
A Tanácsköztársaság évfordulóján

„Időben tőle egyre távolabb,
lélekben hozzá egyre közelebb,

emléke bennünk nemcsak megmarad,
de nőve nő, s mint óriás mered . . . "
(évfordulóra: Gábor Andor, 1S25. in . 21.)*

Az 1918-19-es esztendők forradalmi eseményeinek félévszázados jubileumi ünnep-
ségsorozatában a magyar munkásosztály nagy tettéről, a viharos küzdelmek és hősi
erőfeszítések eredményéről, a Magyar Tanácsköztársaság létrehozásáról és megvédé-
séén1 folytatott harcról emlékezünk tisztelettel és kegyelettel. Mindaz, amire a magyar
nép legjobbjai a XIX. század végétől harcba bocsátkoztak az elnyomó és kizsákmá-
nyoló feudálkapitalista osztállyal, mindaz, ami célként ott lebegett az „őszirózsás
forradalom" munkás, szegényparaszt és haladó értelmiségi résztvevői előtt, mindaz,
amiért a Kommunisták Magyarországi Pártja létrejött és sorait megerősítve síkraszállt,
ebben a történelmi sikerben: a Tanácsköztársaság létrejöttében és 133 napos fennállá-
sában testesült meg. Ma élő nemzedékünk méltán idézi és tiszteli ezt a kort - és
eseményeit - úgy, mint nemzeti történetünk egyik legszebb időszakát, a rna már
megvalósult szocialista társadalmi berendezkedésünk első nagy próbálkozását.

Népünk számára felemelő, szocialista jelenünk és jövőnk szempontjából biztató,
hogy mindaz, ami a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmével elsőnek
Oroszországban, másodiknak hazánk földjén létrejött, ma már 14 országot felölelő
szocialista világrendszerben ölt testet, s hogy ez a társadalmi rendszer földünk 26
százalékát foglalja el, lakossága meghaladta az 1144 milliót - a ma élő emberiség
közel 35 százalékát. Az emberiség története során soha, egyetlen társadalmi rendszer
ilyen viharos gyorsasággal nem nyomult előre, soha egyetlen társadalmi forma ilyen
gyorsan nem tudta meghódítnni embermilliók szívét, megnyerni támogató akaratát.
Ez a viharos előretörés a szocialista társadalmi berendezkedés lényegéből fakad,
a dolgozó embereket felszabadító hivatásából következik. S ha ma még jelentős
tényező és erő is a kapitalista társadalomi, az új világ, a szocializmus küzdő osztagai,
a marxizmus-leninizmus elméletével és forradalmi gyakorlatával felfegyverzett pártok
szinte mindenütt jelen vannak és folytatják a küzdelmet. Látnokiak, de reálisak a
Kommunista és Munkáspáttok 1960-as tanácskozásának azon megállapításai, hogy:
„Korunk - amelynek fő tartalma a Nagy Októberi Szocialista Forradalommal elkez-
dődött, átmenet a kapitalizmusból a szocializmusba - a két ellentétes társadalmi
rendszer harcának korszaka, a szocialista és nemzeti felszabadító forradalmak kor-
szaka, az imperializmus összeomlásának és a gyarmati rendszer felszámolásának, egyre
több nép szocialista útra térésének, a szocializmus és a kommunizmus világméretű
diadalának korszaka."**

Dolgozó népünk legjobbjai félévszázaddal ezelőtt küzdelmükkel, hősi harcukkal
- sokan életük feláldozásával - a haladás éivonalába emelték hazáakat, nemzetün-



ket. Tisztelettel és kegyelettel hajtjuk meg az emlékezés zászlaját a hősök előtt;
tisztelettel és hálával köszöntjük a ma is köztünk élőket, dicső forradalmunk veterán
harcosait.

A Magyar Tanácsköztársaság létrejötte törvényszerű folyamata volt a magyar
társadalom akkori helyzetének. Az 1918. októberi „őszirózsás forradalom" - mely
tartalmában polgári demokratikus jelleggel indult - és a köztársaság létrehozása,
csupán kezdeti lépcsőfok volt társadalmunk felgyülemlett problémáinak és égető
kérdéseinek megoldásában. A forradalom - a monarchiától való elszakadás, a köz-
társaság kikiáltá.a után - induló lendületét vesztette, mert bár a belső helyzet érett
volt nagyobb elöbbrelépésre, hiányzott a következetes marxista-leninista vezető párt.
Mire a KMP megalakult és szervezetei kiépültek, a reakciós feudálknpitalista erők
sok pozíciót újra megszilárdítottak, a munkásosztály legnagyobb tömegpártja - <i
szociáldemokrata párt - vezetői pedig felemás és forradalomellenes magatartásukkal
a forradalmi lendület fékezőinek bizonyultak. A feudalistáknak és bumujoknak már
a köztársasági államforma, a monarchiából való kiszakadás, a nemzetiségek feletti
abszolút uralom csökkenése is sok volt, nem is szólva a munkásság éi szegény-
parasztság követeléseiről, amelyek megoldása a szocialista forradalomba való átmenet
emeltyűje lett volna. A kormány jobbra haladt, a tömegek aktivitása fokozódott,
aminek a kommunista párt létrejötte és megerősödése lendületet és proletárforradalmi
jelleget adott. A KMP és a forradalmi munkástömegek előtt példát szolgáltatott,
nagy vonzó és mozgósító erőt képviselt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom,
a megszületett új államrend, a szovjet-rendszer. Az országban visszhangzott a jelsTÓ:
„Cselekedjünk orosz módra." A burzsoázia a viszonylag megszilárdult pozícióit fel-
használva, a tömegek forradalmi lendületének megtörésére törekedett és ebben
kezdettől épített az országot szorító gyűrűbe fogó entente hatalmak segítő készsé-
gére. Számolva minden eshetőséggel, legkülönbözőbb kapcsolatok épültek ki a nagy
kapitalista országok irányában. A tömegekkel szemben a kormány erőszakhoz nyúlt,
fegyveresen lépett fel. A forradalmi lendület megtörésére irányuló intvlv-kedések
között a KMP elleni erőszakos fellépésre is sor került. A párt vezetői börtönbe ke-
rültek és lejáratásuk, a KMP és a tömegek elválasztása érdekében szélesen folyt
a propaganda. A? adott helyzetben azonban ez nem hozta meg a burzsoázia által
remélt eredményt. A Kommunista Párt programja világos. célt, az égető kérdések
megoldására utat mutatott. Egyetlen valóban reális program- volt e/ abban a bo-
nyolult helyzetben, amivel szemben más, a tömegek érdekeit szolgáló, követelései-
ket kieléaítö alternatívát a burzsoázia szembeállítani nem tudott, nem is tudhatott.

S/űktbb hazánkból - Szolnok megye városaiból és községeiből - tucatszámra
tártuk fel az ünnepi előkészületek során azokat az értékes okmányokat, amelyek
hűen fejezték ki a KMP szervezetei és a munkások, a szegényparasztok kapcsolatát,
a tömegek akaratát és elszántságát. A kirendelt kormánybiztos tiltó rendelkezései,
a rendőrség fegyveres fellépései ellenére érlelődött a7 elhatározás a szocialista for-
radalomra. Ilyen helyzetben érte a kormányt az ún. „Vix jegyzék", amely az ország
keleti feléből újabb 40 ezer km2 kiürítését és átadását követelte a román burzsoá-
ziának. A kormány amúgy is ingatag helyzetét ez még fokozta. Elfogadni az ulti-
mntumot nem volt bátorsága, a kiépített kapcsolatok és a kapitalista nagyhatalmak
irányába táplált illúziók után visszautasítani nem volt erkölcsi alapja. Egyetlen erő,
amely erre az ultimátumra választ tudott adni, a munkásosztály, a forradalmi tömeg
volt. És ez az erő bátran helyezkedett szembe a követeléssel, megragadva - viszony-
lag békés eszközökkel - a hatalmat. Nem a kormány „belátása" és „lemondása"
vezetett a proletárdiktatúra kikiáltásához, nem a burzsoázia „hatalom átadása", ha-
nem a proletariátus részéről a bonyolult), de céljai elérésében viszonylag kedvező
helyjet kihasználása vezetett el Tanács-Magyarországhoz, ami a lépés visszhangja-



ban, a munkások, szegényparasztok és értelmiségiek lelkes hozzáállásában, a hatalom
szerveinek gyors kiépítésében méltóan kifejezésre jut.

A KMP - egyesülve az SZDP-vel - hatalmas tömegpárttá nőtt, vezetőképcs
programmal rendelkező erővé lett; a nem minden szempontból kedvező egyesülés
ellenére is képesen arra, hogy a kivívott hatalmat megszilárdítva elindítsa a szocia-
lista társadalom felépítésének nagy és bonyolult folyamatát. Megkezdődött a nagy
munka, ami a Tanácsköztársaság fennállásának végéig folyt, annak ellenére is, hogy
a rövid idő nagy részét a honvédő, a proletár haza fegyveres megvédelmezésénck
szervezése kötötte le. Tanács-Magyarországon a 135 nap alatt a dolgozókról valá
gondoskodás, az életkörülmények javítása, a kulturális felemelkedés érdekében több
történt, mint visszamenőleg évszázadokon át. Az idő azonban rövid volt ahhoz,
hogy az intézkedések hatása is szélesen kibontakozzon.

Az erők küzdelmében a mennyiségnek meg van a maga szerepe. A milliós
entente sereg sokszoros erőfölénnyel rendelkezett. A belső ellenség a rövid idő alatt
nem kényszerült visszavonulásra, elszigetelődése és elnyomása nem valósulhatott teljes
mértékben meg. Az ellenség létszámbeli fölénye kezdetben is látszott, azonban egészen
másként alakulhatott volna a helyzeti, ha a nagyhatalmak ármánykodását jobban át-
látják, ha a „Clemenceau jegyzék"-ben közzétett felvidéki visszavonulást nem hajtják
végre, és különösen, ha sikerül a frontkapcsolatot keleten Szovjet-Oroszország fegy-
veres erőivel megteremteni. A kis Tanács-Magyarország gyorsan szervezett hadereje
így is sok csapást mért az ellenségre, példázva a fegyveres munkásság elszántságát
és hősi helytállását. Az ármány és az imperialista túlerő győzedelmeskedett, de soha
nem tudta elfeledtetni, ami történt. Mindenkor jogos volt, de ma - a szocialista építés
előrehaladott fokán, a szocialista társadalom felépítésének időszakában - fontos is
hangsúlyozni: Nem volt hiábavaló kísérlet. Az első munkáshatalom Magyarországon
dicső tett, nagy tanulság volt a magyar munkásság számára és értékes történelmi
tapasztalatot nyújtott a nemzetközi munkásmozgalom számára is.

Mindaz, amiért kommunista pártunk 50 esztendővel ezelőtt forradalmi harcba
hívta a magyar munkásosztályt, a falusi szegénységet, a „haladásért kiáltó szót"
felfogni képes értelmiségieket, a második magyar proletárdiktatúrában, a felszabadu-
lás óta dtelt 24 év küzdelmében valósággá vált és válik. A paraszt ágnál szövet-
séges munkásosztály hatalma szilárd és megingathatatlan. Iparunk teljesítőképessége
több mint hétszerese a felszabadulás előttinek. Ha a korszerűséget is pontosan ha-
sonlítani tudnánk, a két időszak különbsége ennél is sokkal nagyobb. Ma már nem-
csak, birtokosa a falu népe őii jussának, de földjén olyan korszerű szocialista
nagyüzemeket alakított ki, amelyek termelőképesség szempontjából messze túlhaladják
az előző időszakot. A szövetkezeti gazdálkodás kereteiben átalakultak a falusi élet-
viszonyok, ember embernek társává, maga a termelőüzem emberi közösséggé lett.
Felnevelődött az az értelmiség, amely erejét, tudását képes é-; akarja a szocialista
társadalom, embertársai javára gyümölcsöztetni. Nemzetgazda águnk erejét, a lakos-
ság élet- és munkakörülményeiben, életszínvonalának emelésében elért eredményein-
ket, szocialista társadalmunk szilárd erkölcsi morális helyzetét, pártunk politikájának
realitását és céltudatosságát - iránta egész dolgozó népünk megnyilvánuló bizalmát -
jólesöen elismerik a testvéri országok népei, de még az ellenség is kénytelen tudo-
másul venni. Ezek a körülmények és viszonyok erőssé és megingathatatlanná teszik

'pártunk, népünk számára azt az erkölcsi alapot, amelyről a félévszázad előtti Tanács-
köztársaság történelmi jelentőségét méltatjuk.

A Tanácsköztársaság 133 napos fennállása idején - és pártunk politikájában min-
denkor vezérlő elv volt a munkástestvériség, a proletárnemzetköziség. Nem pártunk
tehet arról - hanem a magukat „történelminek" tituláló osztályok, a feudális urak és
a burzsoá elnyomók felelősek érte -, hogy a félévszázad előtti hősi küzdelemben



a Kárpát-medencében élő, a magyar munkással, szegényparaszttal együtt elnyomott
más nyelvű lakosság egy részét a burzsoázia Tanács-Magyarország ellen fel tudta
használni. A Magyar Vörös Hadsereg soraiban ott voltak ezeknek a népeknek a
haladó gondolkodású képviselői, a szlovákok, délszlávok, itt élő németajkúak - és
más nemzetiségűek - és egy szívvel, akarattal küzdöttek magyar munkásKstvéreikkel.
A Tanácsköztársaság leverése után pedig együtt szenvedték a burzsujok kegyetlen
megtorlását. De itt harcoltak nagy számban azok az oroszok, ukránok, akik hadi-
fogolyként kerültek magyar földre, hogy saját népük hősi önvédelmi harcában itt
vegyék ki részüket. A magyar kommunisták, a magyar dolgozók soha nem feledik
a más nemzetek fiai által nyújtott támogatást, a saját sorsuk alakításában ezt mindig
szem előtt és egyben kötelességnek tartják.

Pártunk és a Tanács-Magyarország akkori vezetői világosan látták azt is, hogy
a magyar munkásosztály hatalmának sorsa elválaszthatatlanul kapcsolódik Szovjet-
Oroszország sorsához, amely akkor élet-halál harcát vívta a rátámadó 14 imperia-
lista hatalommal és a reakciós „fehérgárdistákkal". Felismerték, hogy Szovjet-Orosz-
ország győzelme nélkül itt - elszigetelten - a burzsoázia mindenképpen megsemmisítő
csapást mérne a Tanácsköztársaságra. Az ellenség fegyveres támadása közepette, a
szorongatott helyzetben is szilárd volt az a vélemény, hogy az ott harcoló magyar
vöröskatonák legfőbbet akkor tesznek hazájukért, ha ott következetesen helytállnak.
A Tanácsköztársaság kormánya - Kun Béla elvtárs, pártunk akkori kimagasló vezető-
jének aláírásával 1919. április 23-án „felhívást" küldött Moszkvába, amelyben a har-
coló vörös katonákhoz szól, s kifejti a szocialista forradalom egész katonait helyzetét.
Ekkor már Bajorországban is Tanácshatalom volt, s arról, mint szövetségesről emlé-
kezik meg.

A felhívásban Kun Béla elvtárs kifejti, hogy: „A burzsoázia végső erőfeszítéssel
odairányítja támadását, ahol a kommunmozgalom gerincét sejti, mert úgy gondolja,
hogy csapásai az egyre erősödő proletárforradalmat érzékenyen képesek sújtani.

Ha eme erőlködése sikerülne, egyetlen jól kiszámított csapástól megroppanna a
gerinc, és összeomlanának a tanácsok köztársaságai. . .

Ha sikerül az előnyomulásuk, nemcsak az orosz forradalom van veszélyeztetve,
hanem alapjában megremeg a nemzetközi forradalom is . . .

Lelkesítsen benneteket a büszke tudat, hogy az Orosz Tanácsköztársaság a leg-
szorosabb szövetségre lépett a Magyar Tanácsköztársasággal, és ha az a kívánságotok,
hogy a magyar proletáruralom éppoly büszkén tudjon dacolni az ellenforradalom
támadásaival szemben, mint az orosz, akkor most nem szabad elhagyni a küzdőteret,
nem szabad elvesztenetek a hiteteket, és lelkesedéssel kell harcolnotok! . . ."

A helyzet és tennivalók kifejtése után Kun Béla elvtárs befejező soraiban
üzeni:

„A Magyar Tanácsköztársaság parancsa, hogy senki ne hagyja el helyét.
Fel proletárok a küzdelemre! Szilárdan együttműködni az orosz elvtársakkal!

Fel a küzdelemre a legközelebb eső fehérgárdisták és Kolcsak-bandák ellen.

Fel! Ti huszonötezren Turkesztánban, ti százezren Szibériában, kik végigszenved-
tétek a hadifogság tenger keservét.

Lebegjen szemeitek előtt, hogy otthonhagyott családotok tőletek, sokat szenvedett
foglyoktól várja szabadulását!"

Lenin elvtárs, aki az első órától kezdve feszült és kitüntető figyelemmel kísérte
a Tanácsköztársaság helyzetét, aki üzenetében forrón köszöntötte, küzdelemre báto-
rította a magyar proletariátust, az üzenetet záradékkal látta el, mely így hangzott;



„Csatlakozom a felhívás egész szövegében foglaltakhoz, és bízom benne, a ma-
gyar proletárság a frontokon nem fogja szem elől téveszteni, hogy még néhány hóna-
pig küzdjön a nemzetközi proletárérdekekért, és akkor miénk a győzelem, az utolsó,
a biztos győzelem. Lenin"***

És a magyar vöröskatonák ott is és itthon is helytálltak becsülettel, tisztességgel,
internacionalistákhoz és hazafiakhoz méltóan. Azokon a frontokon, ahol a magyar
Vörös Hadsereg előrenyomult, a szabadulást vitte a lakosságnak. Győzelméből szü-
letett a Szlovák Tanácsköztársaság, amelyet azután a cseh és szlovák burzsoázia
döntött meg.

A Tanácsköztársaság fegyveres erejét a túlerőben levő ellenség leverte. És utána
következett a „fehérterror" kínzótáboraival, a bebörtönzés, minden haladó gondolat
kegyetlen üldözése. A burzsoázia - annak reményében, hogy sikerül végleg letörni
a munkásság erejét - többet vett el a dolgozó nép jogaiból, mint amennyivel a for-
radalom előtt rendelkezett. Kegyetlen fasiszta diktatúra jött létre, mely 25 esztendőn
keresztül tartotta magát. Azt a viszonyt azonban, mely a proletárinternacionalizmus
talaján az első szovjet állam és a magyar nép forradalmi erői között a hősi küzdel-
mek időszakában kialakult, soha sem tudták megváltoztatni. Éz éltető erő volt a
íasiszta elnyomás időszakában is, amiről Gábor Andor idézett versében így ír:

„ . . . Keletre nézz: egy ország-óriás,

élő valóság, nem tündér-csoda!

Csak arra nézz és ujjongón kiálts

önüdvözítő üdvözlést oda!

ök megcsinálták! s mink is mertük egyszer,

Ez most már mindig bennünk zakatol,

nem törli ki se gyilkos darutól!,

se orvul ömlő ámítási vegyszer!"

E viszony nemcsak felújult és kiszélesedett, hanem még bensőségesebb tartalmat
kapott a 24 esztendő együttes erőfeszítéseiben, gondjaiban és sikereiben. Záloga volt,
záloga és az marad a jövőben is annak, hogy a burzsoázia soha többé ne ülhessen
győzelmi tort sem hazánkban, sem más szocialista országban.

S most - 50 év távlatában - azzal a szilárd meggyőződéssel emlékezünk Tanács-
Magyarország létrehozásában résztvevő, küzdő elvtársainkról, az egykori vörös kato-
nákról, hogy a szocialista haza mai fegyveres őrzői - néphadseregünk, karhatalmunk,
rendőrségünk, munkásőrségünk - nemcsak megőrzik és ápolják elődeik harcainak
dicső emlékeit, de az új körülmények között, a szocialista államok egyesített fegy-
veres erőinek kötelékében - a Varsói Szerződésben - képesek a haza és a szocia-
lista tábor védelméből rájuk eső feladatok teljesítésére.

Az ünnepségek lelkes és forró pillanataiban, a történelmi múlt dicső emlékeinek
felidézése közben - amikor a nemzetközi kommunista mozgalom, a testvéri szocialista
országok lakosságának, a haladó emberiség millióinak kitüntető figyelme hazánkra,
népünkre irányul - jövőt formáló feladatunkhoz kapjuk a biztatást. Túl vagyunk
a szocializmus alapjainak lerakásán. Ez a félévszázados küzdelmünk mindennél na-
gyobb, és maradandóbb emlékműve. De a „nagy mű" befejezése - a szocialista for-
radalom győzelmének teljessé tétele, a fejlett szocialista társadalom teljes felépítése



- még előttünk tornyosuló feladat. A hozzá vezető út alapjaiban kimunkált. Pártunk
IX. kongresszusa ehhez az irányt megszabta. Ennek talaján már kialakított és funk-
cionál a szocialista gazdaság irányításának korszerű rendszere. Nagy erővel munkál-
kodik pártunk a termelés további fellendítésén, a szélesen kibontakozó műszaki és
tudományos forradalomban való helytállás feltételeinek megteremtésén, életünk szo-
cialiita rendjének, társadalmunk demokratizmusának fejlesztésén.

Merítsünk új erőt a múlt dicső emlékeiből a jövő feladataihoz.
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