja, hogy sikereink és megtorpanásaink
egyaránt szorosan összefüggtek azzal, hogy a nemzetközi forradalmi munkásmozgalom
összesített tapasztalatait, az általános törvényszerűségeket és a nemzeti sajátosságain-
kat hogyan, milyen színvonalon voltunk képesek összhangba hozni. Történelmünk során
csak akkor voltunk képesek igazán jól, a nemzetközi haladó erők élvonalában tartósan
harcolni és megoldani jaját hazai feladatainkat, amikor sikerült a nemzetközi és hazai
érvényű követelményeket i.g\ bekapcsol ni..

A magyar szocialista mozgalom kezdeti szakaszától kezdve szoros szálakkal kötő-
dik a nemzetközi szocialista mozgalomhoz. Az Internacionálé Főtanácsa 1865 augusz-
tusában választotta tagjai sorába Hrabje János pesti asztalosmunkást; 1866 szeptem-
berében megkérte, hogy Magyarországra jöjjön és itt az Internacionálé nevében tevé-
kenykedjen."1

Szoros szálak fűzték az Internacionáléhoz, személyesen Marxhoz^ Farkas Károlyt
is, aki 1869 nyarától mint az Internacionálé megbízottja dolgozik sikeresen Magyaror-
szágon. Frankéi Leó a Párizsi Kommün egyik nagy egyénisége 1876-ban kapcsolódik be
a magyar munkásmozgalom szervező munkájába.

A belső szükségletre épülő szervező munka eredményeként 1868-ban létrejön a
magyar munkások első szocialista szervezete, az Általános Munkásegylet. Ezt követően
hosszú harcokban kemény 12 év telik el, amikorra 1880-ban létrejön a Magyarországi
Általános Munkás Párt, amely már szociáldemokrata pártként működik. Ujabb 10 év
telik el addig, amig 1890-ben a magyar proletariátus álma is megvalósul, mert nevében
is megszületik a Szociáldemokrata Párt Magyarországon.

A magyarországi SZDP Európában egyike volt a legkorábbiaknak. Megalakulásától
kezdve 1918. november 24-ig egyetlen szervezett forradalmi pártként létezett. Nagy ér-
demeket szerzett egyfelől a magyar munkásság osztállyá szerveződésében, ibban, hogy
harcolt a munkásság elvi, politikai, és gazdasági követeléseiért, másfelől a szocialista
eszmék terjesztésében. Engels halála után azonban a századfordulót követően, különö-
sen pedig az első imperialista világháború időszakában az SZDP vezetése mindjobban
reformistává vált. Az opportunizmus eluralkodása viszont mégsem kisebbítheti az
SZDP-nek azt a történelmi érdemét, hogy c pártban nőttek fel jórészt azok a személyi-
ségek, akik a KommunistákMagyarországi Pártját megalakították. Az SZDP-t egészében
elvetni, megbélyegezni súlyos hiba volna, mert ezzel saját kommunista mozgalmunk elő-
terténetét tagadnánk meg.

Ugyanakkor semmi okunk arra, hogy az SZDP vezetésének hibáit elhallgassuk. Az
SZDP vezetése hibáinak kritikai feltárása előfeltétele volt a KMP megalakulásának.
Arról, amit feltétlenül és kérlelhetetlenül bírálni kell az SZDP vezetésével kapcsolat-
ban. Erényi Tibor helyesen a következőképpen ír:

„A Magyarországi Szociáldemokrata Párt programjában szerepelt a termelési esz-
közök társadalmi tulajdonba vétele csakúgy, mint néhány fontos polgári demokratikus
célkitűzés. A párt vezetői azonban nem tudtak megbirkózni a forradalomhoz vezető
út tudományos elemzésének feladatával. Mindinkább háttérbe szorult a forradalmi fej-
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lődés perspektívája, ezzel együtt az önálló elméleti munka igénye és hiányzott a szük-
séges, kockázatokat is vállaló politikai bátorság."2

A századforduló után az SZDP vezetésében mindjobban eluralkodó reformizmus
kritikájaként alakult ki az SZDP-n belül a baloldali ellenzék. így pl. az SZDP-n belül
működő „Régi Baloldal" Alpári Gyula veztésével, az SZDP „Üj Balszárnya" Landler
Jenő, Hamburger és Nyisztor elvtársak részvételével. Az első imperialista világháború
időszakában viszont már gyorsan egymás után alakultak meg az SZDP vezetőinek
politikáját bíráló baloldali ellenzéki csoportok: a baloldali szakszervezeti üzemi bizal-
miak csoportjai, a forradalmi szocialisták csoportja, a mérnökök és műszaki tisztviselők
csoportja, a Gallilei kör Sallai Imre, Sugár Tivadar, Lékai János részvételével. Ide
tartoztak Lukács György és Révai József is. A baloldali ellenzéki csoportok nemcsak
az SZDP vezetésének, reformizmusának bírálatával, hanem a tömegek körében végzett
politikai munkával is felhívták magukra a figyelmet.

Amíg a hivatalos SZDP vezetés a burzsoáziának messzemenő segítséget nyújtott
ahhoz, hogy a polgári demokratikus forradalom menetében a politikai hatalom a bur-
zsoázia kezébe menjen át és a születendő köztársaság polgári köztársaság maradjon,
addig a baloldali szocialisták csoportjai tudatos szervező munkát fejtettek ki az 1918 ok-
tóberében lezajló polgári demokratikus forradalom időszakában is. Tevékenységük az
eseményeket döntően befolyásolta és tekintélyük a tömegek között és a szakszervezetek-
ben is megnőtt. Mindezek alapján tovább nőtt a szakadék az SZDP vezetésének re-
formista politikája és a forradalmi tömegek között. A forradalom erőit a kormány az
SZDP politikai segítségével és megtorló intézkedésekkel próbálta feltartóztatni, illetve
visszaszorítani.

A munkás, paraszt és katona tömegeket azonban a forradalomban feltartóztatni
nem lehetett győzött a polgári demokratikus forradalom. A polgári demokratikus for-
rada'om győzelme új, még kedvezőbb feltételeket teremtett a további harchoz. Napi-
rendre került a szocialista forradalom megvívásának történelmi feladata. Kérdés: ho-
gyan tovább? Üj helyzet állt elő, történelmileg szükségessé, mi több, elkerülhetetlenné
vált a munkásosztály új forradalmi pártjának a létrehozása.

A baloldali ellenzéki csoportok részéről új párt alakításának gondolata merült fel,
közvetlenül a polgári demokratikus forradalom győzelme után. Vitás kérdés volt azon-
ban, hogy az SZDP-től független új párt jőjjön-e létre, vagy a baloldali szocialisták
erőiket az SZDP-ben összpontosítsák és ott túlsúlyra jutva tegyék az SZDP-t alkalmas-
sá a forradalom vezetésére.

A pártalakítás vitájában meghatározó szerepet játszottak a Szovjet-Oroszországból
1918. november 17-én hazatért kommunista volt hadifoglyok. Elsők között tért haza
Kun Béla. Hazatérése után azonnal kapcsolatba lépett az SZDP és a különböző balol-
dali szocialista csoportok vezetőivel. Az SZDP vezetőivel folytatott tárgyalásai ered-
ménytelenek voltak, de gyorsan egyetértésre tudott jutni névszerint Vágó, Korvin és
Rudas elvtársakkal, valamint más baloldali szocialistákkal.

A KMP megalakulását jelentő alakuló ülést 1918. november 24-én Budapesten, a
Városmajor utca 4z-es számú házban tartották.

A különböző baloldali ellenzéki csoportok egybefogását a KMP-ben nem valami
véletlen, hanem a nézetek alapvető azonossága biztosította. Az alapvető nézetazonosság
forrása, kiinduló alapja a Szovjet-Oroszországból hazatért hadifoglyok által Moszkvá-
ban elkészített program volt.

Az átfogó program a nemzeti talajon keletkezett égető kérdésekre adott világos
választ.

A KMP meghirdette a szocialista forradalmat, a Tanácsköztársaság létrehozását,
a munkások, katonák és a parasztok tanácsainak hatalmát), hirdette a szocialista állam
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által végrehajtott államosítást és a termelés szocialista megszervezését. Ezen az alapon
„a KMP szembefordult a polgári szociáldemokrata kormány tervével, hogy nemzetgyű-
lési választások révén megerősítse a polgári rendet. A burzsoá demokráciával a prole-
tárdiktatúrát, a polgári alkotmányozó nemzetgyűléssel a munkás, katona és paraszt
tanácsok hatalmát állította szembe."3

A KMP harcot indított a termelés munkásellenőrzéséért. Itt a cél az volt, hogy az
üzemi tanácsok forradalmi szervekké váljanak. Napirendre került a munkanélküliek és
a leszerelt katonák segélyezése. A földkérdés megoldása, a nagy és középbirtokok kár-
talanítás nélküli kisajátítása, a föld forradalmi elfoglalása útján.

A KMP hirdette meg a nemzetiségek elszakadási és más szomszédos államokhoz
való csatlakozási jogát. A Szovjet-Oroszországgal való szövetséget is a KMP hirdette
meg. Hangsúlyozta a KMP a nép felfegyverzésének nagy politikai jelentőséget.

Az átfogó és előre mutató program alapján indult meg a párt szervezeti kiépítése
és agitációs tevékenysége valamennyi dolgozó népréteg között.

Rövid hónapok alatt a KMP-be tízezrével léptek be a munkások és az agrárprole-
tárok, nagy számban értelmiségiek is. A KMP által meghirdetett forradalmi eszmék
nagy hatással voltak a szakszervezetekben és az ifjúság körében is; a KMP tömegbázisa
gyorsan nőtt.

Az SZDP reformista vezetői megkísérelték ellensúlyozni a KMP sikereit. Próbál
ták megmagyarázni „bizonyítványukat". Arról beszéltek, hogy az SZDP is kommuniz-
must akar, csak lassabban!, mint a KMP, kivárva a legkedvezőbb pillanatot. Azt hang-
súlyozták, hogy amennyiben a burzsoázia rájuk kényszeríti, nem fognak eltekinteni a
diktatúrától. Ezzel egyidőben azonban azt is hangsúlyozták, hogy nem hívei sem a jobb-
oldali, sem a baloldali diktatúrának. A kommunisták rágalmazásában messze mentek,
sőt az azokkal való leszámolást is hangoztatták.

Kunfi Zsigmond, az SZDP egyik tekintélyes veztője arról beszélt, hogy ami Orosz-
országban lezajlott az sajátosan orosz jelenség, Magyarországon nem lehet létrehozni a
munkások, parasztok és katonák tanács-hatalmát, más szóval a proletárdiktatúrát.

A KMP azonban nagy tekintélyre tett szert a forradalmasodó tömegek előtt. Vezető
szerepe minden vonatkozásban egyre jobban kiteljesedett mindenek előtt azért, mert
forradalmi ideológiával rendelkező élcsapatként jött létre és bátran, kockázatokat is
vállalva olyan forradalmi célokat hirdetett meg, amelyek egybeestek a dolgozó tömegei
törekvéseivel és kifejezte azok óhaját.

Az SZDP vezetősége nehéz helyzetbe került. Az SZDP tagságának döntő több-
sége 1919 márciusában már magáévá tette a KMP fő politikai céljait és a kommunisták-
kal együtt küzdött a munkáshatalomért. Az SZDP baloldali ellenzéke egyre határozot-
tabban követelte a kommunistákkal való együttműködést és elutasította a velük való
leszámolás gondolatát. A dolgozó tömegek gyorsan tolódtak balra;, követték a KMP-t.
A koalíciós kormány helyzete tarthatatlanná vált. A polgári rend csődbe jutott. A ki-
éleződött belső helyzet által előidézett válság talaján utolsó döfést a polgári rend
1919. március 20-án, a Vyx által továbbított Clemenceau jegyzékkel kapta. A koalíciós
kormány felbomlott, nem vállalta a következményeket.

Ebben a helyzetben az SZDP vezetése válaszút elé került. Végső fokon a fenti
tényező hatására, különösen pedig azért, mert ideológiailag és politikailag csődbe jutott,
elfogadta a KMP elvi álláspontját, harci programját és kimondta egyesülését- a KMP-
vel. Az egyesült párt neve Magyarországi Szocialista Párt lett. Az egyesült párt 1919.
március 21-én a magyar munkásosztály nevében átvette az ország kormányzását, ezt
követően megalakult a Kormányzó Tanács, mely konkrétan foglalkozott a hatalom gya-
korlásával, győzött a proletariátus, meghódította a politikai hatalmat.

154



A hatalom békés meghódítása a proletariátus által, döntő jelentőségű esemény volt
nemzetközi vonatkozásban is. Egyfelől; bebizonyította, hogy a proletárdiktatúra nem
csupán orosz jelenség. Másfelől: bebizonyította, hogy a feltételek kedvező egybeesése
esetén a fegyveres felkelés nem kizárólagos formája a munkáshatalom kivívásának. Har-
madszor: bebizonyosodott!, hogy amikor a kizsákmányoló osztályok politikailag kilátás-
talan válságba kerülnek, mint pl. Magyarországon 1919. márciusában, kénytelen-kelletlen
tudomásul veszik, hogy a válságból egyetlen lehetséges kivezető út van s ez a hazáért,
a dolgozó tömegekért minden áldozatra képes proletár hatalom, az igazi néphatalom.

n.
Szolnok megyében is nagy múltra tekint vissza a szocialista szervezkedés. A vi-

szonylag kis létszámú proletariátus a megyében az 1890-es években lépett a szocialista
szervezkedés útjára. A MÁV műhelyben dolgozó munkások szervezett tevékenységét
követték a megye többi városában élő kisipari munkások és kubikosok is. Az 1900-as
évek elejétől kezdve gyorsan és egymás után alakulnak meg a munkások szakmai szer-
vezetei. E szervezetek első vezetői is már lelkesen hirdették a szocialista tanokat.

Az üzemi és kisipari munkások szervezkedésével szinte egyidőben alakultak meg a
megye mezővárosaiban a szegényparasztság, elsősorban a kubikosság agrárszocialista
szervezetei. Túrkevén 1895-ben alakult meg a „Munkás Önképző Kör", működési enge-
délyüket azonban csak három évvel később 1898-ban kapták meg. Kisújszálláson 1896-
ban alakult meg az ,.Agrárszocialista Párt", amelyben nemcsak kubikosok, hanem kis-
ipari munkások is találhatók. Ez az J,Agrárszocialista Párt" a századforduló idején már
SZDP néven működik.

Az első szocialista, majd SZDP szervezetek Szolnok megyében a munkásságnak jogi
védelmet is nyújtottak, szemináriumokat, tömeggyűléseket szerveztek és lelkesen terjesz-
tették a szocialista tanokat is.

Az 1905-1907-es oroszországi polgári demokratikus forradalom hírei Szolnokra is
eljutottak, s ez újabb lökést adott a szocialista szervezkedésnek. A szervezkedés tovább
radikalizálódott az első imperialista világháború időszakában az 1914-1918-as években.
Semmilyen terror nem vetette vissza a szolnoki, jászberényi, karcagi, kisújszállási, a túr-
kevei vagy a törökszentmiklósi szocialistákat. A letartóztatottak, vagy a frontra szállír-
tottak helyébe újak léptek. A megyében gyorsan erősödött a háború ellenes hangulat.
Szaporodtak a sztrájkok és kristályosodott, tisztult a dolgozók követelése is.

A megye dolgozói 1917-1918-ban a NOSZF hírére mind gyakrabban nyúlnak a
sztrájk fegyveréhez, erősítik szervezeteiket. Az Oroszországból hazatért volt hadifog-
lyok, mint pl. a tiszafüredi Oláh Márton - ahol szükséges volt - újjászervezik az
SZDP-t.

A megye munkásmozgalmát a szerveződés és forrongás állapotában találta az
„Őszirózsás forradalom". Öntudatos munkások és értelmiségiek nyíltan terjesztik a
szocialista és kommunista nézeteket. Ezek közé tartozott: Sági Géza, aki a Szolnok
Városi Villany Ipari Vállalat főszerelője volt, forradalmi magatartása miatt elbocsát-
ják. Ezt követően a szolnoki Hungária Gőzmalom villanyszerelője lesz. 1918 őszén fő-
bizalmivá választják s a következő szavakkal agitál munkáskörökben: „A munkásosz-
tályt eddig csak kihasználták az urak, a régi rend a munkássággal szemben igazságta-
lan volt."4

Sági Géza a Tanácsköztársaság időszakában megyei funkciót tölt be és 1919. május
2-től fegyverrel a kezében harcol a Tanácsköztársaság védelme érdekében,5
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De. György Lipót tiszafüredi orvos, aki 1918. novemberétől kezdve a kommuniz-
musról tartott előadást Tiszafüreden, már 1918 decemberében követelte a Magyar Ta-
nácsköztársaság létrehozatalát. Dr. György élete végéig kitartott a kommunista eszme
mellett s 1944 őszén a nyilasok végezték ki.

K. Takács Imre 53 éves mezőtúri napszámos, 9 gyermek atyja, aki a mezőtúri
felsőrészen működő Szocialista Párt vezetője volt, nyíltan agitált a társadalmi rendszer
gyökeres átalakítása mellett.0

A túrkevei rendőrkapitány 1918. november 25-én az alispánhoz küldött táviratában
arról panaszkodik, hogy a régi rendszer képviselőit a város dolgozó lakossága helyének
elhagyására kényszedtette, majd megjegyzi „amennyiben mi tisztviselők helyeinket ily
váratlanul kénytelenek leszünk elhagyni, itt a város a megbízhatatlan elemek martalé-
kává válik. Nyugodt működésünk az izgága elemek esetleges inzultusai miatt nincs
biztosítva."7

Törökszentmiklóson 1918. december 4-én, Karcagon 1918. december 5-én tartottak
nagygyűlést. Mindkét helyeit az előadó Nyisztor György volt. A hallgatóság mindkét
helyen nagy figyelemmel hallgatta végig az előadót.

Ez a forradalmi helyzet megyénkben is nagy egyéniségeket formált ki. Ezek közé
tartozott F. Bedé László, „az októberi forradalom után az összes mozgalmakban részt-
vett. A pártkongresszus (SZDP kongresszusról van szó) határozata után, miután annak
határozatával elveit összeegyeztetni nem tudta, a pártból önmagától kilépett."8 Később
F. Bedé László a megyei direktórium Intéző Bizottsága hadügyi vezetője lett.

Pálfy János az SZDP megyei titkára volt. Később ő lett a megyei direktórium In-
téző Bizottsága politikai vezetője.9

Szabó Károly, aki az SZDP tagja volt, de később a KMP tagja lett, a Tanácsköz-
társaság ideje alatt a városi direktórium Intéző Bizottsága Népjóléti Ügyosztályának is
vezetője volt.10

Szolnok megyében a munkásmozgalom, az SZDP tagságának nagy hányada és az
SZDP vezetők jó része balra, a hivatalos SZDP vezetés pedig mindinkább jobbra toló-
dott el. Ilyen körülmények között került sor 1918 november végén és december elején
azokra a szervezeti előkészületekre, amelyeket a szolnoki kommunisták végeztek a KMP
megalakítása érdekében.

„Kommunista elvtársaink Szolnokon december 12-én nyilvános nagygyűlést hirdet-
tek. A gyűlés előtt a legvadabb agitáció folyt a kommunisták ellen. . . Ügy a munkások,
mint a katonák között napok óta folytak az előadások és a kommunisták kiverésére és
meg nem hallgatására szólították fel a munkásokat. A polgárság egy része pedig elme-
nekült, mert az a „teljesen hiteles" hír járta, hogy a kommunista gyűlés után a kommu-
nisták hat órai fosztogatást engedélyeznek. Ilyen előzmények után gyűlt össze 5-6000
ember a piactéren, amelyben nagy tömegben vettek részt kommunisták és szociáldemok-
raták is és nagy indirferens hallgatóság."11

„Aznap délután összegyűltek a szakmák bizalmi emberei és egyhangúlag kimon-
dották a Kommunisták Magyarországi Pártjához való csatlakozást. Elhatározták tudo-
mányos előadások rendezését és a szakszervezetek előkészítését, amely a végleges párt-
vezetőséget megválasztja."12

A KMP szolnoki szervezetének létrehozását követően a kommunisták szervező
munkája gyorsan kiterjedt a megye sok helységére. A megye városaiban és nagyobb
községeiben nemcsak a szolnoki kommunisták, hanem a Központi Bizottság által meg-
bízott elvtársak is dolgoztak. Karcagon Szendrei József fiatal kommunista, volt orosz
hadifogoly kezdte cl a s/ervező munkát. Megindult az előkészítő munka Kunszentmár-
tonban, Túrkevén, Öcsödön. Az egész megyében gyorsan nőtt a kommunisták nép-
szerűsége.
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Az SZDP vezetősége, látván a kommunisták népszerűségének gyors növekedését,
különböző eszközökkel, szépszóval, rábeszéléssel, fenyegetőzéssel, vagy éppenséggel
rágalmazással próbálta megakadályozni az SZDP tagságának átáramlását a KMP-be.

Az SZDP hivatalos lapja a „Szolnoki Munkás" a következőképpen ír:
„Azokhoz, akik hivatásból és kenyér keresésből kommunisták, nincs szavunk. Ezek

nem munkások, ezek proletárbőrbe bújt ellenforradalmárok, kik az orgyilkos tőrt a
szocializmus eszméinek hüvelyében hordják. Ellenben van szavunk azokhoz a szocialista
érzelmű elvtársakhoz, kiket a jóhiszeműség és a proletárság ügyének szeretete sodort a
kommunistákhoz, azon reményben!, hogy itt többet használhatnak a munkásmozga-
lomnak.""

„Ne gyalázzuk meg Marx Károly emlékét avval, hogy összeveszünk a hagyatékán
és mint gonosz testvérek törünk egymás életére. Inkább egy évvel később teremtődjön
meg a kollektív társadalom, mint egyáltalán soha. Lássák be radikális érzelmű elvtár-
saink, hogy a munkásság érdekében akkor járnak el helycsen, ha bentmaradnak a párt-
ban és segítik azoknak az elvtársaknak a munkáját, akik a radikalizmusban semmivel
sem állanak a kommunisták mögött, csak éppen szilárdul meg vannak győződve arról,
hogy a párt- egysége nélkül a legnagyobb radikalizmus sem ér semmit és aki az egysé-
get megbontja: a legnagyobb bűnt követi el a munkásmozgalom ellen."1'

Az SZDP és a KMP egyesülése már csak napok kérdése volt. A lavinát megállí-
tani nem lehetett Js az egyesülés a cikk megjelenése után két nappal bekövetkezett.

in.
A Tanácsköztársaság fennállása időszakában az egyesült párt irányítása a kommu-

nisták és a kommunistává vált baloldali szocialisták kezébe került. A pártban azonban
volt befolyása a centrista és a jobboldali szárnynak is.

A KMP és az SZDP egyesülését feltétlenül a kommunisták győzelmének kell te-
kinteni. Az egyesüléssel teremtődött meg a magyar munkásosztály szervezeti egysége,
amely a hatalom gyakorlása és megtartása szempontjából döntő jelentőségű tény. Az
egyesülést azonban a kommunisták győzelmének kell tekinteni azért is, mert alapelveit
a Kun Béla elvtárs 1919. március 11-én írt levelében kifejtett álláspont rögzítette és ezt
az SZDP vezetői elfogadták.

Az egyesült pártnak a munkáshatalom szervezésének idején 800 000, a későbbi
időszakban mintegy másfélmillió volt a taglétszáma.

A magyarországi tanácshatalom 133 napig állt fenn és hősiesen harcolt mind a belső,
mind a külső reakciós erőkkel szemben. A Kormányzó Tanács 1919. augusztus i-én a Bu-
dapesti Munkástanács ülésén jelentette be a tragikus hírt: a proletárdiktatúra feladását.
Ezt megelőzően néhány nappal szakadás következett be a forradalmárok és a kishitű
kapitulánsok között. A szakadás előzménye az volt, hogy július 25-én a szociáldemokra-
ták egy csoportja Bőhm Vilmos vezetésével az antant képviselőivel megállapodásra ju-
tottak a katonai elfcnállás beszüntetésében, a tanácskormány haladéktalan lemondásá-
ban, mérsékelt „szakszervezeti kormány" alakításában. A szociáldemokraták a bécsi
megállapodás értelmében léptek fel. Kun Béla és a tanácshatalom többi szilárd híve a
harc folytatása mellett szállt síkra. A nyílt szakadás ténnyé vált olyan időszakban, ami-
kor a szociáldemokraták aknamunkája széles körben éreztette hatását, a belső ellen-
forradalom a szerveződés állapotába került és a hadseregben fejtett ki bomlasztó te-
vékenységet, a román csapatok átlépték a Tiszát, a csehszlovák csapatok is támadásba
mentek át, a francia és a jugoszláv csapatok is támadásra készen álltak. A forradalom
védelmezői nem voltak felkészülve a nyílt szakadásra és ebben a harcban alul maradtak.
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Ezt követően keserves és tragikus 25 év várt a magyar munkásosztályra, a dolgozó
tömegekre. Az ellenforradalom véres fehérterrorral válaszolt a tanácshatalomra. A fe-
hérterror legtöbb áldozatát érthetően a forradalmárok köréből szedte. Sok kommunista
hall- mártírhalált az ellenforradalmárok puskacsövei előtt, vagy lovainak patái alatt. A
pártot lefejezték.

A Tanácsköztársaság leverése után a Magyarországi Szocialista Párt felbomlott.
Különváltak az útjai az SZDP-nek és a KMP-nek.

A Kommunisták Magyarországi Pártja 1920-tól illegálisan már újra jelentkezik.
mint a magyar munkásosztály és dolgozó tömegek forradalmi törekvéseinek, gondolatai-
nak leghívebb kifejezője.

Taglétszáma alapján a KMP nem volt nagy párt, de az illegális körülmények és
az örökös vérveszteségek miatt nem is lehetett azzá. A társadalmat formáló ereje, veze-
tő szerepe mégis érvényesült. Egyre jobban sajátította el a párt az illegális és legális
munka összekapcsolásának művészetét. Minden fontos kérdésben hallatta szavát. Külö-
nösen aktívan tevékenykedett azért, hogy a tanácshatalom emléke ne halványodjon el a
dolgozó tömegek gondolat- és érzésvilágában. A párt nagyszerű tevékenységet fejtett
ki azt követően, hogy Horthy belépett a hitleri fasizmus oldalán a Szovjetunió elleni
háborúba. A KMP szervezte a magyar hadifoglyokból és szökött katonákból a partizán-
mozgalmat, hazai területen a fegyveres ellenállási mozgalmat és ezzel egyidőben a
lehetőségekhez mérten a munkások és a dolgozó tömegek közötti felvilágosító munkát.

A párt tekintélyének és bázisának gyors erősödését hazánk felszabadulása, 1945
után csak azzal lehet és kell magyarázni, hogy a párt társadalomformáló ereje, vezető
szerepe érvényesült a Horthy fasizmus 25 esztendeje alatt is.

Büszkék lehetünk egyrészt arra, hogy 1919-ben a Tanácshatalom időszakában, ami-
kor a kommunisták helyesen összehangolták a nemzetközi és hazai feladatokat, hazánk
a békéért, demokráciáért, a szocializmusért harcoló nemzetközi erők élvonalába került.
Másrészt arrai, hogy a Lenin vezetése alatt 1919-ben megalakult Kommunista Interna-
cionálénak a KMP következetes és szilárd támogatója volt. Harmadszor arra, hogy
szocialista hazánk és társadalmunk mai arculatának formálódásában, a szocializmus
;iteljesedésének olyan dicső előtörténete van, mint az őszirózsás és az azt követő szo-
ialista forradalom talajából született Tanácsköztársaság.

Napjainkban, amikor az MSZMP következetesen kétfronfros harcot folytat mind a
hazai, mind a nemzetközi politikai életben egyaránt, bizton állíthatjuk, ebben szerepet
játszanak pártunknak nemcsak a felszabadulás óta, hanem a legutóbbi 50 esztendős tör-
ténete során szerzett tapasztalatainak összessége is.

Az MSZMP tapasztalatokban gazdag párt, sok nehéz feladat végrehajtásában veret-
te dolgozó népünket, s napjainkban is biztos kézzel vezeti a magyar munkásosztályt,
egész dolgozó népünket a szocializmus teljes felépítéséért folytatott osztályharc útján.

Sikereink fontos záloga volt és marad az, hogy pártunk ebben a harcban maga
mögött tudja népünk és a testvérpártok túlnyomó többségét, s harcát nemzetközileg olyan
testvérpárt oldalán vívja, mint a Lenin által alapított Szovjetunió Kommunista Pártja.

Dr Ungor Tibor
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