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Az 1921 május 8-ra Bukarestbe összehívott párbkongresrszUJS - mely
nek féléVlszáz.aclos jubileu111:ára emlékszünk -, a romániai munikásmozga
lcm több évtizedes fejlődéséneik, szervezeti erÖ!södiéísének, poliHk1ai és 
ideológiai tudatosulá1sának, a tőkés-földesúri rendszer el1en vívott küz
delmek tapas21talatainak és tanuliságainak eredményeképpen kor·szalkos 
jelentőségű eseménytként íródott be hazánk tör.tlénetébe : a Román Kom
munista Párt meg.alapításának lett a kongresszusa. 

A munkásmozgalom újtípusú, a marxi1sta-leninista ideológia allap
jaira épülő forradalmi pártjának létrehozása objektív szüJkstégszerÜ!Ségként 
jelentkezett. A ro:mániai proletariátus törekvéseinek volt a közvetlen ki
fejeződése, megtestesHője azoknak az eszményekneik, amelyeket a min
denkori romániai ha_ladó erők képviseltek a társadalmi fejlődés előbbre
YHeléért, a haza felvirágzésáért. Hivatásánaik, mely a történeLem per
spektívájában várt a kommunista pártra, mindjárt létrejöt·te első pillana
taiban tanubizonyságát adta. "Zá.szlóinkon egy új erköLcs napsugarai fog
nak ragyogni - hirdette a "SocialiSIIl1ul" -, az emberi lény felemelésé
nek az erkölcse a társadalmi állapot valamennyi sötét és összeszükült 
kerékvágásából ... Az emberiség többet vár tőlünk a g1az:dasági és politi
kai felszabadítá;snál, elvárja, hogy példát adjurlJk neki az igazi emberi 
E'rkölcsiségről, amelyN(Jből az Igazság összeölelkez.ve sarj:ad ki az emberek 
közötti Szeretettel és Békével ... " 1. Annaik a tudatában, hogy ez az em
berközpontú humánus célkittűzés cs:ak a hi(lltalam meg["agladáslával, a ter
rnelőes:cközök tőkés magántulajdonának megszüntetés·ével s a társadalom 
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forradalJini átstruktúrálá.Jsá;val valósítható meg, a Román KommuniSita Párt 
egész tevékenységének a közléppontjában, aselelkvő történelem alakításá
ban a forrodalmi eszmény és politikai gyalkorlat állott a s·zocializmus 
ideáljaina!k a gya!kodatba való átü[tetéséért, s a nagy távlatú cél, a kom
muni21mus megközelí1Jéséért. 

A Román Korrununtsta Párt létrehozása mun!kásmo:ög,aJmunk szaka
datll(l;n fejlődésének és megújhodásának volt az összeg·ezödése. Alapjául 
a régi szociail.ista pá!'ít átalakítása szolgált, s ez magától érthetődően fel
tételezte ú1 minőségi jegyeinek - mint újtípusú, mar~dsta-leninista, for
radalmi pártnak - a fokozatos és 1dőben egyrrnástkövető, egymásra épülő 
elOl<'észí tését és kia:La:ki tás á t. 

Az ideológd.ai és politikai tisztázódás folyamata a proletariátus for
radalmi ha:r:ci programjánaJk kimunikáilásáért egyidős a romániai munikás
mozgalom szinrelépésével és' együtt haladt fejJ.ódésével, aká!'lcsak azoknak 
a szervezeti formáiknak a megtalálása és kiépítése, amely.ek a ga2'ldasági
társadaJ.mi fejlődlés adott szintjén a ki·zsákmányolás el;leni küzdelemben 
a munJkáSOS:lltályt és természetes srovet!Ségesei1t Összefogták és StZervezett 
hatóerővé :kovácsolták. A programot aidó dokumentucrndklból éppen úgy, 
mint munkás- és szacialista mozgalmunk egésZléből i:s nyomatálkasan az 
az állhatatosság ötlik szembe, hogy a kitűzött és követett szándékok nem 
egyszerű kópiái voltak a nemzetközi szocialiista moz.galomban megfogal
mazott téz~seknek és eszméknek, amelyek rendszerint más tája:k szükség
leteiből fakadtaJk, hanem következetes kísérletek a tudományos szocializ
mus vecérelveinek alkalmazásáro Románia konkrlét és sajátos viszonyai 
között. Nyílvánv:aJló, hogy a hazai sajMosságokra szabott programatikus 
célkitűzJések megfogaLmazása és kivitelezési módozatainak meghatározása 
az eltérő álláspontok és elképzelések vajudá:soklk:al teli egyeztetésén ke
reszrt;ül történt s nem egyszer súlyos ellentrrnondásoklklal terhelten jutottak 
kifejezésre. Természetes folyománya volt mindez az adott obje:Mív kö
rülmtényeknek, amelyeket a nemze1Jközi mun}{iásmozgalomban uralJkodó 
tendenciák ils befolyásoltak. 

A romániai munkásmozgalom marxista-leninista ideológiai megala
pozása, amely a kOII!l.munista ewmék fokozatos érrvényesülésének a vo
nalán haladt, harcban a reformista nézeteklkel, különös erőveJ és haté
konysággal nyil:vánul't meg az 1918-1921 közötti évEiliben, melye:k mint 
a forradalmi feJlendülés időszalka íródta:k be Románia tör,ténetébe. A 
felbételek:,et, a:mik között a romániai proletariátus politikai és ideológiai 
r adikalizálódása kibontakozott, egyrész,t a mélyülő társadalmi-poli1tikai 
eJl.entmondások, másrésZit az erőteljes, eleddig mind méreteiben, mind 
hatásaiban és követkemnényeiben páratlanul álló mui11kásmegmozdu1.8sok 
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ké~k. Eze!k komibatirvitását terméikenyitőleg befolyásairták a Nagy 
Októberi SzaciaLista Forradalom lelkesítő eszméi, együtt a hazai szoaia
lista mozgalom mél.yen gyökerezett forradalmi hléllgyományaival, amelyek 
a Romániai Szociáldemokrata Pártot a II. lnrternlélJCionállé balloldali pártt
jainak és csoportosulásainak a soratha emelték a világháborút meg-
elő-zően. · 

Hazánk munkásm~galma a forradalmi fellendülés körülményei kö
zött érettségénelk olyan szintjére jutott, hogy napirendre tűzhette forra
dalmi pártjának Létrehozását a lenini principiumok él'V1ényrejruttatásávat 

* 
Románia áll.aimiságának kiteljesedése után a szodalista mozgalom a7 

ország legátfogöbb és legszélesebb tömegmozga[mává lett, nemzetiségi 
különbség nélikül tömörítve az ipari proletariá1tust s a nemproletár dol
gozók jelentős rétegeit, a regionális alapon szerveződött s•zocialista pártok 
keretei között. 

Az E:rdélyi és Bánáti Szodá1demokrata Párt Gyularfehé~áron al.aikult 
meg 1918 december l-én annak: a 150 román szociáLdemokrata ki~ü1döt.Jt
nek döntéseképpen, akik 60 OOO szel"Vezett mu1111kás nevéiben csatLa:ko·ltak 
Erdélynek Romáruával való egyesülését szentesftő határozatoikihoz, kife
jezve azokat a népi törekvéseket, amelyek a politikai egyesülést szociáUs 
követeléseik kieLégítésével s Románia demokratikus berendezkedésével 
~épzelbék el.2 

Üdvözölve Románia állami egységének a létrejöttét, az erdélyi szo
siali:sták kezdettöl fogva kinyilrváni.tották : "Mi i's, akik lankadaUanul 
harcoltunk mostanig és áldozatos munkát végeztÜ!nk a román nép nem
zeti és társadalmi fel'SZiabadulásáJéDt, nem feledkezhetünk meg a múltról 
és nem ellenkezhetünk, amikor a nemzeti felsmbadulá:s megv,alósításáról 
v.an szó. Tettük mindezt azért is, hogy később annyival könnyebben har
colhassunik mindenféle osz!tálye1nyomás ellen és a szocialist,a társadalom 
me~teremtéséért" 3• 

Az 1919 elején lezajlott murlliásakciók között - amelyek nyilván
valóan bizonyították, hogy az umlJkodó os:zJtályolk 1918 december 13-i 
véres megtorlá·sa nem érte el délját \ s a vulkáni és lupényi bányászok 
január 8-i fegyveres felkelésével je1eztélk: 5, hogy .a néptömegeik ú jabb 
ha:mrakeléee van kibontalmzóban szerte az egész orswgiban a tőkés kizsák
mányolás és elnyomás ellen a legkülönféllébb megnyilvánulási formák 
felhasználásá'Val -, jelentős helyet foglalt el az erdélyi és bánáti szociál
demoikrata szervezetek 1919 január 20-21 között Szebeniben összeült 
kongresszlilsa. Különösen sokatmondó a küldöttek állásfoglalásának meg-
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ítélése szempontjából az e~fogadott program. Ez lényegében a Romániai 
~- ' . '' . ) • . . t " ,.. ~ . 

Szocialis.ta Párt 1918. december 9-én közzétett és ~vi' Nyilatkozat meg-
jelölé~sel . ~eretes progrwn~tervezetének volt újból IUmgöztat.ott ·elsa-

' játíÚ!~·~. A s'zebeni progrom többek közöh ·kimondtá : · 
•• l • . . '. ' ' • 

"L A munkásosztá_ly felszabadít4sa csak annaik a harcnak lehet az 
J • • ' • • l ' ... ~ l ~ ' • • : ' ' 

eredménye, amelyik véget fog vetni az osztályuralomnak, Vlagyis eltá_vo-
lítja az alapj.á:t a te:r.melőesz,~öz:ök magántulajdoná~nak megszüntetéséve'l 
és közös tulajdonba való áta1a:kítcisáv.al ; ilyenfoffiiár).' a kiapitalísta terme-
lési ~endszer'át .fog al~kulni szocialiSita támad.alimi rendszeri:-é. 

' . . . . .. 

IL Az osZJtályur.alom fenntartása az uralkodó osztály fennmaradásá
uak az érdeke. Ezért az új rerudet 'csak ennek az osztálynak az akarata 
ellenében lehet megvalósítani, ellenállásának legyözéséy-el. K;öv:et.kezés
képpen a munkáscsztály fel;szabadftása nem lehet csak saját műve. 

ITI. A munkásosztály tör,ténelmi hivatásának betöltésére csak az ön
tudatos osztályhar·c alapján álló szervezeten keresztül lesz képes és a po
litikai hél'talom kivívásával Az osztálybaroban hasZJná1t eszközök: az 
összes népDétegek felvilág01sí.tása ; a szoci.alisba eszmék és oél~ terjesz
tése és népszerüsítése ; a mUJn;k<á:sasztály erőteljes SZiervezése mi~d politi
kai, mind gazdasági téren és általában minden olyan eszköz felhas:zmálása, 

J. 

amely megfelel a proletariátus igazságérzertének ... " 6. 

Az Elvi Nyilatkollat és az Erdélyi és Bánáti Szociá1demokrata Párt 
er.r~e épülő prqg,ramj.a minőségile.g külömbö:zJöltt a hazai munká5- és szo
cialista mozgalom valamennyi eddigi programjától, mivel először fogal-
maZJta meg, világosan és ugy.ana:~kor határozotban a politikai és gazdasági _ 
hatalom kiragadásának szükségességét a román uralkodó osztályok kezé
ből, bármilyren es:aköz felhasználásával, sőt, az Elvi Nyilatkozat...;ban a 
kommunirsta eszmrék megvalósítása érdekében. 

A szebeni kongresszus a romániai munkásmozgalom forradalmi meg
nyilatkozásának volt egyik első fórUJma a világháborút követően, s jelen
tős határköve a politikai és ideológiai tisz,tázódás folyamatának. Több 
mint 40 helység 7 szacialista szervezetének 120 román, magyarr, ~érmet és 
más nemzetiségű delegátusa ismertette megbízóinak álláspontját és el
képzeléseit a munkásmozg.alom jövőjrét illetően s do1goz-ta ki szabad vréle
ménycserék eredményeként annaJk program-dokumentumát, valarmint po
litikai és szervezési vonatJkozású határozatait. A kiküldöttek elismerően 
értékelték a gyulafehérvári egyesülési nagygyűlés szacialista kü1döttei
nek tevékenységét, határozatba foglalva, hogy a kongresszus "teljesen 
egyetért a szociáLdemok.r,ata kü1döttek magatafltásáVIal, akik a gyulafehér
vári Nemzetgyűlésen, összhangban az egész román nemzet akaratával, az 
összes románok egyesüLésére szavaztak" 8• Ugyanakikor egy másik határa-



zatban kimondta ,hogy az Erdélyi és Bánáti Szociáldemokreta Páflt ;,kö
veteli a gyulafehérvári Gyűlés ha'taro2atába foglalt összes posz:tulátumoik 
legszigorúbb tiszteletbentartását és különösen szüikségesnelk tair~tja annaik 
a kihangsúlyozását, hogy követeli a Nagyrománi·a területén élő összes 
idegen nemzetek (nemzetiségek V. L.) legteljesebb szabadságát ... " 9• A 
pártszervezetek gyakorLati tevékenységére vonatkozóan a kongresszus 
plénuma a párt legközelebbi és legfontosabb oélkitüzését az ország de
mokretizálásának véghezviteléért, az igazságos és r.adikáli!s választási és 
agrárreform megVlalósításáért folytatott harcban jelölte meg, tHtalwzva 
".a sajtószabadság és az agitáció mindenfaj:ta kodátozása ellen", követelve 
"az ostromálLapot meg,szüntetését és a cenzura e'ltörl'ését" 10• 

A szebeni kongresszus kapcsán a munkássajtó az erdélyi román és 
más nemzetiségű munkás·ság testvéri összefogásáre és harci egységére 
hívott fel. "Mi sehogysem tudunk elképzelni egy olyan szakszervezetet, 
melyneik tagjai nemzetiség szerint lennének elkülöní,tve" - íl'lta az Er
délyi Munkás -, mert "a tőkéseknek ez bizonyára nagy örömet akozna" 1i. 

A szociaUsba sajtó a munkásság szervezeti megerősítJéséért foly,tatott 
tevékenységében következetesen síkraszállt a különbö7ő nemzetiségű dol
gozók megbonthatatlan testvéri eggyűvétartozása és internacionalista 
harci tömörü1ése mellett. Elutasított minden ol)'léln törekvést, amely mind 
a román, mind a magy,ar vagy német tőlresek és föLdbirtokosok részéről 
ana irányult, hogy hamis illúzióikat keltve elvonják a munkásokat a szo
ciálisba párt- és szaklszervezetekJtől. U gy anaikkor hangsúlyo:ota azt is, hogy 
az osztályharcos alapon szerveződött munkásság mindenkor küzdöbt a 
nemzetiségek jog.aiért, s most is ugyanazzal az elvhüségg·el harcol ezek
ért 12• Helyesen hívta fel a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi klérrdést az 
os:otá1yha:rc fel.ada:taival összefüggésben kell látni s több munkásmoz:gal
mi ktadvány igyekezett is ennek az álláspontnak érvényt sZJere:oni. "A 
szociá1demoikráda egyedüli letét·eményese annaik a jövő tánsadalmának, 
ahol sem e}nyomó, S€1!11 elnyomott nem lesz" - frta az Erdélyi Munkás, 
kihangsúlyozva, hogy ros,sz szalgálatot teszneik .azoik a munkásságl1Jalk, akik 
akár tudatosan, akár flélr·evezeltve testvérharcot szftanak : munkást mun
kás ellen us:oftanak. "A munkásság semmiféle soviniszta hálbortot nem 
türhet meg a maga kebelében", s egyformán kü:odőtárs a román szer
vezett munkás a magyar, német, rutén vagy szerb munká:sS.al. Az, aki 

mást hirdet, ellenségünk, félre az útból ! " 13• Egy másik helyen, a párt 

követendő programja:val kapcsoLatban közölt cikikében az E!'ldélyi Munkás 

ugyaneSiétk kitért a munkásság nemzeti különbség nélküli öss:oefogá:sána:k 

a taglalására, leszögez.ve, hogy a szacialista párt álláspontja "a különrböző 
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nyelrvű és felekezetű proletá!Vság egy táborba tömörí,tése és az osztály:.. 
hawn:ak a mai tőkés társadalom elleni megindítáSia" 14• 

1919-től ).{lezdődően a munkások mind nagyobb tömegei kapcsolódtak 
be a szervezett munikásmozgalomba : a szadalista párt szervezeteibe, a 
szaksrervezeteklbe, az ifjúsági és nőmunkás szerveZJeteklbe, felismerve az 
erők összpontosításának parancsoló szükségességét a kiverekedett ered
mények megvédéséért s új1a:bb vívmányok elérésiéért a háborút követő 
gazdasági dezorganizáció és infláció okozta nehézségek enyhftJése érde
kében. 

Országos viszonylatiban 1920 első felében a szacialista srervezetek 
taglétszáma 160 000-170 OOO körül mozgott 15• Olyan politikJai erő volt ez. 
amely mind nagyobb nyomaték!kal érvlényesült az of!Szág életében, arrnely
lyel az uralkodó osztályoknak és koxmány.aiknak számolniulk kellett. · 

Az erdélyi szadalista mozgalom gyofiS fejlődésének legkézzelfogha
tobb mutatói egyrésZit a pártszekciók sZJéles háLózatának kiépüllése, ·más
részt a párttagok sz:álmál!laik a megszaporodása. 1920. júl!liiUs·áiban 44 szo
cialista pártszekció tevékenykedett Erdélyben 16, 83 309 taggal 17• Az Er-
délyi és Bánáti SzociaHsta Párt Végl}ehajtó Bizottság.ának jelentéséből -
ahonnan az adatokat vettülk - hiányoz111ak azonban a bánáti pártszekdólk 
adatai. 1920 februárjában pl. Temes·váron mintegy 18 OOO szervezeltt mun
kást tai'Itottak számon 18, mig Aradon csak kiét szervezet - a VJas- és fém
munkások és a vasúti munkások - taglétszáma 4400 mu111kást ölel:t fel19. 
Ilyenformán az erdélyi és bánáti szacialista pártszervezetek több mint 
100 OOO tagot száml.általk és a munkásmozga:lom legfőbb éltető ).{lözpont
jaivá váltak. 

Az 1919-es év a háború alatt legyengült és szétzüHesztett szaikszer
vezetek újjáteremtésének, a szakszemnezeti mo:zJgalom fellendülésének a 
kezdetét is jelentette. Ez a folyamat számokiban a következő~éppen fe
jeződött ki : szemben az 1914. évi 20 000-30 OOO szakszerevezti tagsággal, 
1920-ban mintegy 250 OOO-et tett ki a romániai szakszevve:zJetek taglét
száma 20• U gJWllakkor a szakszervezetek és tagságuk számának rohamos 
növe~edése együit járt a szakszervezeti moz,galom szervezeti alapjainak 
gyöker,es átalakrulásáv:al, valamint hi'VIéltásának és tevékenységének újra
értelrrneZJésével. A háború előtti szakszer'Vezeti tevékenység de~enzfv jel
legét mindinlkáhb az aktiv, a tőke ellenes harcra mozgósító ofensiv szem
lélet és gyakorlat haJtározt:a meg. A szalksz·evvezetek az or,szág társadaLmi
poUtikai életében a munkásosztály megnyilvánulásának a legfőbb fórUlll1ai 
letteik. Továbbra is érvényben maradt ugyan a rég,i szervezlési forma : a 
városok, ipari kö:zJpontok munkásainak szakmák szerintL szerve:zJ'IDedése, 
de abból következöen, hogy a tagság jav:arésZIE:t 1918 után a gyáripari pro-
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letariátus tette ki : a bányaipari, vas- és fémipari, kőolajipari, vasúti, ki
kötői, faipari, textilipari, vegyipari dolgozók, a gyakorlati smkszervezeti 
tevékeny·ség lényegében a gyárakba, bányáklba, műhelyekbe, vagyis a 
munkahelyre tevődött á t, foko ma ezáltal a szakszervezetek hatékonysá
gát mind a munkáso-k körében, mind pedig a mu.nlmadókkal szemben tá
masztott követelések kivív.áLsába:n vagy az elért eredmények - a 8 órás 
munlmidő, a vasárnapi mnnkaiSIZIÜnet, a fizetéses szabadság, a szervezke
dési és gyülekezési jog, a munkJásképviselet stb. - megtar~tásá1ban. 

A szakszervezeti szövetségek létrehozáJSia - mint egyik legiöbb szer-
vezési feLadat megvalósítása a szakszervezeti mozgJa1om köZJponto:sításában 
é" ezá1ltal az erők egyesítése az uralkodó osz;tályoklkal szembeni sik·eres 
küzidele:m érdekében - 1919-ben kezdődött és 1920 első feLéig tartott, 
s hasonlóan a szodaliist:a párt szervezeti strlliktúráj.ához, regionáHs kere
tek között .történt. Az endiélyi és bánáti sza,kszervezeti szövetségeik kolozs
vári vagy szebeni központ•ta1l alakultak A Faipari Munkások Swrvert:sége 
Vasile Morar, Fiüp Ungar és Dumitru Ginju vezetésével 23 szaiklszerve
zetet ölelt fel ; a Bánya- és Kohó:ipari Munká1sok Szövetsége 35 s~szer
\'ezetből ál'lítt s vezetői Geonge Mogo~, Iosif Ciser, :Ravel Buciuman és 
L3arharia Pop Vio1tak ; az Építőipari Munkások S0övetsége 13 s~aks,ZJerv·e~ 
zet cs,a~tlakozásával al~akult , amelyet Újhelyi Ferenc és Kövesdy Lálszló 
vezetett; a Ruháreti Munká;sok Szövetségében 26 ,sza:ksz,ervezetet találunk 
Ion Ciamochii elnökletével; az Élelmezési Munkálsok: Szövetsége 16 szak
szervezetet, a Bőripari Munkások SziÖvetségie 2·6 szi3ikis,:oervezetet tömörí
tett. A Fémipar,i munkások Szövetsége a legnagyobbak közé tarto-
zott, 44 sza'k1szervez·ettel, s vezetőségének élén BartJalis Sándor, I10n Po
pescu é:s Kelemen Gyula állaillak; a Nyomdaipari Munkások Szö:vetségét, 
mely 10 szakiszerv·ezetből tevődött ös1sze, Carol Gabriel és JordáJky Lajos 
vezettJék; a CFR Munkások Szövetségében 12 szakszervezet vo:1t, Ion 
GroZJa és HoHer Géza irányításáVial, míg a Magái1181l'ka1mazottalk Szöv.et
ségének az élén Eugen Rozvan és Iuliu Dascal á1lo1:Jtak 21. 

A szövetJslégek irányítása az E:rdéllyi és Bánáti SzaklsZ1ervezeteik: Ideig
lenes Ál t:a:lános Bizottságának a hatásikörlé be tar,tozott. 

Jelentős eredmény~et hozott az ifjúrrm111'~á1sok s:oervezkedése is, s 
ebben a vona;tkozá,sban a munikásrsajtó agitádájának ugyaJil!osa\k fontos 
szerepe volt. Abból kiindulva, hogy az ifjúrrrmnkás tömegek képezik a 
mu:nká.ls:mo:ag~alom erőtartalléiká.t, s neveillétsülktő[ függ jórésZJt a tőke és a 
munka küZ1de1mének jövőbeni kimeneteile, a temesvári Mun!kás1ap a kö
'ie"bkez.őket írta : "Erősen és erélyesen kéZJbe kelJ venni az ifjúmunkások 
szervezését, az ifjú proletárok oktatálsált és tooftá,sát. És miné'l aLaposa:bb 
lesz ez a munka, annál bizrt:osabb, hogy a ga21daisági és pOilit:i!lrei szerve
zeteklbe később bekerülő vo.H ifjúmunkások már teljesen tiJsztában lesz-
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nek helyzetükkerl, az ebböl származó kötelességeikke l éLS oéloklkal" 22_ Er
délyben az e-1ső ifjÚJmu~ás sze:rtVezeteik létrehozására 1920 e1ső hónapjai
ban került sor, s számuk gyors növekedését rtü sem bizonyHja jobc.an, 
mint az, hogy már 1920 júliusában összeülheUeik megt.izott,airk az ifjú
munkásmozgalom kö~p0111ti irányító szervének, .az E11délyi és Bánáti Ifjú
mun.kások Szövetségténerk a megaLakí'tá,sáDa 23. 

A romániai szodalirsta mozga.1om előtt áilló feliadatok, a ~ömegek for
radalmi harci lendületének megszervezése és sikerrevivése pamnosoló 
szükségszerüséggel tűzte n1apirendre az erők egyesítését, nevezetesen a 
történelmiileg kia.vakult országriétszek szerint szerveződött és tevékenykedő 

szadalista pártok köz:pontosításá.t egyetlen onszág ors párt kezetében. E oél 
elérése érdekében azonban le kellett küzdeni a szodali.Jsta pártok vezető
ségében és a tJag,ság egy részében megnyilvánuló szepamtirsta tendenciá
kat. elO<szlatni azokat a megmerevedett, szűtk1átókörű provinciális aggá
lyoskodársolmt, amelyeket a:z egyersíbés gyakorlati keresztűlvitelé'1ek mó
doZ~atait iHetöen támasztottak. 

A Romániai Szociralista Párt és Sz.atk!szervezeti Szövetségek Ideiglenes 
Végrehajtó Bizottság1a már 1919 február 13-án közzétett nyiLatkozatában 
felhívással fordult az ország összes tartományainak proletariát usához 
,,egyetlen szada-lista tömb, egyeltlen proletár párt llétrehozásáért, amelyik 
előrevigye az új Románia munkáisosztályának har-cát szacialista eszmlé
nyének m eg,valósítáisában, a pol gári-ka.pitalista clnyomá'S aló h fe'lrszaba
Jftásálban". A nyi,l.atkozat a következől<ikel zárult : "A ma új Romániájá
nak ra holn8.1p szadalista Romániájává kell válnia" 21'. 

A felhívást követően az Erdélyi és Bánárti Szodáldemocr.ata Párt 
kü1döttslége, melyben Iosif Jumanoa és Ion FlueDa$ vettek részt, tárgya
:iáso~at kez,dett Bukarestbren a Romániai Szacialista Párt ~deiglenes veze
tŐiségének képviselőivel azokrua'k a módozatolmak a megtalálása é:rdeké
ben, amelyek al1apján az egész ország szodali.JSita mozg.almának egyesíté
sére sor kerülhetne. A tárgyalások kihangsúlyoztálk a közös óhajt: mi
előbb eljutni a mego1dálshoz, minek elő-segítéstét konkrét határozatok;]~al 
is .arlátámtasztottáik. Így mergbeszléltlék a romániai szocia.lis'ta pártok á11talá
nos kongresszusának a mielőbbi összehívását, hogy döntsön a jövőben 

megalakítandó párt politirklai orientációjáról, elvileg elfogadták a szaeia
lista pártok programjánaJk egységesí'tésért és kifejezték csatl:a!kozásUJkat az 
egYiséges román állam me.gvaló:sításához 25. 

A két párt közötti tJanáoSikozásotk eredményeit a közvél,emény k·edve
.zöen és jóváhagyó1ag fogadta. A munkásmozgalom egyesítését akaró.\ 
nagy táborának nevében szólott .az Adevarul, az Erdélyi é:s Báná.ti Szo
ciá'ldemokrata Párt hivatalos lapj1a, milmr a kövebkezőkret írta: "Biz-
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tasak lehetünk abban, hogy a Bukarestiben meg1kötött egyeZJségek a leg
j:Jbb eredményei lesznek és Iciinduló pontját fogja képezni egy n1agy és 
erős szacialista pártnak Romániában" :w_ 

A románi,ai munkásmozgalom egyrségesítésének és köZ!pontosításának 
folyamatában fontos szer-ep jutott az erdélyi és bánáti pártszervezetek 
1919 május 10-11 k;özött Sz<C:rbenben megtartott konferenciájána~k, ahol 
35 hely:ség 71 pártsz·ervezetének 142 kiküldötte, v.al!amint a januári kong
resszuson megvál:asztott Nagy Traná,cSikozó Bizü'ttsá~ 15 és a Vég.rehajtó 
Bizottság 12 tagja elhatározta a :két tartomány, E:rdély és Bánát eddig 
autonom hatáskörrel rendelkező pár.tszervei és szaJkiszerv·ez.eti szövetségei 
összeol,v.asZ'tá·sának a kilteljesítését s tevékenységük irányításánaJk a köz
ponto'Sítá·sát a soronlevő munkásakciók hathatósabb megsZ'ei·vezlérse, átütő

r:rejének növe1ése érdekében. "A nemz·etk:öúség alapján állva, az osztály
harcot tartja a munkásosztály fels.:oa~badítása egyetlen eszközének. Ezért 
elha1tározzra az erdélyi és bánáti .szocialista, poliUlmi és gazdasági rnaz
galom ideiglenes egységesítését és kö:opontosítá<Sát ... " - jelentette ki a 
szebeni konferencia egyhangu}ag elfogadott uhatározata 27. A kibővített 

új vezetőség, amelyben Ion Fluer.a9, Iosif Jumanc.a, Iosif Ciser, Ion Apol-
7..an, Tiron A·lbani, Teador Moga, Pavel Buciuman, Bazil Surdu, Pavel 
Marcu, Ion Maier, Leon Munteanu, Nicolae Veronid, Friedrkh Schnei
der, Fog.ar.a.si János, Bartha Károly, Heirkh Baumann és Herman Gross 
vettek részt, az Erdélyi és Báná·ti Szo.ciáldemokmta Párt, V1alamint az 
Erdélyi és Bánáti Szak:s7ervezetek Ideiglenes Ál-talános Bizottságának a 
neV'ében tevékenyekedett 

A szebeni konferencia széleskörű visszhangot keltett a munkások 
körében. A S.ocialismul, a sZ'odalist1a párt központi o:"gánuma Az egység 
megvalósult címmel négy ciklkében fogLalkozott a konferenda munkú 
latainak is·n1ertetésével és elfogatdoH határozatai:~,alk jelentőségével. .,A 
különböző nemzetiségű erdélyi munká:S!ság képvi,selúi válaszul a 1< 1i lö.n
féle soviniszta uszításakra kife,jezésre juttrattálk a több mint 50 OOO szer
vezett munkás nevében osztályszo'hdaritá:suk.a:t és elhatározáJSukat, hogy 
együtt harcolnak az ország mu:1kásságáVíal a szadalizmus m e.r:,rv.alósítá
sáért Romániában, az egész munkáiSosztály nemzebköz·i testvériség:éér~•· 

-- ír1Ja egyik c:úkikében 23, míg a konferencia végkonkluzióit a következők
lJen foglalt~a össze : "Az erdélyi szadalista moz.g,alom, bár akadályozták 
erejének fe1m,érésében és szavának hangoztatásában, bebizonyította, hogy 
clyan erőt képez, amelyikkel a román oliga:rrhia .sn~mben találja magát 
akárhányiSzor megpr&bá'lja erejének fi.togta,tá,sát•• 2!'. 

Az Erdélyi Munkás megelégedéssel nyugtázva a szervezeti egy<Sége
síbés útján elért eredményeket, E,gy táborban az erdélyi és bánáti pro-
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letariátus című cikkében tö:bbek közöt1t a következöket írta: "Nem csa
lódtunk reményeinkben, aani1t hittűnik betelj,esedett. Az összesereglett 
munkálképviselök feladatuk meg;aslatán állO'ttak, megéDezrbék és teljesítet
ték nagy1szerű kötelességüket. Ha voltak ellentétek, azok megszüntrek és 
mo:st újból együtt van, úgy mint azt M3irx megj•elölte, a kd.ZJsákmán.yoLt 
prol,etárság" 30. Következő számaiban Egy,séges párt és szak,szervezeti 
mazga1om cím aLaH ismételten visszatért a szebeni konf1erenóa munká
latainak ér1tékelésére, kiemelve a munká,smozg.alom erösödése szempont
jából annak jelentőségét, s ugyanaikkor konkrét útbaigazítások:Jat advta az 
elfogadott határozatok gyalkorla1Jb.a való átüHetJésére. Az egyesítrést szen
tesítő határozatokról szólrva kihangsúlyozza, hogy az helyesren "az osz
tályharcot tartja a munkásság feLszabadítására egyedüli esz·köznek", s 
a munkáSiság szervezeti egységét eze n eszköz hathatóságának". "Most már 
semmi sem állhat útjában annak, hogy a román, mag)'Br es német mun
kások megértve egymá,st, egyesült erőcvel komoly munkához lá,s:sanak" -
állapította meg :H. A beszter,cei pártrszerve.zet lapjta, a Die Volrk:1sw.achrt: 
ugyancs·ak a munkáSiillozgalom egysége mellett foglalt állást. A szebeni 
k:onf·erencia határoZlatait érté[{ielve szintén .arra figyeLmeztet, hogy az er
délyi munkásmozrgal.om az i·nternacionali21mus és az osztályharc esZ!mei
ségét VJallj'a ·magáénak, mint egyedüli utart, amely el vezet a munkásosz. 
tály felszabadulásához 32• 

A munká:smozgalom élenjéró elemei a tartományi keretekben meg
~.·alósított akcióegységet az egész romániai szadalista mozgalom egy:ségé
!1ek létrehozásához ve~etö folyamat részeként érbé~elrték s ebben a pers
pektívában is tevékenykedtek. "Azok a nagy idők, amelyekben élünk -
írta az Adevarul -, azok a történelmi pillanatok, amelyek elvonulnak 
szemünk elött egy általános, az egész új Románia szodahsta m@galmát 
átfogó kongresszusi ~övetelnek, hogy nyilvánosan megvita,ssák a politikJai 
és gazd:a:sárgi helyzetet és a S'OO OOO szervezett munká:s képv:itselői megsza
vazzák a szadalista párt progr.amj2.t" 3:3• 

Az ostromálltapot a maga kivételes törvényeivel útját állta ug)'lan a 
románi1ai swdali:sta mozgalom elött álló feladatok kongresszusi szinten 
folyó mergtanáoskozásának, de mégi;s sikerült egy párbk.onferenciát meg

szervezni, először Románia állami egyrségének megteremtése óta, amelyen 

rész,t vettek az összes területi szocialistra pártok küldöttei. A konfe11encia 

J 919 május 23-26 közö·tt ülésezett Bukarestben, 59 párt- és szakmai 

szervezet 68 képviselőjének részvételével s n.api·rendjén oJyan pártprog
ram kidolgozása szerepelt, amelynek alapján az . össze:s románi;ai szocia-

1i.,ta pártok egyesüljenek. 
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A másodiJk Elvi Nyilatkozat-nak Vlagy Egyesülési NyiLatkoZiélt""'nak iS 
neViezett új program tartalmánál fogVJa .a hazai murrkáslmoZJg.a1omba.n 
folyó eszmei-poUtikai harcnak volt a visszatÜikrőződlése. A lmi'ISZlak ideo
lógiai színvorualán megfogalmazott és helyesen értelimezett elveiknek a 
keveredése Zlélf\Tiaros, kétJérrtelimű, áiliforradlalimi tétJelekikel liényegében arra 
a szd:nvon:alr.a vetett fényt, amelyen a konfeflenJCia résztvevőinek silkeDült 
a marxismus-1enini,Zimus tanításainak a megérbése és a lJkalmazás.a htawnlk 
k· 1nikrét körülJménY'eire. A programmal kapcsoliatos vi'ták kezdetétől -
állapitotba meg az .Adevarul - "~ét irányZiat tűnt :Bel a mozg.al·omban 
rnaximális és minimáld·s irányzat néven, vagy jobboldali és baloldali 
irányzat" 34• Ugyanis míg a proletJariátus és politikJai pártj.ániélk feladabai 
-··- a balo1da1i!é!lk harcos marxista á-1lhat atorSiságából következőerr - helyes 
m~~gfogal!m~azást nyer.tek s a programba felvettéik, hogy a szociali,s11Ja pár-t 
cr'.Lja "a bármely formálban me,gnyi1lvánuló kiÍz,sákmányolás fe1smmolá·sra.", 
s hogy "€nnek a oél:naik a beteljesülése asakis a politikai ha.ta101ill. kivivá
sával, a proletariátus diktaturájának a szükségeszerű megter~erntésével le
hetséges, hogy a termelő:esziközök szodalizál-ásán keresztül eljussunk a 
kupitalisba tár-sadalomnak szadallista társadalommá való ábalakftásához" 35, 

acidig a célhoz vezető, megf.elelő harci módszereik és járható ubak kii.jelö
l(~se opportuni!Sta ii1áiilyban történt s a progmm kaúegórikusan elhatárolta 
magát a forradalmi harci talküka követésétől. A szodá1demokr:a;ta i ron y
zat úgy vélte, hogy az adott történelmi hely21etben a legf-őbb feladat 
hosszas és békés erőfeszítéssel szerVIezni és nevelni a munkásosztályt, s 
felkész,íteni a szo'C!iallizmUJSra, amely magá1tól, a kapibali!S1Ja tá:nsadalom 
lussú, reformokon alapuló fokozatos fejlődlése útján köVIetlkeziik be 36. 

A baloLdali formdra.i1Jmi és a jobboldali szociáLdemokmta irányzat kö
zötti - a megsz,avazott progr1amból ki-tetsző - k011Iltp:romi,sszum az ideo
lógiai tisztázódás stádiumán!é!lk és a muruká•smozgalomban ki1a1a!kult erőiVi

szonyoknak voU a fo.kJmérője. De egyszerSIITiind eHndíítója is a szociaUsba 
párt soraitban a formda1mi irányzat aktivizálódá,sán:ak, amely1k politikai 
teVIékenységéne:k homlokterébe az adott törtlén:el!mi korsZ18.knak megfeleiM 
r..:aflci 1:Jaktiki8. allkalJmazásá.t állította a tőlkés-föLdeSIÚri rendsZJer megdön
téSiéért 

A májusi konferenc-ián, bár nem szülebe.tt m eg a szocilalista pártok 
egyesitése - a küldötteknek nem is volt ilyen vonatkozású megbízatása 
-, a vél,eményoseré"kikel megtették az első lépéseket a politilkai egység 
megvaiósi·tás.a felé. Ebben látta a kon:Derenda legfőbb eredményét és je
jentőségét a Calendra.rul muncii című kiadvány is, ami,kor a követ._kiezőket 

irrtJa : "A konferencia foglJalikozott a mozgalom megszervezéséveJ és meg
,,:...a'VIél'zta a párt programj.át, amelynek alapján megtör-tént az első egye-
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sillés a mi pártunk (a régi Románia szoda1ifsta pártja V. L.) és az eFdélyi 
és bukovinai párt között, megnyitVla. az utat a teljes eg)11esülés előtt, ame
lyet egy közeli kongresszus !kell megvalósínson" ~7 • 

A konfeii'endát követően a romániai munkásmozgalam szervezeti egy
ségesítéséért f.olyó eröfeszítJések méginkább össze:Donódtak az ideológiai
polirtikai problémák szélesköii'ű - a helyi és köZJponti munká·ssajtóban, 
valannint a szalksZJer'Vlezeti gyűléseken zajló - megvitatásával és tisztá~á
sáv:al. U gyanakiknr nagyobb arányorkiélt öltött a formdalmi irodalom teii'
jesz;tJése, egyrészt Marx, Engel·s, Lenin munkáin.alk: kiadásával, másrészt 
a marxista-leninista tanítások különrf.éle aspektus,ain.ak népszerűsítő meg
jelentetésével. Mindezek eredménye a szocialisba és szakszervezeti moz
ga~om szerrveZJeti megerösödés,e, a murukásakJCiók harcos szellemének a nö
vekedése, volt, taváblbá annak az ideológiai tisztázádáisi folYJaimatnak az 
elmélyülését segitették, ameJynek sooán a ISI2X)cialista pártolmn belül egyre 
ny.ilrvávalóhban megmutakozott a refoiimista szaeiMdemokrata és a harcos 
marxista, kommunista állásfoglalások pol,arizációja, s mindinrkább körvo
nalazódott - a munká:störmegek sLJéles frontorr kibontakozó tőkieellenes 

harr':ci tapasztalataihól is merítve -, hogy a területi politLkai munk<ásszer
veZJetek egyesítése egy újtípusú, for.radaümi párt létrehozásán ·ke~Desztül 
kell megvaló.suljon. Így nem vél,et1en, hogy az Erdélyi és Bánáti Szociál-
demokrata Párt .szebeni konferenciája, 1919. szepbeimber 7-8-~n úgy 
határozott - a delegátusok döntő többségének jóv.áhagyásával -, hogy 
a pái'It titulaturája ezentúl ",szocilalista" legyen, szemben a régi "szociái
demokrata" megjelölréssel, míg ann:ak a javas1atnak a kapcsán, hogy a 
Végrehajtó Bi1zottság tegyen meg miniden előkészületet a r.égi rom iniai 
szadalista párttal való teljes szervezeti egyesüLésre, a kü1döttek "lelke
sedés·9el és eghiangulag" adták le igenlő szavazatukla~t 38. 

A munkás.saj.tó kö·vetkezetesen tájékoztJatta olvasóit a S:zjocialista moz
galom különrféle megnyilrv.ánulásaüá'l, kü1önös figyelmet sz,entelv<e at.,ok
nak a problémáJmak, amelyeik az or:sí'jág munkáSIIDozgaláook akció- és 
politikai egy,srégét érintették Egyik példája ennek az Er.délyi Munkás 
besZJámolója a Romániai Sz10cialista Párt 1919. október 13-14-i r endkívüli 
kongresszusáróL "Örökké emlékezetes lesz a munkásmozg1alom történeté
ben" ez :a kongresszus, mi·vel Románia munkássága együtt tanácskozott 
ft!l~PJóat~iról. "A munká,sság egy:rnásr.a talált, megértette, hogy G~qlk osz
tályharc alapján, egymásool karöltve vívhatja ki emberi megélhetését és 
jogait" - írtk':l., majd így folyt,atta: "Fennkölt látványt nyújtatit az az 
egyetértés, amely ott megnyilvánu1t a román, magyar, zsidó, és német mu.n
kások között" 39• A kongresszusi viták nagy eredménye v:olt a Végrehajtó 
Bizottság kiegészítése a régi }1omániával egyesült terület-ek szadalista 
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pártj~ainaik nyolc kiküldöttjével - melyből az Erdélyi és Bánáti Szaeia
lista Pártnak négy hely jutott -, valaqn:int két mo1dvai kiküLdötteL Ez
által egy újabb fontos lépés történt az össz~es szodaHsta pártok ai}ció
egységének kiteljesítése felé 40. Az Erdélyi és Bánáti Szoci~lijsta Páflt és a 
Szakszervezetek Általános Bizottságának 1919 december l4-15-i kon
ferenciája a négy helyből egyet a bánáti szodalistá.iknq,k adott, a fenn
maradó hrárom helyen pedig egy-egy erdélyi rom,án, magyar é~ német 
nemzetiségű szodalisva küldött osztozkodott 41• 

A munrkás,Siéljtó - s köztük az EDdélyi Mu111kás is - napirenden tar
totta a vomániai munkásmozgalom teljes szervezeti e.gyesí.tésének a szÜik
ségessrégét, s állhatatosan hangoztabba, hogy addig i,s, arrnig az egyesítés 
kérdésében egy ~ésőbb bar.tandó pártkongresszus dönteni fog, szoros kap
csolatot kel1l fenntartaniok a területi szacialista pártoknak a Romániai 
Szadalista Pá:rt Végrehajtó Bizottságával. "Minden politikJai fonal, .ami 
az országon k1eresztül vonul, Bukarestben össZJpontosul - írta az Erdélyi 
Munkás a Mun:kásmozgalom egységesitése című cikkében -, a politikai 
irányt i~s onnan keH megsz-a1bni (t.i. ami a párt politikáját illeti V.L.) és 
igy ottani e1vtársainklkal közösen fogunk haladni". Ez annál is inkább 
megvalósítható - tájékozvatta ohnrusóit az újság -, mert "az ó-romániai 
elvtársak testvéri jobbot nyújtottak felénk", melynek konkrét megnyil
vánulási fo·rmája az volt, hogy "részünkre fenn is tartották a vez.etés
ben a megillető h elyeket" 42• A ciklk az ország összes szadalista pálrtj,ainak 
1919. december 7-8. közötti Ia9i-i konfe:enciáján elfogadott határazatra 
céloz, mely a szadalista mozg:alom egység,esítésének kiteljesítJé.séért létre
hozta az Országos 'Ilanácsot ,a romániai szadalista pártok reprezentatív 
vezető szervét. Ebben az Erdélyi és Bánáti Szocialisba Párt nyolc képvi
seleti helyet kapott. Bnoosó, Szeben, Koloz:svér, T emesvár, .Anina, Resica 
és Petrozsény pártszerveZJetei egy-egy megbizoHat küldtek az Országos 
Tanácsba, míg a fennrrnar,rudó kJét helyet a Végriliajtó Bizottság tagjai 
közül tÖiltötték be 43. Az Ü!'lszágos Tan·ács hatáskörének kijelöléséről a 
szacialista pártok országos kongresszusa kellett határozzon. 

A romániai munkásmozg,alom egyesítésében végső dönté3re hiv,atott 
kongr.eSJszus előkészületei képezték az élenjáró munikásmozga1mi ha.rcosük 
legfőbb szervezeti cé1kitűzését 1920 elején. Ez a tevékJenyLSég az osztály
hwc további éleződésének : városokat és országrész,eket átfogó sztrájkok, 
a mUinkás.szervezetek megerősödé:sének, a tömegek radi~aliz;ilódásána:k 

hatása alatt büntakozott ki, ,azzal a mind jobban ki.kristályosodó töre]<~ 

véssel, hogy a szacialista szervezetek egyesíbése új, forradalmi úton tör
ténjen, a szociahsba párt kommunista párttá v,aló ába1akftá,sáv:al s a III. 
Internacionáléhoz való csatlakozásával. Az új út keresésében és kij.elölé-
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sében a fösZ!erepet a szociaHsta páfltszeikciók ba1szárnyánlélik l.Jegelőrehala

dottabb tagjai, s a kommuntsila oooportok vál'laltá!k. 
A Kommunista Internacionálé létrehozása 1919 márciusá/ban és Leruin 

vezetésével kifejtett nemzetközi politikai és szervezö tevtéllrenysége nagy 
segitséget jelentett abban az ideológiai vitában, amelyet a szodalitsta párt 
szekdóiban a komrrnunitsta elemek folytaJtttaJk a re:formi:sta nézetelk kép
viselőiv:el, tové:bbá azoknak a fe~ada:toknak a tisztázásában, amelyek a 
kommunista párt lét!lehozásáv:al kiapcsolatos:an napirenden volúaik. 

A szocia.lista párt szekdói közül a bukafiesti volt az, amelyik a kom
munisták te!Vékeny:ségének eredményekérut el1sőne:k nyilatftmzott, az 192.0. 
január 25-<én megtartott évi közgyűlésén a III. Internacionáléhoz w.ló 
csatlakozás mellett, felhíva ugyanakkor az ország összes szekdóit ilyen 
értelmű határozat kimondására, vaLamint a párt Központti Végrehajtó Bi
zottságának a felszólítására, hogy hasonló csatlakozási nyilatkozatot te
gyen az elk!övetkezendő kongresszusi jóváhlagyás fenntartásáVIall 44• 

Az ideológiai tisztázó:dási folyarrnat elörehta1atdásánaik arányában nö
vekedett a kommunista csoportok s általában a szoda!ilsta párton belüli 
baloldali e}emeik befolyása az események a.'lakulására, s lett a "Követeljük 
a III. Internacionáléhoz való csatlako:zást !" a párts2lek!ciók bagjai többsé
gónek a je:LszaJVa egy olyan pári megalakftá1séért, mely szervesen kap
csolódik a proletJariá.tus:hoz és amely konikrétan és forradalmi módon fe
jezi ki a munká.s:osztály törekiVéseit. A vélemények és álláspontok össze
csapásáruak azo:Wban az elvi ~érdés,e:Wben, amelyek a szoda11sta párt tevé
kenységének vezérfonalául k:Jellett szolg:álj.ar11ak, számos szintere VJolt a 
különböző párt- és szakszervezeti gyülések, tanáoslkoz,ások keretében, va
lam'int a munkássajtó h:asábjain. 

A szocialista párt erdélyi szekiciójának román és magyar ny:elvü 
újságj1a, a Tr1buna socitaHsta és az Erdélyi Munkás több ciikrr~ben foglal
kozott az Interntacionálé ~érdésével. Az utóbbi II. vagy III. ? címet viselő 
ciklusát azzal a oél:l,al indHotta be, hogy mondjáik el minél többen véle
ményüket "a proletariátus e sorsdöntő kérdésében". A vitaindító cikk 
abból indult ki, hogy a kapitalista rendszer válságl)la jutott s a munlkás
ságrn vár az a f,eltadat, hogy az ebből kirvezető utat megtalálja és az 
állam vezetését a keZ'ébe vegye. Min:dehhez azonhan "alapos előlkészüle
teket kelil tenni", .a proletariátust fel kell klésziteni a társadalom veze
tésére. A kérdés az, hogy a két InternacionáLé, a II. és a III. közül me
lyik tudjta ezt a nevelő és előkészítő munkát elvégezni. A cilkk sZJerint 
egyik sem. A II. Interoocionálé lej.árntJta magát, feladta az osztályharc 
eszméjét s a proletariátust kiszoLgáltatta imperi:alista cél,o'kra. A UI. 
Internacionálénak végleg,e.sen megá!ll.ap:Ltott programja és taMikája még 
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nincsen, cs.aik áltaLános aLapelvei ismereteseik, melye'~et az oroszonszag1 
állapotokiból szürtek le, s .így azoklat "nem lehet az egész világ proletár
ságára a helyi viszonyok mérlegeltése nélkii!l a1kal:mazni". A cik1kíró sze
rinit a sorrakerülő országos pártkongresszus feladata lesz, hogy állást 
foglaljon az Internacionálé kérdésében, j:avaslata azonban az, hogy a ké,t 
Internacionálé közt K!autzky ve21etése alatt álló független szodaiHsták ál
lásfo.glalásá t kell követni, "mely balközép irányáVIal revízióval w li az 
é1e.s ellentétek kiegyen:Htését áthida1hatónla:k" 45• 

A probléma kapcsán kibontakozó vitában a II. Intern:acionálé konaep
dóit és reformista proktikáit elitélő vélemtények jutottak döntő túlsúly
ba. Hogy ma erós munkásmozgalom van, az a II. Internacionálé érdeme ; 
ezok:at a szodálpoli'tilmi vívmányok:at, amelyeket a pro1etariá·tus a IL 
Internacinálé keretei között vívott ki, mindenki elismeri - álllapitatta 
meg a vitázók egyike. Azonban a II. IntJernacionálé lebért az osztályharc 
útjáról, ez volt az eredeti és fő hibája s a többi : az opportunizmus, az 
osztályegyüttműködés ebből logi·kail:ag szüiksrégszerűen következett. Bete
tézte ezután minden hibáját a háborút közvetlenül megelőző és a háború 
alatti magatartásával, s21em elől tévesztve a proletariátus történelmi hi
vatását, azt, hogy "csak a proletariátus hi•vatott az emberiségnek a kapi
talista járom és politikai elnyomatás alól való felszabaóítá•sára. Nem 
ismerte fel és nem értette meg 1a JtörténeiJnni sZJÜ!kségszerrüsélg,et és ,ez meg 
is ásta a sírját'' 46. A munkásmozgalom túlnőtte a II. Lnternacionálét, 
progr.amk·erete ma már egyáltall.án nem ké pes megfelelni a proletariát us 
célj1ainak - olvashabjuk egy má.JSiik cikkben. "Ne!k:iünk nem osztályegyütt
mük:ödés és a lmpiitalizmustól kksiik:art szociáLpolitillmi vívmányok kelle
nek, ha•I1iem szacialista világrend ! " A tőkés teflmelési rendszer egysége 
megbomlott .s ez új helyzet elé állítja a munkásságot 47• "Az új vitlághely
zet új harcmodort, új tak:tikát köVIetel. Ezt a ·taMikát cslalk: a III. Interna
cionálé adhatj1a meg" 48• 

A vitaindító cikk javasLata, nevezetesen a centriZ!lTIIUs irányába való 
tájJékozódás egyelőre visszhang nélkül mamdit s elUJtasításra talált. A kér-
déshez hozzászólók szinte egyönt•etűen a III. Internacionáléhoz való esiat
lakozás mel1ett foglaltaik állást. Nézetkülömbs'égek csak a osatLakozás fel
tétel•eH illetően merültek fel. illetlve abiban a von1atlmzásban, hogy a III. 
Internacionálé keretein belül milyen eszközökkel valósítható meg a sza
cialista társadalani rendszer. illgYesek s·:aerint - amint azlt más ország.olk 
tapasztaLatai i:s mutaltják - "egyetlen követhető út van és ez pedig nem 
lehet más, mint a proletáDSág diktatÚir.áija"·m. A diktatúna nem ·célja a 
proletariátUJsnaik - egészíootte ki a fentieket egy másik: vélemény -, 
de míg hatalom van a burzso.á!zi'8 kie7Jében, addi1g a JIDOletáriáltJus diktatúra 
tié1k:ül neJ"n bi·ztosíthat magának s·emminő eredményt"' 50• Elhangzütij;aik 
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olyan vélemények, rpelyek szerínt a csatlakozás nem jelentheti az,t, hogy 
"a proletariátus letérve a politik'a a1kot.:rp.ányos útj.áról, a diktatúr'A ál
láspontjára helyezkedik'·' 51. Kifeje:z:ésre jutott a "minden fenntartás nél
k~l '' való osa1tl!akozás igénye 02, de ugytanakJkor az a helyénvaló állás
pont is, hogy "egy Internacionálé csak általános irányításokat adhat és 
ezeket mindig az illető orsz·~g helyi viszonyaihoz kell .al,aikalmazni" 5:1• 

A Tribuna socialista cikkírója, Ti1:1on Albani sz.erint az Internacio
ná!lé kérdésben, mely vég,eredményben .nem más, mil!lt a szociaQista párt 
poli1tikai irányvorualának a megvá1asztása, sok vita folyt és még folyik. 
"Egyeselk a II. Internacionálé hívei, amelyik lehetövé teszi a burzsoáziá
val való együttműködést. Ezek mind kevesebben vannak. Egy másik, 
erős,ebb ámm1at a Moszkvában székelő III. Interruacionáléhoz való csat
lakozás meUett van . . . Az ehhez az Internacioná léhoz való csatlakozás 
egyet jelent az úgyrueVJezett közvetlen akciók takti'l~Jájá 111ak, a kommuniz
mus taktikájána:k az elfogadásával" 54• A csatltaJkozás inditóc>kait illetően 

a ciklkíró a zon a véleményen van, hogy ezeket "elsősorban a mi uralkodó 
osztályunk demoknatizmusa vagy reakciássága határozZia meg" s mivel 
az ország ko:nmányzásának módszer ei a l~egönk:lényesebbek, a szadalista 
párt, akár akarják vezetöi, akár nem, baUelé fog gravi1tálni s ",azok, alök 
t'llenl~ezni fognak a tömegeknek ezzel az árarrnl,at ával, el lesznek távolít
vtB" 55. S hogy ténylegesen tömeges állásfoglalásról volt szó, bizonyítja 
az erdélyi és bánáti szacialis ta vezetőknek az Országos Tanács április 11 
és 12-i gyűlésén tett nyilatkozat·a, mely sz,erint az erdély i és bánáti szo
L'ialisba szervezetek tagságának 95 százaléka a forradalmi taktik1a és a III. 
Internacionáléhoz v1aló csaUakozés mellett van 56. 

Ilyen előzménY'ek után került sor az Erdélyi és Bánáti Szociali.sta 
Párt kongresszusának az összehívására 1920. augusztus 15-re Kolozsvárra. 

A kong,resszusra váró feladatokról Eugen Rozván , a párt balszárnyá
nak egyik markáns kommunis·tta képviselője a következőkben nyilatko
zott : "Az erdélyi mozgalom életében elhatározó fontosságú lesz a ko
lozsvári tanácskozás . a párt minden valószínűség szerint más csapásra 
fogjtB terelni azt a küzdelmet, amelyet az erdélyi proletariátus érd·e~~ében 

folytat. A mozgalom t.ak>tiká jána:k, fegyvereinek és ütemének megváltoz
tatása f1ölöHe aktuális Erdélyben. Ezideig a mérséklet ú tján haladtu nk, 
óvakodtunk az erőteljes radikalizmustól és azt a harcmodort választottuk, 
amely a vi1swnyok közepette a legalkalmasabbnruk látszott. Azt hi,ttük, 
hogy demokratiikus eszközökkel is sikerül átmenetileg kikényszerí.tenünk 
a munkássáf! jogainak az elismerését, a szervezlmdési és politikai akdó
szabadságnt .. . A hatAságok nem honorálták a mérsékletet, aJmellyel mi 
a demokrácia jegye~·en akmtuk ldvívni céljaink1at. A demokrácia esZJközei 
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nem vezett·ek eredményre, mert i1tt nincs demokrácia. Az óromániai elv
társak bebizonyították, hogy az ő hai"CClllodoruk a helyesebb, az igazabb, 
az egyedül helye:s és igaz. Mellettük van a h!elyünik, velük egy tálboPban, 
egy fronton. A kongresszuson enneik a gondoLatnalk kell .rninél ha:rsá:riyabb 
hangot adni. Ninics, .ami továbbra is elválasszon benüiknet. Csa!k a szof!os, 
harcos összefogás bi2tosítja azoknak a céloknak a me:gvalósí1tását, atne
lye'klért eddig más-unás utakon, de egyforma hittel és elszántsággal küz
dö'ttünJk" 57. 

83 OOO szervezett munkás képviseletében 28 helység 221 delegátusa 
vett részt a kolozsvári kong,resszuson, míg a régi Románia szadalista 
szerv·ezeteit 10-cn képviStelték, köztük Ilie Moscovici, C. Popovici, D. 
Fabian, V. Ana:gnnste. A kongresszus elnökéül Ion Fluera~t, alelnökeiül 
Bartha Ktárolyt Brassóból és E'..lgen Rozvant Nagyv.áradr.ól, tibkárául Tiron 
Albanit választották meg. Az 1920 augusztus 15 és 16 között folyó mun
ká1atok eredimények1éppen elfog1adotlt h:atározatokn:a'k különleg·es jelen
tőségük volt az egész ország munká:smozgalmár:a, forrada1mi áramLatának 
::r meg.szüárdítá1séra. 

A kongresszus kinyilvánította az ó-.mmáni'ai szodalisba párttal való 
teljes egyesülési óhaját s h:atároz~atilag l~szögez1te a következőket : "En
nek az óhajnak a valóraváltása céljából az Erdélyi és Bánáti Szacialista 
Párt meg3zünik önálló párt:h,nt létezni és az országos k·ongresszusm 
bízza, amelyre késöbb kerül sor az ország összes küldötteinek részvételé
vel, az egyesHf· bt párt akcióprogmmjának és sz:ervezeti szabályzatának a 
megállapítását'·-53. 

A határo7 .. at a munkásközvélemény teljes egyetértésével találkozott. 
Közel két érvi harc és vita után végre beilleszlkedetJt az erdélyi szada
lista mozgalom "a maga rendes keretébe" - írta az Erdélyi Munkás a 
csatlakozást k.1.mondó határozat m éltatása kapcsán 50. 

A kongresszuson még egy nagyjdentöségű döntés született a III 
InternadonAié melletti kiállás kérdés,ében, melyet a résztvevők - amint 
az a koraheli tudósítások,ból kitűnik - felállással és hosszas éljenzéssel, 
maJd a prole'tariátus nemzetközi himnuszának, az Internacionálénak az 
eléneklé~:;ével hagytak jóvá 60. A határozati javaslat előtlerje:sztője Gih 
Cristescu volt, s a követ,kezökiéppen hangzott . "Az Er.délyi és Bánáti Sza
Clalista Párt kongresszusa, mely Kolozsváron gyűlt ö.ssz·e 1920. augUJsztus 
15-én és 16-án, teljes rokonszenvét nyilvánítja a III. Lnternadonálé iránt, 
amelyiknek ma sikerült ismét összefogni:a a háború idején a szociálpatrió
t ák által szlétszórt pr:oletariá tus som i t és amelyik biztosítéka a proleta
riátus közeli felszabadulásának a kapitalizmus jármáiból és a pár·t orszá
gos kongresszusára bízza, melyen az egtész országiból leszn1ek deLegátusok, 
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hogy végérvényesen döntsön a III. In:ternadonáléhoz való csatlakozásban 
és az egész világ forrnd:al.Jmi proletariátusa mellé való állásunkban cc 61. 

A megválasztott új vezetőség t.agj,ai - mely mint Tartományi Bizot.t
ság tevék.enykedett - a köve1tkezök voltak: BaYitalis Sándor, Iosif Ciser, 
Ion Fluera$, Kelemen Gyula, Iosif Mayer, Iosif Rikeanu, Eugen Rozvan, 
Tata'i Gyula, Terhes Gyula és Filip Ungar. 

Az et~dlélyi szadialista munkásságnak koxozsvári lmngresszusi hatá
ro:zJa'Üai, akárcsak a :rtégi pártvezetőség felé irányuló bkálabai reformista 
politikai gyakor·latai miatt, annak a szervezeti tisZJtázódási és ideológiai 
érlelödési folyamatnak képezték egyik fontos állorná.sát, amely hasonló'an 
a romániai szocialisba párt többi szekdóiban történtekhez, a pár·t erdélyi 
szelkciója tagságának körében kiibon takozott. Eugen Hoz·v:an A kolozsv:ár.i 
rnunkásparlamentben című cikkében, amelyet a kongresszus munkálatai
na:k összege2'!éS'e.lrent közölt, megelégedéssel álla~pitot~ta meg, hogy "nemze
déke.kre kiható kérdésekben döntöttek, életbevágóan fontos prü!bléan.á'kat 
oldottak meg. Előifiták és megszabták a pártmozga1om legközelebbi ir~á

nyát, szakítottak a multnak naiv, bátortalan kítérletezésével és olyan tar
ta}ommal töltötték meg a kereteket, mely ennek az országrésznek a mun
kásmozgalmát is ellenállhatatlan erővel és elszakíthatatlan .sZJolidaritással 
kapcsolja össze a legélénk.ebb tempójú, legtevékenyebb és leghatásosabb 
nemzetközi .szocialista munkásrmozgalomm:al" 62• A kolozsvári kongres,szus
nak a forradalmi hard rnódszerek meUetti kiállá:sát k!ommen'tál:va az Er
délyi Népszarva úgy vélekedett, hogy :a taktika kéJ'dése, mely felett vitat
koma a szociaHsta munkásság részekre bomlott, döntő fontosággal bír a 
végoél, a szacialista társadalmi rendsz1er megv:alálsításáért ~oly ó harciban . 
Miniden szodalista tudja, hogy az aidott körülrrnények között a legfonto
sabb teendő a mindenkire egyformán kötelező taiktirka me,ghatározá,sa, 
mert az osztályihi3JI1Cn1ak a kialakult szakaiszában nem lehet eltűrni, hogy 
a mrmkásság táborát minden kétséget kizárólag meg nem állapított haDci 
formai kérdések részeikre tagolják. Komoly megfontolás, az eröviszonyok 
mérle.ge1ése, a mun~ás,ság forradalmi hangulatának elemzése alapján a 
kongresszusnak sikerült - hosszabb vita után - a taktika kérdését vég-

legesen elintézni. "Belátta a kongresszUJs, hogy vissza kell térni a tiszta 

marxi,zmushoz, mely a k.édelhetetlen osztályharc fegyverével kivánja a 
munkásság győzelmét kivívni és biztositani. És ez az egyhangú le1kese
dés, mellyel a munk!ásság csatlakozását kimondotta (a III. Internacionálé-

hoz V. L.), iga21ol1ta azt is, hogy ez a férfias és Jmmoly eUmtározás már 

régen ott égett a tömegek szívében és hogy a taktika megválasztásánál a 
munkásság óhaja teljesült" 63• 
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A pártkongresszust augusztus 17 és 18-án az erdélyi és bánáti szak
szervezeteik kongresszusa követte, napirendjiének köZJéppon:tj.áiban a szak
szervezeti mozgalom egész R<omániára kiterjedő egyesítésével és közpon
tosításávaL Ilyen vonatkozá,sú határozata 64 lényegében a már korábban 
kikrilstályosodott eLképzeléseknek volt a megfogalmazása, nevezetesen, 
hogy a pénzügyi j,ellegű problémák és ez,e:khez kapesolódóan azok a kü
lönféle segélyezési módJSzerek, amelyek az idők folyamán az egyes or
szágrészelkben meghonosodtak, nem képezihetik akadályát az erők össze
fogásának annál is iJJ.ikább, mert "a segélyezéseket teljesen új alapokra 
kell fektetni, a mai kor követelményeinek megfelelöen" 65, val:arrnint, hogy 
az egész országra kiterjedő szakszervezeti szövetségeket kell létrehozni, 
s országos szakszervezeti vezető.séget választani, ami a romániai munkás
mozgalom jelentős megerősödését fogja eredményezni. 

A:z augusztusi kong['esszust megelőzően, 1920. július 25-én zaj:l:ott le 
Kolozsvárorr az erdélyi és bánáti szacialista ifjúsági lmngresszus. amelyi.lk 
ugyanas:ak az országos ifjúsági mozg.almi egység kiteljesítése és a III. In
ternacionálé mellett foglalt állást 66• 

Röviddel a három kolozsvári munkáskongresszus után, 1920. szep
tember 19-én tartJortták meg Temesvéron a bánáti szociali:sta párt- és .szak
szervezetek kong1:1esszusát. Heves vita után - melyben a kommunista 
delegátusok jeleskedtek meggyőző érveléseikkel - , az eddigi Vlezetőség 

által kezdeményezett ménsékelt harci taHc.tikált elvetették, aJkárosak a még 
mindig megnyilvánuló és ható szepamtistra tendenciákat. Mindkét kér
désben a bal,oldali, kommunista határozati jav,aslatot fogadták el, mely 
a SociaHsmul tudósítása s~erint összegezve a követJkeziŐ volt : "A Végre
hajtó Bizottságnak r:ögtön Impasalatba k~ell lépnie a munkásmozgaJ.om 
bukaresti közponJtjával, hogy eljárjon a mozgalom sürgős egyesítése ügyé
ben. Tesszülk ezt azért, hogy az erők egyesf,tésével ha1:1col!hassunlk a mai 
töNénytelenségek ellen és a holnapi szacialista Romániáért. Ugya1mkkor 
a kongresszus kinyilvánítj1a, hogy a mozgalom .taktikája a III. Interna
cionálé szellemének megfelelő kell legyen, amelyet a kiküldöttek Lelkes 
éljenzéssei fog.adtaík" 67• 

Az erdélyi szocialislta munkásszervezetek említett kongresszusai a 
munkásmozgalom radi~álizálódásának, a román, magyar, német és más 
nemzetiségű doLgozók megbonthatatlan harci szövetségének voltak ékes
szóló megnyilvánulásai, félreérthetetlenül kif,ejezésre juttaltva az e1:1délyi 
srervezett mrm,kásságnak a !'lomániai szacialista mozgalom egyesítésére 
irányuló elhaltározását egy olyan összeforrott és erős párt keretében, 
amely képes Lesz az egész ország munkásosz:tályát ha!'loba vinni a kizsák
mányolás és elnyomás ellen. 1920 nyarának munkáskongresszus<lli nyil-
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vánvaló:vá tették, hogy a pártszervezetek, a sZiélkmai és ifjúsági szetveze 
tek tömegei az ideológiai és politikai érettség olyan szintjére jutottak, 
ami elégséges szubjektív tényezőnek bizonyult egy új, kommurii.sta párt 
alapjainak a lerakálsára. 

Az 1918-1920 közötti nagy osztályhaflcoknak .s főleg az eze~~ bete'
tözését képező 1920-as októlberi általános sztráj.knak 68 - mint a tő,kés

földesuri kormány népellenes politikájáva~ szembeni erélyes tiltakO'zást 
és ellenálláist kifejező prol.et-ár harci formának - a tapasztaLabai : a s~er

vezésben és vezetésben erőteljesen felszínre kerüllt hiányosságak - a 
szacialista párt szervezeti felépítéséből, liailci módszefleiből, ta-ktikai el
gondolásaiból kövebkezően -, világ>Osan megmutatták egy újtípusú, kö
vetkezetesen forradalmi, marxisba-leninista párt mielőbbi létrehozásának 
a szÜ'kségességét. Elsősorban ebben áll ·az általános sztrájk nagy poziti
vuma, ez teszi kudarC'a ellenére is munkásmozgalmunk egyik legjelen
tösebb eseményévé . 

Az általános sztrájkot - a fokozódó hatósági terror ellenére is -
az ideológiai-politikai tis21tázódás foly,amatának felgyorsulása követte. 
,, ... Az, hogy az általános sztrájk nem végződhetett győz;el€1l'Ilmel, nem 
a mi hibánk - írta "A szacialista párt tagjainak egy csoportja" aláírás
sal megj·el,ent s a forradalmi munkásmozgalom fel.adatait taglaló kiál,t
vány. Mivel hiányzott a bátorságunk és szelidek, túl .sz;elidek voltunk, 
pártunk bábpárt maradt, olyan párt, amelynek nem volrt programja, tak
tlkáj,a, fegye}me, nem vol1t ereje, hogy forradalmi nevelésben rész,esítse 
a munkások nagy tömegeit. Mivel nem tudtuk idejében kikényszeríteni, 
hogy a párt csatlakozzék 1a III. Internacionáléhoz és kommunista párttá 
ala!kuljon, a párt képtelennek biz;onyult arra, hogy nagy tömeget vezes
sen" 69• Tudatában a munkásosztály hivatásának, az idézett kiáltvány 
szerk!esztői a következöket hangsúlyozta : "Egy igazságtalan és rothadó 
'.rilá.g ellen, egy új vilgéflt kell harcolnunk . .. A munkásosztály diada1áért, 
a munkások, katonák és ~szegény pamsztok umlmáért, a proletárdiktatú
ráért kell a ha1:1cot folytatnunk" 70• 

Azok a véLeménycserék, amelyek a szocialistlél párt szekdótban napi
l,enden voltak s e1s6sorhan az ideiglenes bizottságoOkban helyet foglaló 
re:Dormislba beállítottságú vezetők, vtalamint a párt- és szaksZ1erve21etek 
tagsága közötti vitákban jelentkeztek a munká:sJmozg.aloom előtt álló fel
adatok, s ezelk vég.rehajrtási módoZJatainak a meghatár-ozásában, a szaeia
llsta párt tömeges balmtolódásához veZJetJtek. Se.gí·tette ezt az általános 
szl'trájk után fe1gY'orsuló folyamatot, hogy a kommunista csopoDtok szer
vesebben kezdtek bekapcsolódn'i a szadalista párt balszárnyánaJk a helyi 
bi:oottságok újjász;ervezéséért, összetételük megji8'Vításálért f·olyó tevékeny-
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ségbe, a forrad!almi elemeknelk a vezetőszervekbe való bevá1alsLJtásával. 
Ebben a vónátkozásban jelentö.s szerep jutott a komrhunista esop6rtok 
1920 november 16-i országos tanáoskozásánaik. A tanácskozáson elfogádüh 
irány·elvek az újtípúsú páflt mega1akftálsán~k kollikTét akciótJervét tartal~ 
rnaz:ták 71 Új:sZJempöntú és rendkívüli fontosságú volt a kominuni.stá párt 
létrehozásáé~t és a III. Internacionáléhoz való csatlakozásáért folytátott 
~evékenységet metően annak az irányvooolnaik a kirdólgozá·sa, mely szerint 
a kommuni!Sba asaportok feladat•a a szodaHSita párt balsZárnyának a tá
mogatása a kongresszus összehívásában és az egész pártnaJk kominunista 
párttá való átalakításában. A kommunista csoportok Központi Bizóttságá
c1ak erről szóló kiáltványa többek köz:ött az alahbiakat tiartrumaZJta : "Az 
elkövetet1 hibákból le kell Vünnunlk a tanuLságokat a jövőre nézve. Har
cunk nem ért véget, meg kell erösítenünk helyzetünket, s meg kell javí
tanunk fegyvereinket A szocialista pártot erős kommunista párttá kell 
átaJ:akítanunk. Ki kell zárnunk sorainkból a gyáváka:t, az árulókat és az 
ingadozóikat ... Moz,galmunk jövője, eszményei111k, a világformdalom ügye 
azt követeli, hogy onszágunk öntudattos munká•sság:a az egész viLág forra
dalmi munkásságáVJal együtt t•agja legyen a Srekszervezetek Voi'•Ös Inter
nacionáléjának és .a III. Korrnmun'ista Interil!acionálénak és hogy kom
munista pántb.a tömörüljön" 72• 

1920 végén és 1921 első hónapjaiban a szodal'i•Sita párt legfonto·sabb 
napirenden lévő probllémájla polit~kai és takt~lroi irányvételének me.gha
tározáSia volt. A párt baloldali, forradalmi szárnya, együtt a kommunLsta 
csoportokkal állhatatos, nap mint nap folyó felvilágosító és meggyőző 
munkát végzetit a reformiZJmus felszámolásáér:t és a kommunista párt 
létrehozásáért A párt és ·szakszervezetelk helyi szervezeteinek tabhségé
ben - a szociáldemokr:ata mesteJ'Ikedlések és a haJtósági terro·r ellenére 
is - a Kommunista Inbernadoná1éhoz v.aló cs•a:t.lJakozás hivei kerültek 
fölénybe s az elvi, po1i.tikai ellentétek a bal- és jobboldal, valamint a 
centri·sták között egyre körvonal'azottJabb és élesebb formáhan jelentkez
tek mind helyi, mind köZiponti veZJettőségi .szinten. 

1921. jl8nuár 30-án össZJeült a Romániai Szadialista Párt és szakszer
vezetek OnsZJágos Tanáüsa, melynek munkálabai február 3-ig tarto1tta:k. 
Erdélyből Bartha Károly, Iüsif Ciser, Czárák János, Iuliu Dasaal, Ion 

Fluera~, E. Gherman, Tosif Jumanca, L. Negru és Eugen Rozvan, a Bá

nábból Iosif Gabriel. Io:sif Ma)"er és Latcu vettek részt 1a több mint 40 

kiküldött taná•cskozá:s.án. 

Az Országos Tanács munkáLartainak elhatároló jelentősége volrt a mun

kásosztály ideológiai, politikai és szervezeti titsztázódása S2iempontjából. 
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'Három határozati j<arvasl,atot terjesztett~k elŐ : egyiket a párt baLsz.árnya. 
másikat a j-obbs~árnya, !harmadikat pedig a centristák nyújtották be. 

A balszárny határozati ja:vas1atla, mely a forradalmi htarcok éveiben 
felhia1tnozódrültt tapasztalatok és a marxista-leninista t1anítások alkalma
zásának volt az eredirnénye, állásfoglalásának világos ok:fej'tését tartalmaz
ta. Rámutatva, hogy mH{Iént ér,te1mezi •a pártot a 'kommunista áramliat, 
a határozati javaslat az Országos 'Danács 1920 okltóberében 'tartott gyű
lésén megszavazott szeDvezeti smbályzat-tervezet első ~smkaszát i.dézi, 
mely szednt : "A Romániai Szocilali,g,ta . Párt célja a román proletadátust 
az osztályhaDc és 1a munJk!ások nremz·e~k!özi s~olidaritá:sának ,szellemében 
megszervezni, a poliUkai habalom kivívására és ta proletárd~lctlatúra alkal
rrKlzásám a tanácsok rendszere révén, a termelőeszköz~ak 'társadlalmrasítása 
érdekében, v:agyis a munka 'lcizsákrrnányolásán al:apu1ó tőkés tánsadalom
_nak oJyan társadalommá 'Való átalakítása oéljá:ból, amelyben 'a rimnkát 
általános 1terv alapján mindenki Ibevonásával szef!vezik m;e" 73• A htaltáro
zati javaslat érteLmében ugyanebbe '8 szaJkasZJba iUesZJkJe:dnek bele a 
Kommuni1sta Internacionálé tézisei, ha'tároz.atlai és felvételi feltételei i1s és 
"megbízzák a 'l{lözponti bizottságot : a saj'tó és a szóbeli közlés útján szor
galmazzá!k, hogy ezeilret a téziseket, határozatokJat és fe1VIételi feltételeklet 
a legközelebbi kongresszus elfogadja "74• 

A jobboldali .szodá1demoktraták már idejekorán fe1kés2lültek a bal
oldal elleni har,cra. Ennek egyik megnyilvánulá,sa volt az eDdélyi küldö:t
tek megválogatásta ,az Országos Tanács konferenciájára. Az Erdélyi és 
Báná'ti Szocrialista Párt Végrehajtó Bizottsága - mely többségében j:obb
oldali szociáldemokratá1kiból tevődött össze - 19211. január ,27 -én visszta
vonta Eugen RO'zvan mandátumát*, mivel nem 1ét.tett ~egyet a Végrehajtó 
Bizottság opportunista tabtkájával és a III. Intennacionálé meliett foglalt 
állást, s helyéibe Ton Fluera~t jelölte, aki viszenit vállalta, hogy az Orszá
gos Tanácsiban "taz 1919. májusi program tiszteletbentartásá,t" fogja tá
mogatni, valJamint egy olytan 'Vezető 1blizottság megváltaJSztásá't, amelyik 
"vállalja, hogy semmiben sem fog elttérni a s216banforgó prognarn.'tól". Mi 
több, a Végrehajtó Bizottságnak ez a gyűlése azt is elhatározta, hogy 
"mindazdk.a.t, akik [}lern fogják tiszteletben 1Jar1Jani a fentieket, távolítsák 
el a mo2lgalomból" 75• 

Az Országos Tanács konferenciáján a jobboLdal azzal a köve:telés:sel 
állott elő határozati javaslatában, hogy a szocialistta pártot négd. aLapjai 
szerint ~szervezzék újjá s tevék:enységétben a fő hangsúlyt 'a reformak útján 
kivivott engedmények elérésére helyezze. A mozgalom nemzetközi szer
vezeti keretéül az amsZJterdami szakszerVIez,eti Internlacionálét jelölte meg, 
amelynek kifejezett 'oéljta a proletaritátusnak a forradalmi útról való 1eté-
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rítése volt. A jobboldali szociáldemokraták ádáz harcot folytattak, hofty 
nézeteiket r-áerősz.akolják ~a küldöttekre, eLszigeteljék a lmmmunistáh<!t 
vagy ha ez nem sikerül, megbontsák a párt politikai egységét. Ennek a 
gondolatmenetnek volt az egyirk rszó.szólój1a Ion Fluern9, aki a viták sorcin 
c.ma a következrtetésre jutott, hogy " ... nem türhető tovább ez a szocia
lista-kommunista keveredérs", s azokat, "akik nem akarják megérteni, 
hogy a régi ((szociáldemokreta V. L .) módszer szerint folytarssák ~a mun
kát, távolítsák el" 76• Iosif Jum:anca virsZJont minden kertelés nélkül a párl
szakadás meHett lmrdoskodott í 7• 

A centristák - kiknek somiban az: erdélyi rk!ÜLdöt,tek kö:oül Bartha 
Károlyt és Iuliu Dasc:alt ta1áljuk, s akiik magukat ·egységes szrocialisták-· 
nak rtitulálták - határozati jaV1asl·atukban "a szociral1tsta párt számbeli és 
szeNemi erejének a közös ellrenségg1el szembeni sértetlen megőr~ése" mel
lett foglaltak állást, az 1919. májusi progmm aLapján 78. 

A theterJesztett három határoZlati jav.aslrat közül a jobboLdalér-a 8-!<ln, 
a centristáwéra 12~en, a baloLdalérra pedig 18--ran szavaztak 79• Ez az ered
mény, amelyik ,a jobboldali szociáldemokrráda haJtározott vereségét és a 
centrista csoportosulás kisebbségbe szorulását je1entette, kétségtelen bi
zonyítéka volt, hogy a balszárny a szadalista párt nagy részét a mrag,a 
o1dalára állította és megnyerte a III. Irnternadonráléhoz való csatlakozás 
kimondásárta. A jobboLdali szadáldemokrata küLdöttek - öss21esen 8-an 
- elhagyták az Országos Tanács munkál.a:tait, kijelentve, hogy kiléptek 
a pártból és .ezren'túl ikülönállóan fognak tevékenykedni. 

A szacialista párt vezetésében kiralatku1t új erővisZ<onyok - kihatva 
a munkátsmozgalom egészére - meggyorsHatták az ,események alakulását 
a marxista forradaLmi párt létrehozásának irányába az egész szodalista 
pártnak kommunista párttá való átalakításával. A döntésre hivatott kong
resszus időpontj.árt 1921. május 8-ban jelölte meg az Országo:s 'T'arnáC's 

konferenciája. 
A jobboldali szociáldemokraták kétségbeesett erőfeszítésekkel igye

keztek megtörni a munkásosztály harci egységét és a maguik oldalMa 
állitani a párt- és s21alkszervezeteket. Ezeknek az .akdóiknak egyik legfé\l~h 
színtere éppen Errdélyben volt. Fluera~, Jumanoa, Czárák, Ciser és J11 ."! ~: 

jobboldali vezetők a szocialista párt ·erdélyi Végrehajtó Bizottságának és 
a 82'Jakszrervezeti Tranáosntak 1921. február 6-~án tartott együttes ülé.sén 
k!ijelentették, hogy rtovábbra is a régi, 1919. májusában kiadott sz,odálde
mokr:ata program ralapján állanak, hogy tudomásul veszrik a Román Szo
ciáldemoikráda ideiglenes Központi Bizo1tts·ágánrak és a Szakszervezeti Iro
dáruaik a létrehozását azokiból .a k1küldö'tteklből, aJkuk az Országos T·aná,cs 
konferenciáján a baloldaHal ellentétes álláspontot képvitselrtek és kisebb-
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ségben maradtak. Ezzel egyidőben a párt efldélyi saj.tóorgtánumain _ a 
Desrobiroa és .a Küzxlelem dmű l~apokon - keresztül felszólították a szo
CI'alista szervezeteket, hagy t:ag1adják meg 1<1 szacialista párt köZiponti Vég
rehajtó Bízotroságát és a szakszervezetek Orsz..igos Bizottságá,t . Sőt, beje-
1E:ntet,ték .azoknak a párttagoknak vagy szervezeteknek a kizárnsát, akik 
ténykedésükben az 1919-es programtól eltér,tek vagy el fognak térni so. 

A szocil<llistJa párt és a sz.akszervez·etek helyi szekdóinak kü.ldöttei .a 
jvbbold.ali refmmista vezetőkll1ek a munkásság érdek,eivel és akarotával 
fllentétes tevékenységére válaszolva, 1921. február 12-én Kolozsvár't:Hl 
nagygyűlést tartottak, ahol újra állrást foglalbak az 1920 augusztus~ han 
Kolozsváron tartott kongresszus határoz,ata mellett - mely egyhan~nl~ag 

kimondta a III. Internacionáléhoz való csatlakozást - , s egy olyan ve
zetőséget vá1asz,tottak - a Romániai Szadalista Párt Erdélyi Ideiglenes 
Intéző Bizottsága elnevezéssel -, arnely szaros kapcsolatban :a szoöalista 
párt közpo111ti Végrehajtó BizottsrágráVIal ta:rtományi szinten vezette a kom
munis,ta párt megal.aJdtá,sáért folyó munkát. A nagygyűlés felhí'Vással 
foroolt Erdély munkássrágráihoz,, melyben ~többek k'özött az alábbiaiDat olv,as
hatjuk: "Elvtársak ! Jumanca, Fluer·a~ és mindazok, akik közösséget vál
lalnak velük, tovább nem tagjai az erdélyi szacialista pártnak ! Nincs jo
guk ennek a nevéhen beszélni ! (Oenzuráz·va 10 sor). T€vedtek ezek az 
urak, mikor azt hitték, hogy a munká,sság hosszabb időf!e teheteUenségre 
van kárhoztatva és nem lesz mersze, hogy szemükbe mondj1a árulásukat. 
Csak a kicsinyes szelleműek kételkedhetnek .a munkásság életrevalóségá
ban. Az erdélyi munkásság egyhangul,ag megszakított minden kapcso
latot a volt vezetö.séggel. A kolozsvári fémipari munkások, nyomdászok, 
bőri.pari, faipari, ruházaü ipari, építőipari , festőmunkások, a magánalkal
maZJattak szakszervezetei, Brassó, Marosvásánhely, Nagyv.árad egész mun
kássága, az összes vidéki pártlapok állás,fogl.aUak a bitorlókkal szemben 
és felszólíta[ll3k elszi,getelésükre" 81. 

A temesvári Aflbeitter Zeitung~ban már február 8-án m egjelent a 
Bánáti Szocialista Párt kiáltványa, elítélve a jobboldali szociá1demokra
ták, köztük 1a bánáti munkások delegátusának, Iosif Mayernek a felel6tlen 

egys·égbontó eljárását, "·aki ismerve a bánáti munkások álláspontját, mégis 

ellentétes töflek'Vések szalgáLatálba állott", s közli, hogy .a munkásság eze

ket a volt vezetőket ,a pártból kizártaknak .tekinti 82. 

A Románi,ai Szadalista Párt Er:délyi Ideiglenes Intézö Bizottsága -

melynek t:Jag,j.ai George Rusu titkár, AlföLdi János, AsZJtalos Sándor, Berger 

Aladár, Hajdú Lajos, Nagy Albert, Valer Pascu, Sándor Vilmos és Varga 

Gyull<l voltak - a pártban kialakult új erövi:szonyokat képviselte, meg-
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testesítv:e a baloLdral uralmát a .szocialista párt és sz·a!kszervez:etek erdélyi 
szekcióinak a v-ezetésében is. 

Erdély külör11böző központjaiban a munkásság döntő többségén-ek a 
baloldal melletti áU.ásfog1alását kifejezésre jutkató gyűlések zajlottak le, 
tiltakozVla a jdbbotl.idaJi szociáltdem01krata vezetők egységbontó tÖirekvétsei 
ellen és szohdoci'tásukról biztosHva raz Ideiglenes Intéző Bizottságat A 
marosvásárhelyi pártrvezetőség és szrakszervezeti tanács egyÜIMes ülése ki
jelentette, hogy a párt elveit me@tag.adó, a pártot elhagyó és új politikai 
pártot alapító személyeket nem tekinti többé pártevzetöségi, illetőleg 

sza1ktanácsi tagoknak, azokkal minden közösséget m.egtag.ad. Ezzel szem
ben "elismeri a kolozsvári osoportok kongresszushű tagj1ai által választott 
pártvezetőséget ·és szaktanácsot ,az endélyi szoci.alista párt és ·szakszerve
zetek legfőbb ideiglenes SZ!ervéül "' ezek határozM1ainak és útmutatásainak 
magát mindenben aláveti" t;;:_ A nagyváradi é.s szatmári munkásság nyilat
kozata éles hangú ítéletet <tartalmazót:t Fluera~ és a töb'bi jobboldali ve
zető ellen, kijelentve, hogy mivel letértek az osztályharc útjáról és meg
tagadták a III. Internacionáléhoz Vialó csaHakozást, m eg.sza'kítanak velük 
rninden közösséget. "Mi veletek vagyunk a jö-vő küzdelmében ! " - han
goztatta a nyHatkozat 84 . A kolozsvári f.arnunkásoknak az Ideiglen es In
téző Bizottságat tárrnog.ató határozata 13Z alábbiakat tarta~maztl3 : "Mi, a 
kolozsvári f,arnunkások ·az egységről beszélöknek egyszersmindenkoma a 
következöket hozzuk tudomásukra : Dacára annak, hogy felhasználták a 
jelenlegi körülményeket, félre nem érthető módon kiáltjuk feléjük : hiá
bavaló volt minden ! Minket a helyes útról nem lehet letéríteni, a mi 
egységünket nem lehet ·megcsonkítani. Mi megyünk az egyenes úton a 
többi prol<etároklkal és számon fogjuk kérni a demokrata uraktól az egyes 
dvtársak és egész sor szakmák ellen indított üldözést . . . Igenis elismer
jük az Ideiglenes Intéző Bizottságat és egyben m egbizzuk a kongresszus 
előkés:zftésé<vel" s:;_ 

Az Ideiglenes Intéző Bizottság irányításával a szocialist a párt balsz.ár
nyának legtevékenyebb képvis,elői átfogó ideológi,ai propagandatevékeny
séget folytattak a szocialista mozgalom elméleti alapjainak, az újUpusú 
forrada1mi pártot meghatározó ;prindpiumoknak a tiszt.ázásáéDt, azoknak 
az elvi-gyakorlati p:ob:érnáknak közér;thető megmagy.arázásáért, melyek 
a forradal!mi szellemet képviselő balszárny és a ref'Ormizmus ·eszméit kö
vető és védelmező Jo bbo1dali v·ezetőlk közöt:ti áthidalhata:tltan nézetelitéré
sek szülöi voltaik. Tevékenység válnowtos ~eszközrökkel és meg~nyilválnlll
lási formák felhasz:1.áLásával folyt , anna!k ellenére, hogy kiibontakozásában 
lópten-nyomon a tőkés-fö1desúri hatóságok reakciós inbézkedéseibe ütkö
;ött, s jelentős szerepe:t játszott a párt tagjainak förl'ladalmi nevelésé-
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ben, szervezésében és mozgósításában, 1(1 munkásrmoz.g·alorn e1őtlt álló leg
fontosabb fel,adat : a Romá:n Kommunista Párt Létrehozásában. 

A tömegek politikai öntudatra ébredésének, 1(1 határozalJaik érvényre
juttatá!sának arányában szigetelő.dtek el ·a jobboldali szociáldemolrrl(lta 
vezetők, s veszítették el politikai és szervezeti befolyásukiat. Maga a Küz
delem ír:ta, hogy az E~délyi Sz.ociáldemakrat,a Párt vezetőségének a mun
kásokhoz szóló felhívásai, szervezeti útmUJtatásai, értekezleteinek határo
zatai, azok az intézkedések, melyeket a reformista párt és szalkszervezeti 
szervek kiépítése és megerősítése érdekében hozta-k, nem ·találtak ked
vező visszhangra 1(1 munkásság körében, sőt az Erdélyi Szadáldemokrata 
Párt 1921. március 27 -i ér,tekezle,te .k;aposán a kö'Vetkező megállapítást 
teszi : "T:uJdjuk, hogy nem néps·~['Ű ez a munka, ,amely!'le váUal'k;oztJunk", 
s azt is beismeri, hogy ahg néhányan voltak jelen 86• 

A politik,ai-ideológiai és szervezeti tisztázódás meg,gyorsulása, amely 
elsősorban a szadalista pártban érvényesült, felölelte általánosságban a 
szaksZ'er'Vezeti anozgalmat is, miu1tán a szakszervezeti szövetségek 19~1 

február 11-12-i országos konferenciája az osztályharc alapján álló szak
szervezeti egység mellett döntött Si. Szervezeti téren föleg abban állott, 
hogy a helyi 'bizottságokban a reforanisták visszaszorulbak a baloldali ele
mekkel szemben, akiket a lezajlott szbrájlkük állítottak előtérbe és edzet
tek meg, politilkai té r,en pedig ,azokl11ak az elve·knek a f•elmker·ekedésében, 
amelyek a munká.sosztály élcsapatának, a kommuni:s•ta párt anegal.akítá
sána:k az irányába hatottak. 

Fontos elhartárolódások történtek a kommunista prindpiurnak értel
mében az ifjúrrnunká:s moz:g.alomban is. Az Erdélyi Infjúmu:n;kás SZ'övetség 
és az ország többi részére kiterjedő Szadalista ifjúsági moz,galorn szer
vezeti egyesí•tését célzó tevékenység a ·közös forradalnni ideológia tenmé
keny talaján él'Vényesült. Ez1t tük['özték .az ifjúsági s.zervezetek 1921 tava
szán lezajlott tartományi konferenciáinak határozatai, amelyek a legtel
jesebb mérté1l~ben •támog:atták a romániai ifjúság marxista-lenini:sta szer
vezetének .a l'étrehoz·ás·át az adott történeLmi helyzet követelJményeinek 
megfelelőerr ss. 

Má~ciussal kezdődően megsokszorozódta!k a szücialilst.a páflt kongresz
szusá:t közvetlenül előkészítő .akciók. E21ek sorát a romániai ikümmunis:ta 
csoporbek 1921 máf!cius 3-6. között Ia~i-ban megtartott konferenciája 
nyi1totta meg. Kri,tik.ail.ag elemezve .a kommunista csoportoknak a sza
dalista mozgalom iránt tanusított magatartását, .a konferencia legfőbb 
feLadatként a kommunista párt m egteremtését jeLölte meg, mely egyedül 
alkalmas a munkásosztály onszágos méretű ·Ös.szefügá~Sára, a proletárdik
tatúra megvalósításért folyó harc megszervez:éséJ:'e és vezetésére, s sza-

54 



kftva .aroidoo.l a nézetekkel, amelyek csak a lmmmunista csoportok egye
sülésén keres?Jtrül képzelték el a formdalrmi párt 1étrel!ozását, felhívott . 
a szacialista pánt keretében folyó . tevékenység · ihathatósab'bá 1tételére s 
azoknak az erőknek a támogatására, a1mely,eik az egész szadalista 'pártnak 
kommunista · párttá való átalakulása irányában munkálikodtak. .. 

A kongresszus natpirendjének, .a tárgyalásra Ikerülő legfontosabb 
programatifkus dok.umentumaknak, valamint a képviseleti normáknak aZ 
ismertetése után a párt valamennyi ISzel"Vezetében élén!k és termékeny, a 
politikai-iedológiai tisztázódás folyamatálban eLbatároló jelentőségű tevé
kenység borutJa:kozott ki, egyrészt a kongresszusi anyagok m'egvi:tatása, 
másrészt a küLdöttek megváLalsZitása !kapcsán, akik a kongresszuson a párt
tagok többségének akaratát kellett kifejezésre juttassáik. · 

A pá:r:tszervezetek többsége azzal lbízta meg kü1dötteit, hogy feltét
lenül a III. Inrternacionáléhoz való csatlalmzásra sza,vazzanak. Választott.,. 
jain!k- hangsúlyozta a Mar01svölgyi Murrkás - azzal a meg·el'égedett tu
datta! tindu1nak Bukarestlbe, hogy az erdélyi forradalmi munlkásság egy
öntetű követeLése a mun'kásmozgalom ország.os szin:tű egyesf,tése 89• A ko
lozsvári kmdöttek "úgy u'taztak el 1a kongresszusra, hogy a város összes 
kommunLstái beleegyezésüket adtátk a III. Internacionáléhoz való csatla
kozásulffioz" 90• A brassói Világosság pedig a iküLdöltJtek kide~ölése és fel
adatai !kapcsán a követikezőket írta : "Menjünk a kongressrusra, nyiÚjtsunlk 
testrvé:ri keret az ó romániai munká'Sságnak és mondjuk meg nekik őszin- , 

tén és férfiasan : Testvérek. . . mo,srt eljottün:k : ilsmerjük meg egymást · 
egyesftsük a szel"Vez,etein!ket, ltegyrük erőssé és hata]ma:ssá és közös a'~a-
rattal vegyük fel a hancet .a kapitalizmus ellen, egy új és szebb társada
lomnak a meg.teremtéséért" 91. 

Az endélyi pártsrervezetek 26 delegátust válars:z;toilta:k. Ar.ad:ról Bá
thory Géza, Alexandru Huschia és Gheorghe Píncotan, a Bánátból Iosif 
Krebs, Magyari Lajos, Robert Reiter és Turzó Nándor, Brassóból Tiron 
Alhani, BartJha Károly és Giheorgihe Mmnina, Fograrasról Gheorghe V1ad, 
Gyulafehérvárról Anton Banciu, Dumiltru CiU!Ill!brudean és NLoolae Cri
coveanu, Kolozsvárról Alföldi István, Berger Aladár, Rozenrberg Nándor,, 
Eu~en Rozvan, George Rusu, Altfred Rrusch és Lazar Ulid, Lugosról Iacob 

Sdhasek, Marosvásárihelyről Köblös Elek, Anidor $etiban és Tóth Károly, 

a MarosVlölgyéből Pavel Catana, Nagybányáról Szabó Károly, a Zsilvöl

gyéből Sclhwa!'ltz Eleik vett részt a kongresszuson. A 28 krüLdött 19 párt

szekdót képviselt, mivel a felsorolt delegátusok egy része az emUtetJt 

helységeken kívül más városoik rvagy ipaDtelepek srocialista munkásain:aik 

a mandáturmait is megkapta. Ugyanis azokiban a helységekben a hatósági 
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tEJ!_nor wiatt a j~lölőgyülés.~k m~~ára n~:m volt leh~tőség. B~ek ·IWzött 
i . • J ·, 'l l ' . ' ll' .. ' ' ' . l ' . • . . ~ . ' .\l' 

t§tláljuJ~ ipés;t, ~~e.svát,t, ~~lárdot, S~~rt,. Tö~i~:t, N;·~yv~~adot, Jila-
to~,l)~~t és Dé:dát. A ~olo~yárl Ge9~ge. ~usu képvis~lete pél~ául ~ sZJa]t
mári szacialista munkásság szavazatát. Ugya~~or Berger hladá~lk 
négy helységből volt mandátUJI11a. A kolozsvá,ri munJkások mellett Eug·~n 
R~zvant ~ n·agyváradi szo:cialisiák is m~gb.i~tá·k képvi.s~letU~~el92. 

Az erdélyi és bá~áti szadialista .pártszerv~zetek d~L~gátusai májUJs 6. 
és 7. kőzött egy előzetes tanrá1cSJ~ozásra gyű~bek össz,e B:u~estben, ho~y 
m~~gihal1g.a~sá!k és megvitassák az Ideiglenes Intéző Bizottság tevékenys;é
géről szóló jelentést a párt kongres$zusána1k tartományi szinten vég21ett 
előkész•J!tés€t illetően. A George Rusu által előterjesztett jele~·tés vitája 
ka1pcsán Eugen Ro:z,van arra a kon!kluzióra jutott - megfogalmazva és 
kiflejezve a baloldal törekvéseit -, !hogy a romániai pDoLetariátus egyet
len Jánható útj,a "az orosz nép által megjárt út", amely 1a Kommunis~ 

Internacionáléban kristályosodik ki "és amelyikhez nekünk is csatlakoz
nu;nk keÜ" 93• Bar1tha Károly viszont a centri:sták :nevében .aLJt az állás
pontot képvi!Selte, ho.gy a KommuniS·ta Interruadon~léihoz kell cs.at1a~kozni 
ugyan, de azzal a fenntartás•sal, ho.gy a csatlaikozás 21 pontba összefoglaJt 
feltételei n~ l•eg.yenek kötelezö érvényüek 94. Végül is az erdélyi és bánáti 
külidö·tJtek: kongresszusi előkészírtő konfereruciája kinyilvánította meg.bi
zóftk, a munkások nagy többségének forradaLmi álláspontját a szocialista 
tno2lgalom jö:vöj~t illető~n és szilárd eLhatározását, hogy minden támoga
tást megad a l<Jözponti vezetőségnek a szadalista párt kommuni,sta párttá 
való átalaikitása érdekében 95• 

* 
A Román Kommunista Párt első, 1921. maJUS 8-án Bukarestben 

összeült Kong;resszusán a munkásosztály képvisel>őin keresztül kifejezésre 
juttJ?;tott ISzav<'l!z.atok egy hosszú, szervezetti és elméleti tevékenységben 
ga:zJdag ,történelrrni sz~kasznak a Lezárását jelezték, amelyben az előremu
tató 'állá:spontJoik mind tisztálbban, minid pontoSlalbban kirajzolódr11a1k:, az erő
~szítések mindjabban egy célra irányulta~: a román kommuni,sták párt
jának a létrehozására. "A kommunista pártnak, a munkásosz:tály éksapa
tárurk megalalkulása a marxista-leninistB ideológia alapján - állapi'totta 
meg Ni·oolae Ceau~?escu elvtárs - a romáruiai proletariátus :történetének 

egyik legnagyobb jelentőségű m"Ozzanatát képezte. Ez:Del a forradalmi 
harc magasabb f.okr.a emelkedett, erőteljesen fellendült a munlkáso:nozga
lom i:~eológiai, politik~i tisztázódásánail}, fo~ya~~.aJta, a proletariátus és a 
nép más c~o1gozó rtömegei osz:tályőnt.udatána~. f,ejlödése. A kom~unis~ 
párt foly,tatva az évszázados havcot a tároodalrrni és nemzeti felszabadu-
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lásért, folytatva a romániai mun1kás-.szocialista mozgalom legjobb hagyo
mányait az új tönténelmi körüJrrné:nyek között, híven képviseli a mt.m
k~s.o,sztály, az egész ·~o.lgo:Z9 f\ép 'é~dekeü" n6. 

A párt megalakításának gazdag történelmi jelentőségű eseményét a 
maga teljességében az eltelt 50 év határozza meg, a napjaink RománJá
jának a realitásai, a kommuni•sta párt vezette dolgozó nép harcának és 
lendületes munkájának 1az eredményei. 
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